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เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คือใคร ? 

 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คือ เจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
ล้มละลายที่มีอำานาจหน้าที่ในการจัดการรวบรวมทรัพย์สินของ 
ลกูหนีห้รอืบคุคลลม้ละลายและดำาเนนิการแบง่ทรพัยส์นิทีร่วบรวม 
ได้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลาย

ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า ลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลาย 

ก็ไม่มีสิทธิที่จะจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ของตนเองได้  ใช่หรือไม่ ?

 ก็ไม่ใช่ทั้งหมด แม้กฎหมายจะกำาหนดไว้ว่า เมื่อศาลมีคำาสั่ง 
ให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว 
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ที่มีอำานาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ตาม แต่ถ้าลูกหนี้ได้
รบัคำาสัง่หรอืความเหน็ชอบจากศาลหรอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์
หรือที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว ลูกหนี้ก็ยังสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้

เมื่อศาลมีคำาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์แล้ว 

ลูกหนี้ต้องทำาอย่างไร ?

 ก่อนอื่นลูกหนี้ต้องไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อ 
ให้การสาบานตัวและให้ถ้อยคำาชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเอง 
ว่า มีประการใดบ้าง รวมทั้งต้องส่งมอบทรัพย์สิน บัญชี และ 
เอกสารอื่นๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
กรณีลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล ผู้ที่มีหน้าที่นี้ก็คือ กรรมการผู้มีอำานาจ 
กระทำาการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยต้องนำาส่งดวงตราของห้างฯ 
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หรือบริษัทด้วย ซึ่งการไปให้การสอบสวนนี้ต้องไปด้วยตนเอง  
จะมอบอำานาจให้บุคคลอื่นไปแทนไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่อง 
เฉพาะตัว ซึ่งในวันสอบสวน ลูกหนี้ต้องทำาบัญชีแสดงกิจการ 
และทรัพย์สินยื่นไว้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย เพื่อที่ 
เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยจ์ะไดน้ำาเสนอใหท้ีป่ระชมุเจา้หนีพ้จิารณา

หลังจากไปให้การสอบสวน

ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว 

ลูกหนี้มีหน้าที่อย่างอื่นอีกหรือไม่ ?

 นอกจากไปให้การสอบสวนแล้ว ลูกหนี้ยังมีหน้าที่ต้องไป 
ร่วมประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้ง และต้องไปศาลในวันนัดไต่สวนลูกหนี ้
โดยเปิดเผย หากลูกหนี้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินและจะต้องรายงาน 
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และจะต้องจัดทำาบัญชีรับ-จ่าย  
มาแสดง ทุก 6 เดือน และในกรณีย้ายที่อยู่ใหม่จะต้องแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบด้วย

ลกูหนีจ้ะมสีทิธทิำาอะไรไดบ้า้ง และจะเสยีสทิธอิะไรบา้ง ?

 นอกจากจะมีสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนเองตามที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือที่ประชุม 
เจ้าหนี้ดังกล่าว ลูกหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะยื่นคำาขอประนอมหนี้ ไม่ว่า 
ก่อนการล้มละลายหรือภายหลังการล้มละลายแล้ว นอกจากนี้ 
ยังมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำาหนดค่าเลี้ยงชีพให้  
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ถ้าหากมีทรัพย์สินที่รวบรวมมาได้ระหว่างการล้มละลาย และ 
อาจขอให้ปลดจากการล้มละลายหรือยกเลิกการล้มละลาย 
ของตนเองได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนดและเมื่อหลุดพ้น 
จากการล้มละลายแล้ว หากมีเงินเหลือก็มีสิทธิได้รับคืนด้วย  
ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
ก็สามารถยื่นคำาร้องคัดค้านต่อศาลได้
 ส่วนการเสียสิทธิ เช่น กรณีลูกหนี้ไม่ไปให้การสอบสวน 
เกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินตามหมายเรียกของเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ในการรวบรวมทรัพย์สิน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ลูกหนี้อาจถูก 
ขยายระยะเวลาปลดจากการล้มละลายตามกฎหมาย

จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ จะมเีจา้หนีก้ีร่าย และจำานวน

ที่ขอรับชำาระหนี้มีเท่าใด ?

 จะทราบได้ในวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจคำาขอรับ 
ชำาระหนี้ ก็คือ เมื่อศาลมีคำาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว  
เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยก์จ็ะดำาเนนิการประกาศคำาสัง่ในหนงัสอืพมิพ์
รายวันหนึ่งฉบับและนำาไปลงในราชกิจจานุเบกษาด้วย ซึ่งเจ้าหนี ้
ทั้งหลายหากประสงค์จะได้รับชำาระหนี้จากกองทรัพย์สินของ 
ลูกหนี้ ก็ต้องมายื่นขอรับชำาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
ภายในกำาหนดเวลาสองเดอืนนบัแตว่นัทีเ่จา้พนกังาน พทิกัษท์รพัย ์
ประกาศโฆษณาคำาสั่ง ซึ่งในทางปฏิบัติจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 
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ลงในราชกิจจานุเบกษา เพราะเป็นวันที่หลังจากการลงประกาศ 
ในหนังสือพิมพ์ หากเจ้าหนี้ไม่มายื่นขอรับชำาระหนี้จากลูกหนี้อีก 
แม้ภายหลังลูกหนี้จะพ้นจากการล้มละลายไปแล้วก็ตาม เว้นแต่ 
เจ้าหนี้ที่มีประกันเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ก็อาจไม่ต้องยื่นขอ 
รับชำาระหนี้ แต่ก็ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดู 
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน แต่หากประสงค์จะขอรับชำาระหนี้  
ก็ต้องดำาเนินการภายในกำาหนดเวลาดังกล่าวเช่นกัน โดยต้องระบุ 
เงื่อนไขในการขอรับชำาระหนี้ไว้ตามกฎหมาย

ถ้าเห็นว่าหนี้เจ้าหนี้นำามายื่นขอรับชำาระหนี้นั้น

ไม่ถูกต้อง จะคัดค้านได้หรือไม่ ?

 ได้แน่นอน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบรรดาเจ้าหนี้ด้วยกันหรือ 
ลูกหนี้ ก็สามารถโต้แย้งการยื่นขอรับชำาระหนี้ของเจ้าหนี้ได้ 
หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง โดยต้องยื่นคำาโต้แย้งเป็นหนังสือพร้อม 
สำาเนาภายใน 7 วัน นับแต่ตรวจคำาขอรับชำาระหนี้ และต้องนำา 
พยานหลักฐานให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนตามกำาหนด 
นัดต่อไป

แล้วเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องลูกหนี้ 

ต้องยื่นขอรับชำาระหนี้ด้วยหรือไม่ ?

 แมจ้ะเปน็เจา้หนีผู้เ้ปน็โจทกก์ต็อ้งยืน่ขอรบัชำาระหนีเ้หมอืน 
กับบรรดาเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง แม้ว่าศาลจะมีคำาสั่ง 
ให้พิทักษ์ทรัพย์ตามมูลหนี้ที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เอาไปฟ้องก็ตาม
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นอกจากจะต้องยื่นขอรับชำาระหนี้แล้ว 

เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มีหน้าที่จะต้องทำาอะไรอีกบ้าง ?

 นอกจากการที่ต้องมายื่นขอรับชำาระหนี้แล้ว เจ้าหนี้ 
ผูเ้ปน็โจทกย์งัมหีนา้ทีต่อ้งวางเงนิประกนัคา่ใชจ้า่ยชัน้เจา้พนกังาน 
พิทักษ์ทรัพย์ภายหลังที่ศาลมีคำาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์แล้ว ซึ่งหาก 
เป็นกรณีพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ก็ต้องวางเงิน จำานวน 8,000 บาท  
หากเป็นกรณีพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด ก็ต้องวางเงินจำานวน  
10,000 บาท และหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้วาง 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ต้องนำามาวางด้วย โดยค่าใช้จ่ายนี้เจ้าหนี้ผู้เป็น 
โจทก์ก็จะได้รับคืนในภายหลัง หากสามารถรวบรวมทรัพย์สิน 
ของลูกหนี้ได้นอกจากการวางเงินแล้ว ก็ยังมีหน้าที่ระวังดูแล 
ประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้ งหลายและช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น การสืบหา 
ทรัพย์สิน การนำายึดทรัพย์สิน เป็นต้น และในกรณีที่เจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์มีหมายนัด เช่น ให้มาสอบสวน นัดตรวจคำาขอรับ 
ชำาระหนี้ ประชุมเจ้าหนี้ หรือนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ก็ควร 
จะไปตามนัดเพื่อจะได้ระวังดูแลรักษาประโยชน์ของตน หากมี 
การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ก็ควรมาแจ้งให้เจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ทราบด้วย เพราะหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

ไมส่ามารถตดิตอ่ไดแ้ละไมม่เีจา้หนีอ้ืน่รบัเปน็โจทกแ์ทน เจา้พนกังาน 
พทิกัษท์รพัยอ์าจจะรายงานศาลขอใหม้คีำาสัง่ยกเลกิการลม้ละลาย
ของลูกหนี้ได้

8 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
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ในการยื่นขอรับชำาระหนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

 ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับชำาระหนี้ด้วย  
ในอัตรา 200 บาท แต่หากเป็นคำาขอรับชำาระหนี้ของเจ้าหนี้ 
ตามคำาพิพากษาหรือหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

วิธีการยื่นขอรับชำาระหนี้จะต้องทำาอย่างไร ?

 ก่อนอื่นท่านที่เป็นเจ้าหนี้ต้องไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์ 
คำาขอรับชำาระหนี้ (ล.29) ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อนำามา 
กรอกข้อความซึ่งจะให้ท่านระบุถึงประเภทหนี้ จำานวนที่ขอรับ 
ชำาระหนี้ ทรัพย์หลักประกัน รวมถึงพยานหลักฐานแห่งมูลหนี้  
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ซึ่งท่านต้องกรอกให้ครบถ้วนชัดเจนและแนบต้นฉบับที่เป็นพยาน 
หลักฐานแห่งหนี้ให้เรียบร้อย ซึ่งท่านอาจมอบอำานาจให้บุคคล 
ใดมายืน่กไ็ด ้โดยใชใ้บมอบอำานาจตามแบบพมิพข์องกรมบงัคบัคด ี 
หากเจา้หนีเ้ปน็นติบิคุคล กต็อ้งมหีนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนดว้ย 
โดยในวันที่มายื่นขอรับชำาระหนี้ ท่านอาจทำาบันทึกถ้อยคำายืนยัน 
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการยื่นขอรับชำาระหนี้ โดยบรรยายถึง 
ที่มาแห่งมูลหนี้ของท่านโดยละเอียด ซึ่งหากไม่เป็นที่สงสัย  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะไม่เรียกท่านมาให้การสอบสวนอีก

มูลหนี้อะไรบ้างที่จะยื่นขอรับชำาระหนี้ได้ ?

 หนี้ที่จะยื่นได้จะต้องเป็นหนี้ที่มีมาก่อนวันที่ศาลจะมีคำาสั่ง 
พิทักษ์ทรัพย์ และจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย    
ไม่เป็นหนี้ที่ เกิดขึ้นโดยการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือ 
ศีลธรรมอันดี หรือเป็นหนี้ที่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้และ 
ต้องไม่เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้ทำาขึ้น โดยรู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้ 
มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 

จะยื่นขอรับชำาระหนี้ได้ที่ไหน ?

 ปจัจบุนักรมบงัคบัคดมีนีโยบายใหค้วามสะดวกแกป่ระชาชน 
โดยทั่วไป ท่านสามารถยื่นขอรับชำาระหนี้ ได้ที่  สำานักงาน 
บังคับคดีทั่วประเทศ หรือในส่วนกลางก็สามารถยื่นได้ที่   
ฝ่ายคำาคู่ความ สำานักงานเลขานุการกรม
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เมื่อยื่นขอรับชำาระหนี้แล้วจะทราบได้อย่างไรว่า 

จะได้รับชำาระหนี้หรือไม่ และจะได้รับชำาระหนี้เมื่อไร ?

 เมือ่ทา่นยืน่ขอรบัชำาระหนีแ้ลว้ หากทา่นยงัไมไ่ดน้ำาสง่พยาน
หลักฐานให้ครบถ้วนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีหมายนัด 
ท่านมาให้การสอบสวน เมื่อท่านมาให้การสอบสวนแล้วหรือ 
กรณีที่ไม่มา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะพิจารณาจากพยาน 
หลักฐานเท่าที่มีอยู่และทำาความเห็นเสนอศาล เมื่อศาลมีคำาสั่ง 
เป็นประการใดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้แจ้งคำาสั่งศาล 
ให้ท่านทราบ ซึ่งหากท่านไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ศาลฎีกาได้ภายในกำาหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่า 
ได้ทราบคำาสั่ง หากศาลมีคำาสั่งให้ท่านได้รับชำาระหนี้และไม่มี 
คู่ความอุทธรณ์ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
สามารถรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ก็จะทำาการแบ่งทรัพย์สิน 
ให้ท่าน โดยที่ท่านจะได้รับชำาระหนี้โดยส่วนเฉลี่ยตามจำานวนหนี้ 
ที่ศาลมีคำาสั่งให้ท่านมีสิทธิได้รับ เว้นแต่ท่านจะเป็นเจ้าหนี้ 
มปีระกนัและไดข้อรบัชำาระหนี ้โดยขอใหเ้จา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์
ขายทอดตลาดทรัพย์อันเป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้อื่น หากยัง 
ขาดอยู่เป็นจำานวนเท่าใด ท่านก็จะได้รับชำาระหนี้โดยส่วนเฉลี่ย 
เหมือนกับเจ้าหนี้รายอื่น
 สำาหรับคดีที่ฟ้องตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป  
เมื่อท่านยื่นคำาขอรับชำาระหนี้แล้ว คำาขอรับชำาระหนี้ของเจ้าหนี้ 
รายใด ถ้าเจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อื่น 
ไม่โต้แย้ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีอำานาจพิจารณาสั่งอนุญาต 
ให้ได้รับชำาระหนี้ได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรสั่งเป็นอย่างอื่น
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 ส่วนคำาขอรับชำาระหนี้ของเจ้าหนี้รายใด ถ้ามีผู้โต้แย้ง  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องสอบสวนแล้วมีคำาสั่งให้ยกคำาขอรับ 
ชำาระหนี้ หรืออนุญาตให้ได้รับชำาระหนี้เต็มจำานวน หรืออนุญาต 
ให้ได้รับชำาระหนี้บางส่วน ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำาร้อง 
คัดค้านคำาสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลได้ภายใน 
กำาหนด 14 วัน นับแต่วันที่ทราบคำาสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ถ้าหากลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้บุคคลอื่น 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทำาอย่างไร ?

 ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบว่าลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้ 
บุคคลอื่นอยู่ ถ้าหนี้นั้นยังไม่มีการฟ้องเรียกร้องให้ชำาระหนี้  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีหนังสือทวงหนี้ไปให้บุคคลนั้น 
ชำาระหนี้ หากบุคคลนั้นยอมรับว่าเป็นหนี้ ก็จะเรียกให้มาชำาระหนี้ 
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ต่อไป หากไม่มาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะรายงานศาล 
เพื่อขอออกหมายบังคับคดี แต่ถ้าบุคคลนั้นปฏิเสธหนี้ภายใน  
14 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์
ก็จะเรียกมาสอบสวน หากเห็นว่าเป็นหนี้ก็จะแจ้งยืนยันหนี้ 
ให้ทราบ หากไม่ได้เป็นหนี้ก็จะจำาหน่ายชื่อ ออกจากบัญชีลูกหนี้  
ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งยืนยันหนี้ บุคคลดังกล่าว 
อาจยื่นคำาร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายในกำาหนด 14 วัน นับแต่ 
ได้รับหนังสือยืนยันหนี้  หากไม่ได้ปฏิเสธหนี้หรือไม่คัดค้าน 
การยืนยันหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะขอให้ศาลออกหมาย 
บงัคบัคดตีอ่ไป สำาหรบัคดทีีม่กีารฟอ้งเรยีกรอ้งไวแ้ลว้ เจา้พนกังาน 
พิทักษ์ทรัพย์ก็จะเข้าไปดำาเนินการแทนลูกหนี้ ส่วนกรณีที่ลูกหนี้ 
เป็นเจ้าหนี้ตามคำาพิพากษา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะ 
ดำาเนินการบังคับคดีต่อไป

ไขปัญหาการบังคับคดี ล้มละลาย
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หากได้รับความเสียหายจากการกระทำา

หรือคำาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

จะทำาอะไรได้บ้าง ?

 ในกรณีดังกล่าวที่ท่านได้รับความเสียหาย ไม่ว่าท่าน 
จะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ท่านสามารถยื่นคำาร้องคัดค้านต่อศาล 
เพื่อให้วินิจฉัยได้ภายในกำาหนด 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ 
การกระทำาหรือคำาวินิจฉัยนั้น
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จะต้องทำาอย่างไร ? 
หากลูกหนี้ล้มละลาย 
ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

“หากลูกหนี้ในคดีล้มละลายมีความจำาเป็น
ต้องเดินทางออกนอกประเทศ 

สามารถขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
หากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้...”

ไขปัญหาการบังคับคดี ล้มละลาย
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1. ไปให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินต่อ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามหมายเรียก

2. ปฏิบัติตามคำาสั่งศาลและตามคำาสั่งของเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ 
ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้โดยสุจริตทุกครั้ง

วิธีปฏิบัติ คือ
  ยืน่คำารอ้ง (ตามแบบฟอรม์) ตอ่เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์

  แสดงเหตุจำาเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ  
  โดยแจ้งรายละเอียดว่าจะไปประเทศใด ในเวลาใด  
  ไปทำาอะไร กำาหนดกลับเมื่อใด และค่าใช้จ่ายใครเป็น 
  ผู้ออกให้

  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะพิจารณาดำาเนินการตาม
  ข้อ 1 ข้อ 2 และมีคำาสั่งอนุญาต

 จะเห็นได้ว่าการเดินทางออกนอกประเทศของลูกหนี้
ไม่ใช่เรื่องยากลำาบากและการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ซึ่งเป็น 
การให้ความร่วมมือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น จะมีผลทำาให้ 
ลูกหนี้ได้รับการปลดจากการล้มละลายเร็วขึ้น นั่นก็คือ ลูกหนี้ 
จะได้รับการปลดจากการล้มละลายภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 
ศาลมีคำาพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย โดยผลของกฎหมายจะ 
ทำาให้ลูกหนี้กลับมีอำานาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนเอง  
และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีกต่อไป
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Who is an Official Receiver?
 An official receiver is a goverment officer  
empowered under the Bankruptcy law to collect  
the assets of a debtor or a bankrupt and arrange  
to distribute them among the creditors of a debtor  
or a bankrupt.

Do debtors have no right to manage 
their own property?
 This is partly incorrect. Though the law 
stipulates that once the the court has ordered  
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the debtors to be under receivership only the  
official receiver is vested with the authority to manage  
the debtor’s property. The debtor may, upon an  
order or approval of the Court, the official receiver or of  
the creditors’ meeting, manage his/her own property.

What shall a debtor do once the court 
has placed him/her into receivership?
 First of all, the debtor must go and take an oath  
before the official receiver, and submit an explanation  
in writing declaring all his/her property, list of his/her  
property and other documents relating to his/her  
property. In case the debtor is a juristic person, an  
authorised director or managing partner has the  
obligation to do the above and present to the  
official receiver the company’s or partnership’s seal.  
No power of attorney can be granted as this is a non 
transferrable obligation. On the day when the  
official receiver calls for an investigation, the debtor  
must present to the official receiver a list showing  
the business performance and assets which the  
official receiver shall present to the creditors’ meeting  
for their review.
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Is there any other obligation imposed 
on the debtor after the investigation?
 In addit ion to being called upon for an  
investigation, the debtor is also obligated to attend  
every creditors’ meeting and must  present in the  
Court on the public examination. If the debtor  
becomes entitled to receive any property, the debtor  
shall report and submit in writing to the official  
receiver giving details of his/her receipts and  
expenditure accounts every six months.  In case of  
change of address, the debtor must report to the  
official receiver his/her new address.

What rights does the debtor have?
      Besides the right to manage his/her property  
upon an order or approval of the Court, the official  
receiver or of the creditors’ meeting, the debtor may  
submit his/her proposal for the composition of his/her 
debts prior to or after being declared bankrupt. The  
debtor may also request the official receiver to fix  
a sum of money for expenses for maintenance of  
him/herself and family if there are properties  
collected during his/her bankruptcy. The debtor  
may submit anapplication by way of a motion to  
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the Court ,  ask ing for an order that he/she  
bedischarged from bankruptcy or a withdrawal of the  
bankruptcy case under the conditions stipulated  
under the law. Once being discharged from  
bankruptcy, the debtor is entitled to any remaining  
money.  In case the debtor is not in agreement  
with the official receiver’s order, he may file  
a petition asking the Court to withdraw it.

How can the debtor know the number 
of creditors and how many creditors  
file for claim of debt repayment?
 These information may be available when the  
official receiver reviews the applications for claim  
of debt repayment. When the court has placed the 
receivership, the official receiver shall publish such 

21

Responses to Inquiries relating 
to Legal Execution in Bankruptcy Cases

The Legal Execution Department 
www.led.go.th  Tel. 0-2881-4999



order in at least one daily newspaper and in the  
Government Gazette. Creditors who wish to be  
repaid from the debtor’s properties may file an  
application for debt repaymentwithin 2 months  
from the date of publication, which in practice  
starts from the date of publication in the Government  
Gazette as it is the day after the publication in local  
newspaper.  Any creditor who fails to file a claim of  
debt repayment, despite the fact that the debtor is  
later discharged from bankruptcy, may not be repaid.  
Exception applies for the secured creditors who need  
not to file an application but need to allow the  
official receiver to check the secured properties.  
However, if the secured creditor wishes to be repaid,  
he is required to file a claim of debt repayment  
within the same timeframe and specify the conditions  
for repayment as stipulated in the law.

Is it possible to object if the debts  
claimed to be repaid to creditors’ are 
not correct?
 Objection can be filed by either creditors or  
debtor if one finds the claim of debt repayment to be  
incorrect. Application for objection together with  
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its copy must be filed with the official receiver  
within 7 days from reviewing the claim of debt  
repayment. The applicant must bring the documents  
to the official receivers for their investigation on  
the appointed date.
                                                                                                                                                                                                                                                    
Does the petitioning creditor need to  
file a claim of debt repayment?
      Yes, like the other creditors the petitioning  
creditor must file a claim of debt repayment  
despite the fact that the court’s order to put the  
debtor into receivership is based on the dispute filed  
by him.

Apart from filing a claim of debt  
repayment, does the petitioning  
creditor need to do anything else?
 Apart from filing a claim of debt repayment,  
the petitioning creditor must deposit as security for  
costs of the official receiver after the Court has placed  
the debtor under receivership. In case of temporary  
receivership, the security amount is THB 8,000 while  
it is THB 10,000 in case of absolute receivership.   
If the official receiver asks for additional amount of  
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security, the petitioning creditor must provide the  
requested amount. The petitioning creditor may  
get these amount back if the debtor’s property  
can be collected. The petitioning creditor is entrusted  
with the duty of monitoring all other creditor’s  
benefits and assist the official receiver in collecting  
the debtor’s property; e.g. identifying and leading  
to the seizure of the property etc. The petitioning  
creditor, for the sake of protecting his own interest,  
should also attend to every summon from the official  
receiver upon his receipt which includes summon  
for investigation, review of claim of debt repayment  
attendance of the creditors’ meeting or public  
examination of the debtor. In case of change of  
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address, the petitioning creditor should also keep  
the official receiver informed. If the petitioning  
creditor can not be reached and there is no authorised  
representative, the official receiver may file a petition  
with the Court to revoke the adjudged bankruptcy  
of the debtor. 

What is the process in filing 
a claim of debt repayment?
 The creditor must first of all ask from the official  
receiver an application form (Lor. 29), then completely  
fill in the form by identifying the types of debt, the  
repayment amount, the secured property as well as  
the original evidence of such debt to be attached  
to the completed application form.  An authorised  
representative, through the Power of Attorney  
template of the Legal Execution Department, can  
file the form on the creditor’s behalf.  In case the  
creditor is a juristic person, an affidavit issued by  
the Company and the Partnership Registrar must also  
be provided. The creditor may file a memorandum  
explaining the facts and how the debt occurred.  If the  
official receiver finds the details complete, the creditor 
will not be called for investigation.
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Are there fees in filing a claim of debt 
repayment?
 There are fees of THB 200 in filing an application 
for performance of debt.  But the fees can be exempted  
in case the application is filed by the judgment creditor  
or the debt does not exceed THB 50,000.

What types of debt can be applied for  
a claim of debt repayment?
 Debts that can be repaid include those incurred 
before the court’s order to place the debtor into  
receivership and the debt incurred by legitimate acts  
and not by any acts in breach of the laws or good  
moral. They cannot be unenforceable debts or  
debts which are incurred despite the creditor’s  
awareness that the debtor is insolvent.

Where can a claim of debt repayment 
be filed?
 In light of the Legal Execution Department’s 
policy that aims to increase public convenience,  
a claim of debt repayment can now be filed at any  
Provincial Legal Execution Offices nationwide or at  
the Parties Document Section of the Secretariat  
Office in the central area.
 26 The Legal Execution Department
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How can the creditor know the result? 
And when the creditor expect the  
repayment?
 If the official receiver finds the evidences  
attached to the application incomplete, the creditor  
will be summoned for further investigation. In case  
of no-show, the official receiver will consider the  
evidences as submitted. Then, the official receiver  
shall submit the application for debt repayment  
along with his/her opinion to the consideration of  
the Court. After being notified of the Court order,  
if the creditor wishes to object to such order may  
appeal it to the Supreme Court within 1 month from 
the date of knowing or deemed knowing the order.  
If the court order is in favor of the creditor and the  
case is final, the official receiver will allocate  
the debtors’ property to repay the creditors  
proportionately to the Court order. The secured  
creditor who applies for performance for repayment  
is an exception as he/she will first be repaid from  
the sale of the collateral and is entitled to any  
deficiency as an unsecured creditor.
 The recent amendment of Bankruptcy Act is  
applied for the cases which are filed with the  
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Central Bankruptcy Court on 27th August 2015 or 
thereafter. One of the significant amendments is  
that where any claim for repayment of the debt is  
not disputed, the authorized official receiver may  
order the approval of repayment of the debt unless  
there is any reasonable ground to order otherwise.  
If the claim for repayment of the debt is disputed,  
the official receiver shall conduct an interrogation.  
Any interested party may appeal the order of the  
official receiver by filling the appealing motion with  
the Court within 14 days after knowing the order.  
(Section 106)
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What would the official receiver do if  
the debtor were someone’s creditor?
 When it comes to the official receiver’s attention  
that the debtor is a creditor of a third party and no  
legal action for repayment has been filed, the official  
receiver shall send such person a notice for repayment.   
If such person accepts the debtor status, the official  
receiver shall further proceed to get him/her to settle  
the payment.  If ignored, the official receiver shall file  
a report to the Court applying for writ of execution.  
If such person denies the debtor status within 14 days  
upon receipt of the notice, the official receiver shall 
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summon him/her for investigation. If the debtor  
status is confirmed, such person shall be notified.  
If not, the official receiver shall remove his/her name  
from the list of debtors.  In case the debtor status is  
confirmed, such person may file an objection to the  
Court within 14 days upon receipt of notice of  
confirmation. Failure to deny or object the debtor  
status would result in the official receiver applying  
from the Court for writ of execution. In the case 
where a legal action has already been filed, the  
official receiver shall step in on behalf of the  
debtor. But in case the debtor is a judgment  
creditor, the official receiver shall continue with  
the legal execution action.
 
What can I do if I suffer from the action 
or the decision of the Official Receiver?
 Whether you are a debtor or a creditor, if you  
suffer from the action or decision of the official  
receiver, you can file an objection to the Court  
with in 14 days from the day that you are aware  
of the action or the decision.
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What should the debtor do 
if he/she needs to travel?

 If the debtor needs to travel out of the country,  
he/she can ask for permission from the official  
receiver and there will be no fees imposed, provided  
that he/she complies with the following conditions :
 1. Meet the official receiver upon receipt of  
notice for investigation of his/her business and assets.
 2. Follow the instruction of the Court and the  
official receiver, act in good faith, and co-operate  
with the official receiver in collecting his/her assets.
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 Debtor can proceed as follows :
  File an application (using the prescribed form) 
  to the official receiver declaring the necessity  
  to travel and providing the trip details,  
  destination, period of travel, purpose of  
  the trip and the person responsible for  
  the expenses.
  The  o f fi c i a l  r e ce i ve r  w i l l  con s i de r 
  taking Steps 1 and 2 before grant ing  
  permission.
 It is not that difficult for the debtor to  
travel out of the country. In following the conditions  
stated hereinabove, the debtor shows co-operation  
with the official receiver and this will lead to the  
debtor being discharged from the bankruptcy  
status more quickly.  According to the law, debtor  
will be discharged from the bankruptcy status  
within 3 years of a court decision to declare him/her  
a bankrupt, after which the debtor will be authorized  
to handle his/her properties and no longer requires  
a permission from the court of the official receiver  
in the next travel.
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