วิธีการกรอกแบบคำขอรับชำระหนี้ (ฟ.20)
การกรอกแบบคำขอรับชำระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องกรอกข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลใน (ฟ.20) คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
2. กรอกข้อมูลใน บัญชีแนบท้าย (ฟ.20) บัญชีรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน
3. กรอกข้อมูลใน ฟ.20ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. กรอกข้อมูลใน (ฟ.20) คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
ส่วนที่ 1
ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้นของคดี
ช่องคดีหมายเลขแดงที่ : ให้ระบุ หมายเลขคดีแดงของคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ช่องศาล : ให้ระบุ ศาลล้มละลายกลาง
ช่องวันที่ : ให้ระบุ วันที่กรอกแบบคำขอรับชำระหนี้ หรือวันที่ยื่นขอรับชำระหนี้
ช่องระหว่าง : ผู้ร้องขอ ให้ระบุ ชื่อผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการ
: ลูกหนี้ ให้ระบุ ชื่อลูกหนี้ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ 2 ส่วนรายละเอียดเจ้าหนี้
ช่องข้าพเจ้า : กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อเจ้าหนี้ กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกิจการ โดยไม่ต้องระบุ
ชื่อกรรมการ
ช่องเชื้อชาติ : กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุเชื้อชาติของตน กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ทำเครื่องหมาย – ไว้
ช่องสัญชาติ : กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุเชื้อชาติของตน กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียน
บริษัทฯ/ห้างฯ
ช่องอาชีพ : ให้ระบุ เช่น ค้าขาย, สถาบันทางการเงิน เป็นต้น
ช่องเกิด : วันที่...เดือน...พ.ศ..... กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุวันเดือนปีเกิดของตน กรณีเป็นนิติบุคคล ให้
ทำเครื่องหมาย – ไว้
ช่องที่อยู่ : กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ระบุที่อยู่ของตน กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุที่อยู่ของกิจการ เช่น ที่ทำการ
บริษัทฯ (ไม่ใช่ของผู้รับมอบอำนาจ)

ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงภาระหนี้
ข้อ 1. ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทราบยอดหนี้ ณ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ช่องเมื่อวันที่ : ให้ระบุวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (สามารถดูตามประกาศเว็บไซต์กรมบังคับคดี เป็นต้น)
ช่องศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ : ให้ระบุชื่อ บริษัทฯ ลูกหนี้
ช่องลูกหนี้เป็นหนี้ค่า : ให้ระบุมูลหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ เช่น ซื้อขายสินค้า , บริการ, ค่าแรงงาน, เงินกู้ยืม,
อื่นๆ
ช่ อ งเป็ น ต้ น เงิ น จำนวน : ให้ ร ะบุ เ ฉพาะยอดต้ น เงิ น รวม หากเป็ น หนี ้ ต ่ า งประเทศให้ ร ะบุ เ ป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศสกุลนั้นๆ ได้
ช่องดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการฯ : ให้ระบุเฉพาะยอดดอกเบี้ยรวม (โดยแสดงรายการ
คำนวณโดยละเอียดในตารางการคำนวณดอกเบี้ยแนบท้าย)
หากไม่ประสงค์จะขอรับดอกเบี้ยให้พิมพ์หรือเขียนว่า “ไม่ขอรับ” สิทธิในการคำนวณดอกเบี้ย ยึดตามหลักการ
ที่มีการตกลงกันตามสัญญา เช่น อาจตกลงในใบส่งสินค้า บิล ฯลฯ หากไม่ตกลงกันไว้ให้ใช้อัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัด แต่หากมีการผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ใช้อัตราร้อยละ ๕ ต่อปี
นับตั้งแต่วันผิดนัด
ตัวอย่าง เช่น ซื้อขายหรือส่งสินค้าวันที่ 1 มกราคม ลูกหนี้ตกลงชำระเงินภายใน 15 วัน วันที่ถึงกำหนดชำระ
หนี้คือวันที่ 16 มกราคม เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้ตั้งแต่ “วันผิดนัด” คือวันที่
17 มกราคม เป็นต้นไปจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
หากวันถึงกำหนดชำระหนี้ เป็นวันหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ในช่วงนี้ (แต่ถ้าดอกเบี้ยตามปกติ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนถึงกำหนดชำระย่อมมีสิทธิคิดได้ตามข้อตกลง
ช่องรวมทั้งสิ้น (T) : ให้ระบุจำนวนผลบวกต้นเงินกับดอกเบี้ย
ข้อ 2. ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทราบรายละเอียดของทรัพย์หลักประกัน
ช่องทรัพย์หลักประกันคือ : ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์หลักประกัน (ถ้ามี) และต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้นำทรัพย์
ของลูกหนี้เองมาจำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงแก่เจ้าหนี้เท่านั้น แต่การค้ำประกันด้วยบุคคล ไม่
ถือเป็นหลักประกัน
ถ้าไม่มีให้ทำเครื่องหมาย – ไว้
ข้อ 3. ส่วนนี้วัตถุประสงค์ในการรวมยอดหนี้พร้อมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้
เป็นส่วนการขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยในอนาคตจนกว่า จะได้รับชำระเสร็จสิ้น นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการ
ให้กากบาทในช่อง “มี” ในกรณีมีทรัพย์หลักประกัน หรือกากบาทในช่อง “ไม่มี” ในกรณีมีทรัพย์หลักประกัน

ช่องเป็นเงินรวมตามข้อ 1. จำนวน... ให้ยกจำนวนเงินตามข้อ 1. ในช่องรวมทั้งสิ้น...(T) มาใส่
ช่องอัตราดอกเบี้ยร้อยละ : ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น (หากอัตราดอกเบี้ยมีหลายอัตราให้ทำ
รายการมาต่างหาก) หากไม่ประสงค์ขอรับดอกเบี้ยให้พิมพ์หรือเขียนว่า “ไม่ขอรับ”.
ช่องจากต้นเงิน : ให้ยกจำนวนต้นเงินในช่องต้นเงินจำนวน... ตามข้อ 1. มาใส่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กรอกข้อมูลใน บัญชีแนบท้าย (ฟ.20) บัญชีรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ช่องในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ราย : ให้ระบุชื่อเจ้าหนี้
ช่องคดีของศาล : ให้ระบุ ศาลล้มละลายกลาง
ช่องหมายเลขแดงที่ : ให้ระบุ หมายเลขคดีแดงของคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ช่องเรื่อง : ให้ระบุ ชื่อลูกหนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ส่วนที่ 2 ตาราง
อันดับ (A) : ไล่เรียงลำดับมูลหนี้
รายการ (B) : ให้ระบุชื่อมูลหนี้/ประเภทมูลหนี้ เช่น หนี้ค่าขนส่งสินค้า หนี้กู้ยืม ค่า ROP (Royal Orchid
Plus) หนี้ค่าบัตรโดยสาร เป็นต้น โดยไล่เรียงลำดับมูลหนี้ไปจนครบ เมื่อระบุมูลหนี้ทั้งหมดแล้ว ให้ระบุ ลำดับ
สุดท้ายว่า “ดอกเบี้ยรวม” (C)
จำนวนเงิน (D) : สำหรับแต่ละมูลหนี้ ให้ระบุ จำนวนต้นเงินของมูลหนี้แต่ละอันดับ ไปจนครบ ซึ่งจำนวนเงิน
ดังกล่าวยังไม่รวมดอกเบี้ยแต่อย่างใด จนถึงลำดับสุดท้ายที่เป็นอันดับของดอกเบี้ยรวม (E) ให้กรอกจำนวน
ตามที่ปรากฏในตารางการคำนวณดอกเบี้ย (ฟ.20ก.) (Q)
หลักฐานประกอบหนี้ (F) : ให้ระบุชื่อเอกสารที่จะยื่นประกอบคำขอรับชำระหนี้ ในแต่ละอันดับ ซึ่งแต่ละ
อันดับสามารถระบุหลักฐานประกอบหนี้ได้หลายรายการตามความประสงค์ของเจ้าหนี้ที่จะอ้างส่ง เช่น อันดับ
1 หนี้ค่าตั๋วเครื่องบิน เจ้าหนี้สามารถระบุเอกสารที่ประสงค์จะอ้างส่งประกอบคำขอรับชำระหนี้ คือ สำเนาใบ
จองตั๋วเครื่องบิน สำเนาหลักฐานการโอนเงิน สำเนาบัตรโดยสาร เป็นต้น ส่วนอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย (G)
เจ้าหนี้สามารถระบุอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามกฎหมาย เว้นแต่เจ้าหนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าตนมีสิทธิคิดดอกเบี้ย
ได้ในอัตราที่ต่ำหรือสูงกว่าอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหนี้ก็สามารถระบุอัตราดังกล่าวได้
รายละเอียดแห่งทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน (H) : กรณีเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มีหลักประกัน ให้ระบุทรัพย์
หลักประกัน เช่น ที่ดินโฉนดเลขที่... หุ้นหมายเลขหุ้นเลขที่...ในช่องทรัพย์หลักประกัน (H1) และระบุราคา

ทรัพย์หลักประกันในช่องราคาเงิน (H2) หากมีมูลหนี้หลายอันดับ และบางอันดับไม่มีทรัพย์หลักประกัน
เจ้าหนี้จะต้องระบุทรัพย์หลักประกันและราคาเงินให้ถูกต้องตรงกับมูลหนี้ที่มีหลักประกันเท่านั้น
หมายเหตุ : สิ่งที่เจ้าหนี้ต้องการเพิ่มเติม
รวม (I) : ให้ระบุผลรวมของจำนวนเงินที่เป็นต้นเงินของมูลหนี้แต่ละอันดับและจำนวนดอกเบี้ยรวม (E) ลงใน
ช่องดังกล่าว เช่น มูลหนี้อันดับ 1 ต้นเงิน 10,000 บาท มูลหนี้อันดับ 2 ต้นเงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยรวม
(E) จำนวน 306.16 บาท ก็ต้องระบุจำนวนเงินในช่องรวม (I) เป็นจำนวน 20,306.16 บาท
ท้ายกระดาษ : ในช่อง...เจ้าหนี้ ให้ระบุชื่อเจ้าหนี้ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้มายื่นด้วยตัวเอง และในกรณีที่ผู้รับ
มอบอำนาจมายื่นแทนเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนเจ้าหนี้โดยไม่ต้องประทับตรา
***ทั้งนี้ บัญชีแนบท้าย (ฟ.20) หากมีมูลหนี้มากเกินกว่าที่จะระบุลงได้ทั้งหมดในแผ่นเดียว เจ้าหนี้
สามารถถ่ายสำเนาและระบุเพิ่มเติมได้จนครบทั้งหมด

2. กรอกข้อมูลใน ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ (ฟ.20ก.)
1. ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ช่องในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ราย : ให้ระบุชื่อเจ้าหนี้
ช่องคดีของศาล : ให้ระบุ ศาลล้มละลายกลาง
ช่องหมายเลขแดงที่ : ให้ระบุ หมายเลขคดีแดงที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ช่องเรื่อง : ให้ระบุ ชื่อลูกหนี้ที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
2. ส่วนที่ 2 ตาราง
อันดับ (J) : ไล่เรียงลำดับมูลหนี้
รายการ (K) : ให้ระบุชื่อมูลหนี้/ประเภทมูลหนี้ เช่น หนี้ค่าขนส่งสินค้า หนี้กู้ยืม หนี้ค่าบัตรโดยสาร เป็นต้น
โดยไล่เรียงลำดับมูลหนี้ไปจนครบ ซึ่งแต่ละมูลหนี้ให้ระบุพยานหลักฐานประกอบมูลหนี้แต่ละอันดับ ให้
สอดคล้องกัน โดยมีตัวอย่างการกรอกข้อความ เช่น หนี้ค่าขนส่งสินค้าตามใบวางบิลเลขที่ 1111 เป็นต้น
ต้นเงินที่ค้างชำระ (L) : ให้กรอกจำนวนต้นเงินที่ค้างชำระในแต่ละมูลหนี้ไล่เรียงตามลำดับให้สอดคล้องกันไป
จนครบ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมดอกเบี้ยแต่อย่างใด และเมื่อกรกอกจนครบตามอันดับมูลหนี้แล้วให้
รวมจำนวนต้นเงินในช่องสุดท้ายคือช่อง รวม (M) เป็นจำนวนรวมของต้นเงินที่ค้างชำระทุกอันดับมูลหนี้
อัตราดอกเบี้ย (N) : อัตราดอกเบี้ยในแต่ละมูลหนี้ เจ้าหนี้สามารถระบุอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามกฎหมาย
เว้นแต่เจ้าหนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าตนมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ต่ำหรือสูงกว่าอัตราข้างต้น เจ้าหนี้ก็
สามารถระบุอัตราดังกล่าวได้ โดยจะต้องระบุดอกเบี้ยผิดนัด แต่ละอันดับให้สอดคล้องกัน ไปจนครบทุกอันดับ
มูลหนี้ โดยสามารถยกตัวอย่างได้ เช่น มูลหนี้อันดับ 1 หนี้ค่ าขนส่งสินค้าตามใบวางบิลเลขที่ 1111 อาจมี

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี ก็ให้เจ้าหนี้กรอกอัตราดังกล่าวลงไปในช่องอัตราดอกเบี้ยของมูล
หนี้อันดับ 1 ส่วนมูลหนี้อันดับ 2 หนีต้ ามสัญญากู้ยืมเงิน อาจมีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดอยู่ที่ร้อยละ 15 ต่อปี ก็ให้
เจ้าหนี้กรอกอัตราดังกล่าวลงไปในช่องอัตราดอกเบี้ยของมูลหนี้อันดับ 2 เป็นต้น
ระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ (O) : ให้ระบุระยะเวลาที่เจ้าหนี้มีสิทธิคิดดอกเบี้ย ผิดนัด
ของแต่ละอันดับให้สอดคล้องกันจนครบทุกอันดับมูลหนี้ โดยวันแรกที่เริ่มคิดดอกเบี้ยผิดนัดของแต่ละอันดับมูล
หนี้อาจเริ่มไม่พร้อมกัน แต่วันสุดท้ายที่เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้นั้นคือวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง
จะต้องเหมือนกันทุกมูลหนี้ เช่น มูลหนี้ค่าขนส่งสินค้าตามใบวางบิล เลขที่ 1111 มีต้นเงินค้างชำระ (L)
10,000 บาท ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (เจ้าหนี้สามารถ
ตรวจดูได้ในประกาศเว็บไซต์กรมบังคับคดี) ในวันที่ 30 มีนาคม 2543 เจ้าหนี้ก็ต้องระบุในช่องระยะเวลา
การคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วัน ที่ถึง วัน ที่ (Q) ว่า “1 มกราคม 2543 ถึง 30 มีนาคม 2543” มูลหนี้
อันดับ 2 หนีต้ ามสัญญากู้ยืมเงิน มีต้นเงินค้างชำระ (L) 20,000 บาท ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม
2543 ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (เจ้าหนี้สามารถตรวจดูได้ในประกาศเว็บไซต์กรมบังคับคดี) ในวันที่ 30
มี น าคม 2543 เจ้ า หนี ้ ก ็ ต้ อ งระบุ ใ นช่ อ งระยะเวลาการคำนวณดอกเบี ้ ย ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ ถ ึ ง วั น ที ่ (Q) ว่ า
“30 มกราคม 2543 ถึง 30 มีนาคม 2543” เป็นต้น
จำนวนดอกเบี้ย (P) : ให้ระบุจำนวนดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามอัตราดอกเบี้ย (N) โดยระบุลงในแต่ละมูลหนี้
จนครบทุกอันดับ สำหรับในช่องรวม (Q) ให้ระบุยอดรวมของจำนวนดอกเบี้ยในแต่ละอันดับ
รวม (R) : ให้ระบุยอดรวมของจำนวนต้นเงินที่ค้างชำระ (L) และจำนวนดอกเบี้ย (P) ในมูลหนี้แต่ละอันดับ
เมื่อได้ระบุยอดรวมของต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ละอันดับแล้ว ให้เจ้าหนี้คำนวณยอดรวมทั้งหมดทุกอันดับในช่อง
รวม (R) อีกครั้ง เมื่อได้ยอดรวมทั้งหมดแล้ว ให้เจ้าหนี้ระบุในช่องรวม (S) ซึ่งจะเป็นยอดรวมของหนี้ทั้งหมด
ณ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และเป็นยอดเดียวกับที่เจ้าหนี้นำมายื่นขอรับชำระหนี้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ตามที่ปรากฏแบบคำขอรับชำระหนี้ (ฟ.20) ช่อง (T) และในบัญชีแนบท้าย (ฟ.20) ช่องรวม (I)
ท้ายกระดาษ : ในช่อง...เจ้าหนี้ ให้ระบุชื่อเจ้าหนี้ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้มายื่นด้วยตัวเอง และในกรณีที่ผู้รับ
มอบอำนาจมายื่นแทนเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนเจ้าหนี้โดยไม่ต้องประทับตรา
***ทั้งนี้ ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ (ฟ.20ก.) หากมีมูลหนี้มากเกินกว่าที่จะระบุลงได้ทั้งหมดใน
แผ่นเดียว เจ้าหนี้สามารถถ่ายสำเนาและระบุเพิ่มเติมได้จนครบทั้งหมด

