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พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา 
คดีล้มละลาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา
คดีล้มละลาย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ”  และ  “ประธานศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ”  ต่อจากบทนิยามคําว่า  “คดีล้มละลาย”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย
และวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี
พิจารณาคดีล้มละลาย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

““ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ”  หมายความว่า  ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 
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“ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ”  หมายความว่า  ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย
และวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลล้มละลายหรือไม่  ไม่ว่าปัญหานั้น
จะเกิดขึ้นในศาลล้มละลายหรือศาลยุติธรรมอื่น  ให้ศาลน้ันรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว 
แล้วเสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษให้เป็นที่สุด  ในกรณีเช่นว่านี้  ถ้าตามคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จะต้องเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  ให้ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว  และให้ถือว่า
กระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้วในศาลเดิมก่อนมีคําพิพากษาไม่เสียไป  เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดี 
จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี
พิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลล้มละลายขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิได้รับ
ค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าเช่าที่พัก  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๒  อุทธรณ์  ในหมวด  ๓  วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๔/๑  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๖/๑  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘   
และมาตรา  ๒๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๒ 
อุทธรณ์และฎีกา 

 
 

มาตรา ๒๔ การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล้มละลาย  ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  แต่ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๕ คดีล้มละลายที่มิใช่คดีอาญา  ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของ 
ศาลล้มละลาย  เว้นแต่ 
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(๑) คําพิพากษายกฟ้อง  หรือคําสั่งยกคําร้องหรือคําร้องขอให้ล้มละลาย 
(๒) คําสั่งยกคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ 
(๓) คําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
(๔) คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด 
(๕) คําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแพ่งที่เก่ียวพันกับคดีตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
มาตรา ๒๖ คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๕  คู่ความอาจย่ืนคําขอโดยทําเป็นคําร้อง

เพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษไปพร้อมกับอุทธรณ์ก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้   
เม่ือศาลล้มละลายตรวจอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามก็ให้ส่งอุทธรณ์และคําขอดังกล่าวไปยัง
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณา  แต่ถ้าศาลล้มละลายเห็นว่าอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ต้องห้ามก็ให้มีคําสั่ง
รับอุทธรณ์นั้นไว้ดําเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ศาลล้มละลายสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๕  คู่ความ 
อาจย่ืนคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษภายในกําหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ศาลล้มละลายมีคําสั่งก็ได้  ถ้าคู่ความย่ืนคําขอดังกล่าวแล้ว  จะอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้ 

การย่ืนคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา  
ระเบียบดังกล่าวเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

คดีที่ศาลล้มละลายมีคําสั่งรับอุทธรณ์ส่งมาให้ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ  หากศาลอุทธรณ์ 
คดีชํานัญพิเศษพิจารณาเห็นว่าอุทธรณ์นั้นต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๕  ให้ยกอุทธรณ์  แต่ถ้าศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจําเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาด   
จะรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ดังกล่าวนั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๗ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล้มละลายในส่วนที่เก่ียวกับคดีอาญาให้อุทธรณ์
ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ  โดยให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖  มาใช้บังคับแก่คดีล้มละลายในส่วนที่เก่ียวกับคดีอาญา
ที่ตอ้งห้ามอุทธรณ์โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘/๑ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
และผลแห่งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ  ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แล้วแต่กรณี  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘/๒ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ  ให้นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แล้วแต่กรณี  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีล้มละลายในศาลฎีกา  ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แล้วแต่กรณี  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗ คดีที่ศาลล้มละลายมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ  ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา  และให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย
และวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

บรรดาคดีล้มละลายที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลฎีกาก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ  
ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกา 

มาตรา ๘ ให้แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีอยู่ต่อไป
ตามความจําเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
ศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๙ ในระหว่างที่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษยังไม่เปิดทําการ  การวินิจฉัยว่าคดีใด
จะอยู่ในอํานาจของศาลล้มละลายหรือไม่ตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย
และวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ประธานศาลฎีกา
เป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา
คดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี
พิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๒๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  โดยให้คดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา  
แต่ระบบการอุทธรณ์คดีล้มละลายในปัจจุบันกฎหมายบัญญัติให้คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว  ประกอบกับได้มีการจัดต้ังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษขึ้น 
เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษต่าง ๆ  สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในคดีล้มละลาย
ให้มีความสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน  รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


