
04/11/60

1

หริพนัธุ ์ ศุภสุทธิเวช

หวัส่วนส่วน ที�ปรึกษากฎหมาย 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

hariphan.sup@gmail.com

โทร 0863528294

�� เป็นกฎหมายเกี�ยวกบัความสงบเรียบรอ้ยเป็นกฎหมายเกี�ยวกบัความสงบเรียบรอ้ย

�� มีวตัถุประสงคมุ่์งที�จะคุม้ครองระบบเศรษฐกิจโดยรวมของสงัคมมีวตัถุประสงคมุ่์งที�จะคุม้ครองระบบเศรษฐกิจโดยรวมของสงัคม

�� กระบวนการพิจารณาใหค้วามคุม้ครองทั/งเจา้หนี/ ผูเ้ป็นโจทก ์ กระบวนการพิจารณาใหค้วามคุม้ครองทั/งเจา้หนี/ ผูเ้ป็นโจทก ์ 

          บรรดาเจา้หนี/  ลกูหนี/  และบุคคลภายนอกบรรดาเจา้หนี/  ลกูหนี/  และบุคคลภายนอก

�� มีบทบญัญติัที�รวมเอาทั/งกฎหมายที�เป็นส่วนสารบญัญติั และ                  มีบทบญัญติัที�รวมเอาทั/งกฎหมายที�เป็นส่วนสารบญัญติั และ                  
วิธีสบญัญติัไวร้วมกนั และมีบทบญัญติัที�กําหนดโทษในทางอาญาวิธีสบญัญติัไวร้วมกนั และมีบทบญัญติัที�กําหนดโทษในทางอาญา

�� เพื�อใหบ้รรดาเจา้หนี/ ไดร้บัชําระหนี/ อย่างเท่าเทียมกนัเพื�อใหบ้รรดาเจา้หนี/ ไดร้บัชําระหนี/ อย่างเท่าเทียมกนั

�� มุ่งใหโ้อกาสลกูหนี/ ในการเริ�มตน้ชีวิตใหม่ในระบบเศรษฐกิจมุ่งใหโ้อกาสลกูหนี/ ในการเริ�มตน้ชีวิตใหม่ในระบบเศรษฐกิจ
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มาตรา 7 ลกูหนี �ที�มีหนี �สนิล้นพ้นตวัอาจถกูศาล
พิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี �นั �นมีภูมิลําเนา
ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร  ห รื อ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ น
ราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนใน
ขณะที�มีการขอให้ลูกหนี �ล้มละลาย หรือภายใน
กําหนดเวลาหนึ�งปีก่อนนั �น
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1. หนี� สินลน้พน้ตวั กลา่วคือ ลูกหนี� มหีนี� สินมากกวา่ทรัพยสิ์น

2. กรณีใดกรณีหนึ� งดงัตอ่ไปนี�

ก. ลูกหนี� มภูีมิลาํเนาในราชอาณาจกัร

ข. ลูกหนี� ประกอบธุรกิจในราชอาณาจกัรไมว่า่ดว้ยตนเองหรือตวัแทนใน
ขณะที� ยื� นคาํฟ้องหรือคาํรอ้งขอใหล้ม้ละลาย

ค. ลูกหนี� เคยมภูีมิลาํเนาในราชอาณาจกัรภายในกาํหนดเวลาหนึ� งปีกอ่นนั�น

ง. ลูกหนี� เคยประกอบธุรกิจในราชอาณาจกัรไมว่า่ดว้ยตนเองหรือตวัแทน
ภายในกาํหนดเวลาหนึ� งปีกอ่นนั�น

มาตรา 9  เจ้าหนี �จะฟ้องลกูหนี �ให้ล้มละลายได้ก็ตอ่เมื�อ

(1) ลกูหนี �มีหนี �สินล้นพ้นตวั

(2) ลกูหนี �ซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาเป็นหนี �เจ้าหนี �ผู้ เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน
เป็นจํานวนไม่น้อยกวา่หนึ�งล้านบาท หรือลกูหนี �ซึ�งเป็นนิตบิุคคลเป็นหนี �เจ้าหนี �ผู้ เป็น
โจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจํานวนไม่น้อยกวา่สองล้านบาท และ

(3) หนี �นั �นอาจกําหนดจํานวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี �นั �นจะถงึกําหนดชําระโดย
พลนัหรือในอนาคตก็ตาม
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มาตรา 8  ถ้ามีเหตอุย่างหนึ�งอย่างใดดังต่อไปนี �เกิดขึ �นให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่า ลกูหนี �มีหนี �สินล้นพ้นตวั
(1) ถ้าลกูหนี �โอนทรัพย์สนิหรือสทิธิจดัการทรัพย์สนิของตนให้แก่บคุคลอื�นเพื�อประโยชน์แห่งเจ้าหนี �ทั �งหลายของตน 

ไม่ว่าได้กระทําการนั �นในหรือนอกราชอาณาจกัร
(2) ถ้าลกูหนี �โอนหรือสง่มอบทรัพย์สนิของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือโดยการฉ้อฉล ไม่ว่าได้กระทําการนั �น

ในหรือนอกราชอาณาจกัร
(3) ถ้าลกูหนี �โอนทรัพย์สนิของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยสทิธิอย่างหนึ�งอย่างใดขึ �นเหนือทรัพย์สนินั �น ซึ�งถ้าลกูหนี �

ล้มละลายแล้ว จะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ ไม่ว่าได้กระทําการนั �นในหรือนอกราชอาณาจกัร
(4) ถ้าลกูหนี �กระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดดงัต่อไปนี � เพื�อประวิงการชําระหนี �หรือมิให้เจ้าหนี �ได้รับชําระหนี �

ก. ออกไปเสยีนอกราชอาณาจกัร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจกัร
ข. ไปเสยีจากเคหสถานที�เคยอยู่ หรือซ่อนตวัอยู่ในเคหสถาน หรือหลบไป โดยวิธีอื�น หรือปิดสถานที�ประกอบ

ธุรกิจ
ค. ยกัย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอํานาจศาล
ง. ยอมตนให้ต้องคําพิพากษาซึ�งบงัคับให้ชําระเงินซึ�งตนไม่ควรต้องชําระ

(5) ถ้าลกูหนี �ถูกยดึทรัพย์ตามหมายบงัคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สนิอย่างหนึ�งอย่างใดที�จะพงึยึดมาชําระหนี �ได้
(6) ถ้าลกูหนี �แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถชําระหนี �ได้
(7) ถ้าลกูหนี �แจ้งให้เจ้าหนี �คนหนึ�งคนใดของตนทราบว่าไม่สามารถชําระหนี �ได้
(8) ถ้าลกูหนี �เสนอคําขอประนอมหนี �ให้แก่เจ้าหนี �ตั �งแต่สองคนขึ �นไป
(9) ถ้าลกูหนี �ได้รับหนงัสอืทวงถามจากเจ้าหนี �ให้ชําระหนี �แล้วไม่น้อยกว่าสองครั �งซึ�งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า

สามสบิวนั และลกูหนี �ไม่ชําระหนี �

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 755/2505

เ จ้ าห นี �จะ ฟ้ อ ง ลูกห นี �ใ ห้ ล้ ม ล ะ ล ายไ ด้  ต้อ ง ปร ะกอ บด้ วย เ หตุ ใ น 
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 ส่วนมาตรา 8 เป็นเพียงข้อ
สนันิษฐานไว้ก่อนว่าลูกหนี �มีหนี �สินล้มพ้นตวั เพื�อประโยชน์แก่เจ้าหนี �ที�ไม่สามารถ
นําสืบให้ศาลเห็นได้ว่า ลูกหนี �มีหนี �สินล้นพ้นตวั โจทก์ไม่จําเป็นต้องบรรยายมาใน
ฟ้องวา่จําเลยได้กระทําอย่างใดอย่างหนึ�ง ตามมาตรา 8เมื�อบรรยายฟ้องว่าจําเลย
เป็นหนี �โจทก์แล้วไม่ชําระ และจําเลยเป็นผู้ มีหนี �สินล้มพ้นตวั ไม่มีทรัพย์สินที�จะ
ชําระหนี �แก่โจทก์แล้ว โจทก์นําสืบว่าจําเลยเป็นหนี �คนอื�นอยู่อีก และยงัไม่ชําระหนี � 
ดงันี � เป็นการสืบในประเดน็วา่มีหนี �สินล้นพ้นตวั ไม่ใช่สืบนอกประเดน็



04/11/60

6

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 429/2542

ข้อสนันิษฐานตามพระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 8(4) ข้อ 
ข. บัญญัติเพื�อให้คาดคะเนไว้ก่อนว่าหากจําเลยมีพฤติการณ์ต่าง ๆ ดังที�
บญัญตัิไว้แสดงวา่จําเลยนา่จะไมส่ามารถจะชําระหนี �ของตนได้ และตกเป็น ผู้มี
หนี �สินล้นพ้นตัว ซึ�งโจทก์จะต้องนําสืบข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อสันนิษฐาน
ดงักลา่ววา่จําเลยกระทําการโดยเจตนาที�จะประวิงการชําระหนี �หรือไมใ่ห้เจ้าหนี �
ได้รับการชําระหนี � การที�ผู้ รับมอบอํานาจโจทก์เบิกความว่าไปรษณีย์ตอบรับ
แจ้งวา่ย้ายไมท่ราบที�อยูใ่หม ่และทราบความ จากน้องชายจําเลยวา่ จําเลยเป็น
หนี �บคุคลอื�นอีกหลายราย ไมส่ามารถชําระหนี �ได้ ยงัไมพ่อฟังตามข้อสนันิษฐาน 
ดงักลา่วข้างต้นวา่จําเลยมีหนี �สนิล้นพ้นตวั

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 4287/2543

การพิจารณาวา่ลกูหนี �ร่วมคนใดมีหนี �สินล้นพ้นตวัไม่สามารถชําระหนี �ได้หรือ
มีเหตอืุ�นที�ไม่ควรให้ลกูหนี �ล้มละลายนั �น เป็นเรื�องเฉพาะตวัของลกูหนี �ร่วมแตล่ะ
คน แม้ข้อเทจ็จริงจะฟังไม่ได้วา่จําเลยที� 1 มีหนี �สินล้นพ้นตวั แตเ่มื�อโจทก์นําสืบ
วา่ จําเลยที� 2 ต้องข้อสนันิษฐานวา่มีหนี �สินล้นพ้นตวัโดยจําเลยที� 2 มิได้นําพยาน
เข้าสืบให้ศาลเหน็เป็นอย่างอื�นจงึต้องฟังข้อเทจ็จริงวา่จําเลยที� 2 มีหนี �สินล้นพ้น
ตวั และการที�จําเลยที� 1 มีทรัพย์สินพอที�จะชําระหนี �แก่โจทก์ได้ ก็ถือไม่ได้วา่เป็น
เหตอืุ�นที�ไม่ควรให้จําเลยที� 2 ล้มละลาย
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ในกรณีมีลูกหนี �หลายคน เมื�อลูกหนี �คนหนึ�งถูกยึดทรัพย์ก็ต้องด้วยข้อ
สนันิษฐานดงักล่าวแล้ว แม้จําเลยอื�นจะมีทรัพย์สินที�จะชําระหนี �ก็ตาม

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 418/2538
การพิจารณาว่าลูกหนี �ร่วมคนใดมีหนี �สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชําระหนี �ได้

หรือไม่หรือมีเหตุอื�นที�ไม่ควรให้ลูกหนี �ล้มละลายหรือไม่เป็นเรื�องเฉพาะตัวของ
ลูกหนี �ร่วมแต่ละคนเมื�อจําเลยที�1และที�2เป็นลูกหนี �ร่วมของโจทก์แม้จําเลยที�1มี
ทรัพย์สินมากกว่าหนี �สินพอจะชําระหนี �ให้แก่โจทก์ได้ย่อมเป็นเรื�องเฉพาะตวัของ
จําเลยที�1เมื�อจําเลยที�2ถกูบงัคบัยดึทรัพย์ออกขายทอดตลาดและไม่มีทรัพย์สินอื�น
ใดที�สามารถชําระหนี �แก่โจทก์ได้จําเลยที�2จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้ มี
หนี �สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯมาตรา8(5)การที�จําเลยที�1มี
ทรัพย์สินพอที�จะชําระหนี �แก่โจทก์ได้ถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุอื�นที�ไม่ควรให้จําเลยที�2
ล้มละลายตามมาตรา14 ด้วย

การบอกกลา่วบงัคบัจํานองในมลูหนี �ก่อนที�จะฟ้องคดีแพ่ง ไมถื่อเป็นการทวงถามชําระหนี �ตามมาตรา 8 (9) 

 คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 6117/2552

การฟ้องคดีสว่นจําเลยที� 1 โจทก์ต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 10 โจทก์กลา่วในฟ้องอ้างราคาทรัพย์หลกัประกนัซึ�ง
มีการตีราคาโดยเจ้าหนี �เดิมก่อนฟ้องคดีล้มละลายประมาณ 7 ปี เป็นเงิน 1,472,000 บาท ขณะเดียวกันก็ได้ความว่าเจ้าพนักงาน
บังคบัคดีประเมินราคาทรัพย์หลักประกันดงักล่าวเมื�อโจทก์นํายึดห่างจากวนัฟ้องคดีล้มละลายคดีนี �ประมาณ 4 เดือน เป็นเงิน 
1,950,750 บาท โดยโจทก์รับรองว่าถูกต้องและเห็นชอบด้วย จึงน่าเชื�อว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคบัคดีเป็นราคาทรัพย์
หลกัประกนัขณะที�โจทก์ยื�นฟ้องคดีล้มละลาย และเมื�อนําราคาหลกัประกันดงักล่าวมาหักกับหนี �โจทก์ที�คงค้าง 2,706,332.85 บาท 
จําเลยที� 1 เป็นหนี �โจทก์ไม่ถึง 1,000,000 บาท โจทก์ไม่อาจนํามูลหนี �ส่วนนี �มาฟ้องจําเลยที� 1 เป็นคดีล้มละลายได้การนําสืบ
ข้อเท็จจริงวา่จําเลยที� 2 มีหนี �สินล้นพ้นตวัหรือไมน่ั �น โจทก์อาจจะนําสืบถึงทรัพย์สินและหนี �สินทั �งหมดของจําเลยที� 2 ที�แสดงวา่จําเลย
ที� 2 มีหนี �สินมากกวา่ทรัพย์สิน หรืออาจจะนําสืบถึงข้อเท็จจริงอนัใดอนัหนึ�งตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 8 อนัเป็นข้อสนันิษฐานว่า 
จําเลยที� 2 มีหนี �สินล้นพ้นตวั ทั �งนี �การพิจารณาถึงฐานะหรือข้อเท็จจริงอนัเป็นข้อสนันิษฐานนั �นจะต้องปรากฏวา่เป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ที�มีอยู่แล้วในเวลาที�โจทก์ฟ้องคดีล้มละลาย คดีนี �โจทก์นําสืบถึงมลูหนี �ของโจทก์และการดําเนินการของโจทก์เท่านั �น มิได้แสดงให้เห็น
ถึงทรัพย์สินและหนี �สินของจําเลยที� 2 จึงยงัฟังไมไ่ด้วา่จําเลยที� 2 มีหนี �สินล้นพ้นตวั สว่นที�โจทก์อ้างข้อสนันิษฐานตามมาตรา 8 (9) นั �น 
การทวงถามให้ชําระหนี &ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องเป็นการทวงถามในมูลหนี &ตามคําพิพากษาคดีแพ่งที�โจทก์นํามา
ฟ้องให้จาํเลยที� 2 ล้มละลาย คดีนี &มีการทวงถามให้จาํเลยที� 2 ชาํระหนี &ในมูลหนี &ตามคําพิพากษาเพียงครั&งเดียว การทวง
ถามบอกกล่าวบังคับจาํนองในมูลหนี &ก่อนที�จะฟ้องคดีแพ่งหาใช่เป็นการทวงถามให้ชาํระหนี &ตามคาํพพิากษาที�โจทก์นํามา
ฟ้องคดีล้มละลายไม่สว่นที�โจทก์นําสืบวา่ โจทก์ได้สืบหาทรัพย์สินของจําเลยที� 2 แล้ว ไมมี่ทรัพย์สินอย่างอื�นใดที�จะพึงยึดมาชําระหนี �
นั �น โจทก์ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลยที� 2 ภายหลงัจากที�โจทก์ยื�นฟ้องคดีล้มละลายแล้ว จึงหาใช่ข้อเท็จจริงที�มีอยู่แล้วใน
เวลาเริ�มต้นการฟ้องคดีล้มละลายไม ่กรณีจึงไมต้่องด้วยข้อสนันิษฐานของกฎหมายพยานหลกัฐานที�โจทก์นําสืบมาฟังมิได้วา่จําเลยที� 
2 มีหนี �สินล้นพ้นตวั
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หนี� ที�กาํหนดจาํนวนไดโ้ดยแน่นอน หมายถึง หนี� เงิน ที�สามารถคิดคาํนวณจาํนวนไดว้า่ใน
วนัฟ้องจาํเลยเป็นหนี� อยูเ่พยีงใด เชน่

(1) หนี� ตามสญัญา เชน่สญัญากู ้หนี� ตามเชค็ หนี� ตามสญัญาซื�อขาย  แมว้า่หนี� ดงักลา่วจะ
ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ

(2) หนี� ตามคาํพิพากษาแมว้า่คาํพิพากษานั�นไมถึ่งที� สุดกต็าม แตห่ากวา่เป็นหนี� ตามคาํ
พิพากษาดงักลา่วยงัไมถึ่งที� สุดอาจถือเป็นเหตุอื� นไมส่มควรใหจ้าํเลยลม้ละลาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 177/2531
หนี� ตามคาํพิพากษาซึ� งอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณถื์อไดว้า่เป็นหนี� ซึ� งอาจ

กาํหนดจาํนวนไดแ้น่นอน อนัโจทกอ์าจนํามาฟ้องใหจ้าํเลยลม้ละลายได ้แตห่นี� ดงักลา่วอาจถูก
กลบัหรือแกโ้ดยศาลอุทธรณห์รือศาลฎกีากไ็ด ้ขอ้เทจ็จริงยงัไมอ่าจฟงัเป็นยุตไิดว้า่จาํเลยเป็นหนี�
โจทกต์ามฟ้องหรือไม ่จึงยงัไมส่มควรใหจ้าํเลยลม้ละลายตามพระราชบญัญตัลิม้ละลาย 
พุทธศกัราช 2483 มาตรา 14

(3) หนี� ภาษีอากร

หนี �ที�กําหนดจํานวนได้โดยแนน่อน หมายถึง หนี �เงิน ที�สามารถคิดคํานวณจํานวนได้
วา่ในวนัฟ้องจําเลยเป็นหนี �อยูเ่พียงใด เชน่

(1) หนี �คา่เสียหายจากมลูละเมิด

(2) หนี �จากการผิดสญัญา

(3) หนี �ตามคําพิพากษาที�ให้สง่มอบทรัพย์สิน

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 2707/2549

หนี �ตามคําพิพากษาในคดีแพ่งที�โจทก์นํามาฟ้องเป็นคดีล้มละลายศาลพิพากษาให้
จําเลยส่งคืนรถยนต์ที�เช่าซื �อแก่โจทก์ หากคืนรถไม่ได้จึงให้จําเลยใช้ราคารถเป็นเงิน 
800,000 บาท เป็นการกําหนดขั �นตอนการบังคับคดีไว้ซึ�งโจทก์จะต้องบังคับคดีไป
ตามลําดับในคําพิพากษา ไม่ปรากฏว่าการบังคับเอากับตัวรถยนต์ที�เช่าซื �อไม่สามารถ
กระทําได้ ซึ�งหากการคืนรถยนต์ที�เชา่ซื �อยงัสามารถที�จะกระทําได้ โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้ราคา
ใช้แทน จงึไมแ่น่ชดัวา่หนี �ที�จะบงัคบัให้ใช้ราคาแทนการสง่มอบรถยนต์ที�เช่าซื �อจะมีหรือไม ่
จึงเป็นหนี �ที�ยังไม่อาจกําหนดจํานวนได้โดยแน่นอนตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 
มาตรา 9 (3)
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เจา้หนี/ มีประกนั

มาตรา 10  ภายใต้บังคับมาตรา 9 เจ้าหนี �มีประกันจะฟ้องลูกหนี �ให้
ล้มละลายได้ก็ตอ่เมื�อ

(1) มิได้เป็นผู้ ต้องห้ามมิให้บงัคบัการชําระหนี �เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี �
เกินกวา่ตวัทรัพย์ที�เป็นหลกัประกนั และ

(2) กล่าวในฟ้องวา่ ถ้าลกูหนี �ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลกัประกนัเพื�อ
ประโยชน์แก่เจ้าหนี �ทั �งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องซึ�งเมื�อหักกับ
จํานวนหนี �ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่สําหรับลูกหนี �ซึ�งเป็นบุคคลธรรมดาเป็น
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งล้านบาท หรือลูกหนี �ซึ�งเป็นนิติบุคคลเป็นจํานวนไม่น้อย
กวา่สองล้านบาท

“เจา้หนี� มีประกนั” หมายความว่า เจา้หนี� ผูม้ีสิทธิ
เหนือทรพัยสิ์นของลูกหนี� ในทางจาํนอง จาํนํา หรือสิทธิ
ยึดหน่วง หรือเจา้หนี� ผูม้ีบุริมสิทธิที� บงัค ับไดท้ ํานอง
เดยีวกบัผูร้บัจาํนํา
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คําพิพากษาศาลฎีกาที� 3437/2536

จาํเลยเป็นหนี� เงินกูโ้จทก ์โดยม ีจ.นําที� ดิน 2 แปลงจาํนองเป็นประกนั ที� ดินที�
จาํนองไมใ่ชท่รัพยสิ์นของจาํเลย โจทกไ์มใ่ชผู่ม้สิีทธิเหนือทรัพยสิ์นของจาํเลยในทาง
จาํนอง โจทกจึ์งไมเ่ป็นเจา้หนี� มปีระกนัตาม พระราชบญัญติั ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 6

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 1894/2546

ผูร้อ้งเป็นผูค้รอบครองโฉนดที� ดินเพราะจาํเลยมอบใหยึ้ดถือเป็นประกนัเงินกูผู้ร้อ้งจึงมสิีทธิยึดถือ
โฉนดที� ดินไวจ้นกวา่จะไดรั้บชาํระหนี� คืน แตเ่ป็นเพยีงบุคคลสิทธิที�บงัคบักนัไดร้ะหวา่งคูส่ญัญาไมส่ามารถ
ใชย้นัแกบุ่คคลอื�นได ้กรณีมิใชสิ่ทธิยึดหน่วงตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 241 เพราะหนี�
ที� ผูร้อ้งมเีป็นเพยีงหนี� เงินกูท้ี� ผูร้อ้งจะไดรั้บชาํระคืนเทา่นั�นหาไดเ้ป็นคุณแกผู่ร้อ้งเกี�ยวดว้ยที� ดินโฉนดดงักลา่ว
ไม ่เมื� อเจา้พนักงานบงัคบัคดทีาํการบงัคบัคดแีกท่ี� ดินดงักลา่ว ผูร้อ้งจึงไมม่สิีทธิยึดโฉนดที� ดินดงักลา่วได ้

การที� ผูร้อ้งอา้งวา่ จาํเลยนําโฉนดที� ดินมาจาํนองเป็นประกนัเงินกูแ้ตย่งัมิไดจ้ดทะเบยีนจาํนอง 
โดยจาํเลยมอบโฉนดที� ดินใหผู้ร้อ้งยึดถือไวก้อ่นเพื� อใหเ้หน็วา่ตนมสิีทธิยึดหน่วงในโฉนดที� ดินนั�น ผูร้อ้งตอ้ง
อา้งมาในคาํรอ้งดว้ย จะนําสืบในชั�นไตส่วนคาํรอ้งหาไดไ้ม ่เพราะมิใชข่อ้เทจ็จริงอนัเป็นเพยีงรายละเอยีด
หรือขอ้เทจ็จริงที� เป็นสว่นหนึ� งของขอ้เทจ็จริงที�กลา่วมาในคาํรอ้งของผูร้อ้ง และแมจ้ะเป็นสาระแกค่ดอีนั
ควรไดรั้บการวินิจฉัยแตเ่มื� อเป็นขอ้เทจ็จริงที� มิไดย้กขึ�นวา่กนัมาแลว้โดยชอบในศาลชั�นตน้ ศาลอุทธรณ์
ภาค 4 กช็อบที�จะไมรั่บวินิจฉัยให ้
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คําพพิากษาศาลฎกีาที� 728/2545

การที�ลกูหนี �ซื �อที�ดินบางสว่นจากบริษัท อ. ในขณะที�ที�ดินแปลงดังกลา่วจดทะเบยีนจํานองประกนัหนี �ที�บริษัท อ. 
และ/หรือบริษัท ส. มีต่อธนาคาร ม. ซึ�งธนาคารเจ้าหนี �ได้รับโอนกิจการมา เป็นการซื �อขายติดจํานอง สทิธิจํานองเป็น 
ทรัพยสทิธิย่อมติดไปกบัตวัทรัพย์นั �น โดยไม่ต้องคํานงึว่ากรรมสทิธิLจะโอนไปยงับคุคลภายนอกแล้วหรือไม่ ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 702 วรรคสอง ลกูหนี �จงึต้องรับภาระจํานองมาด้วย เจ้าหนี �จงึยงัมีบริุมสทิธิเหนือที�ดินดังกลา่ว การที�ธนาคาร ม. จด
ทะเบยีนปลดจํานองเฉพาะสว่นที�ดินของบริษัท อ. ในเวลาต่อมาโดยสว่นของลกูหนี �ยังคงติดจํานองอยู่และภาระหนี �ยงัคง
เป็นของบริษัท ส. ตามเดิม ที�ดินสว่นของลกูหนี �จงึติดจํานองเพื�อประกนัหนี �ของบริษัท ส. ที�มีต่อธนาคาร ม. ต่อไป เจ้าหนี �
จงึมีบริุมสทิธิเหนือที�ดินสว่นของลกูหนี �ในวงเงินจํานวนดงักลา่วจงึเป็นเจ้าหนี �มีประกนัตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 6
การที�ลกูหนี �ซื �อทรัพย์ซึ�งติดจํานองมา ทําให้เจ้าหนี �มีสทิธิที�จะบงัคบัเอาแก่ตวัทรัพย์นั �นได้ ลกูหนี �มีฐานะเป็นเพียงผู้ รับโอน
ทรัพย์สนิซึ�งจํานองอนัจะมีสทิธิและหน้าที�ตามที�บญัญัติไว้ใน ป.พ.พ. ลกัษณะ 12 หมวด 5 มไิด้ทําให้ลกูหนี �มีฐานะเป็นผู้
จํานอง เมื�อประสงค์จะให้จํานองประกนัหนี �ของลกูหนี �ด้วยจะต้องมีการจดทะเบียนจํานองต่อพนกังานเจ้าหน้าที�ด้วยตาม
มาตรา 714 การที�เจ้าหนี �และลกูหนี �ตกลงให้ทรัพย์สินที�ลกูหนี �ซื �อมาโดยติดจํานองนั �นเป็นการจํานองประกนัหนี �ที�ลกูหนี �มี
ต่อเจ้าหนี �ด้วย แต่มิได้จดทะเบยีนจํานอง จงึตกเป็นโมฆะ เจ้าหนี �จงึมิใช่เจ้าหนี �มีประกนัในสว่นนี �
นอกจากมีบริษัท ส. เป็นผู้ คํ �าประกนัหนี �บางอนัดับแล้ว ยงัมีบคุคลอื�นเป็นผู้ คํ �าประกนัร่วมอีกด้วย เช่นนี �หากผู้ คํ �าประกนัคน
ใดคนหนึ�งชําระหนี �ให้แก่เจ้าหนี �ย่อมมีผลถึงลกูหนี �ด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 292 วรรคหนึ�ง การที�เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
มิได้วางเงื�อนไขเกี�ยวกบัการชําระหนี �ในสว่นนี �และศาลล้มละลายมิได้แก้ไขให้ถกูต้อง กรณีเป็นปัญหาอันเกี�ยวด้วยความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสยีให้ถกูต้อง

เจา้หนี� มปีระกนัที� เป็นผูต้อ้งหา้มมิใหบ้งัคบัการชาํระหนี� เอาแกท่รัพยสิ์นของลูกหนี� เกินกวา่ตวั
ทรัพยท์ี� เป็นหลกัประกนั ไดแ้ก่

(1)  เจ้าหนี �ที�จํานองเป็นประกนัหนี �ตนเองและทําสญัญาจํานองโดยไม่มีข้อยกเว้นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 733

 (2) ผู้ รับจํานองซึ�งจํานองทรัพย์สนิเพื�อประกันหนี �บุคคลอื�นที�ได้ทําสญัญาจํานองภายหลงั
พระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิ� มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัที�  20) พ.ศ. 2557 มีผลใช้
บงัคบั (วนัที� 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มาตรา 727/1 ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้จํานองซึ�งจํานองทรัพย์สินของตนไว้
เพื�อประกันหนี &อันบุคคลอื�นจะต้องชําระ ไม่ต้องรับผิดในหนี &นั &นเกินราคาทรัพย์สินที�
จํานองในเวลาที�บังคับจํานองหรือเอาทรัพย์จํานองหลุด

ข้อตกลงใดอันมีผลให้ผู้จํานองรับผิดเกินที�บัญญัติไว้ในวรรคหนึ�ง หรือให้ผู้จํานอง
รับผิดอย่างผู้คํ &าประกัน ข้อตกลงนั&นเป็นโมฆะ ไม่ว่าข้อตกลงนั&นจะมีอยู่ในสัญญา
จํานองหรือทําเป็นข้อตกลงต่างหาก  ทั &งนี & เว้นแต่เป็นกรณีที�นิติบุคคลเป็นลูกหนี &และ
บุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการตามกฎหมายหรือบุคคลที� มีอํานาจควบคุมการ
ดาํเนินงานของนิตบุิคคลนั&นเป็นผู้จํานองทรัพย์สินของตนไว้เพื�อประกันหนี &นั &นของนิติ
บุคคลและผู้จํานองได้ทาํสัญญาคํ &าประกันไว้เป็นสัญญาต่างหาก”
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(3)  ผู้ รับจํานองฟ้องผู้ รับโอนทรัพย์สินซึ�งติดจํานอง 
คําพพิากษาศาลฎกีาที� 5584/2555
จําเลยเป็นผู้ ซื �อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในคดีแพ่งโดยติดจํานองย่อมมีฐานะเป็นเพียงผู้ รับโอน

ทรัพย์สินซึ�งจํานอง หาทําให้มีฐานะเป็นผู้จํานองไม่ จําเลยมีสิทธิไถ่ถอนจํานองโดยเสนอรับใช้เงินเป็นจํานวนอัน
สมควรกบัราคาทรัพย์สนินั �น หากโจทก์ไม่ยอมรับก็ต้องฟ้องต่อศาลภายในหนึ�งเดือนนับแต่วันมีคําเสนอ เพื�อให้ศาล
พิพากษาสั�งขายทอดตลาดตาม ป.พ.พ. มาตรา 738 และ 739 แต่ถ้าจําเลยไม่ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนจํานองดังกล่าว โดย
โจทก์จะบงัคบัจํานองก็ต้องมีจดหมายบอกกลา่วแก่จําเลยผู้ รับโอนทรัพย์สินซึ�งจํานองล่วงหน้าหนึ�งเดือนก่อนแล้วจึง
จะบงัคบัจํานองได้ตามมาตรา 735 หากได้เงินสทุธิไม่พอชําระหนี � โจทก์ก็ชอบที�จะบงัคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื�นของ
ลกูหนี �และผู้จํานองตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง อนัเนื�องมาจากข้อตกลงต่อท้ายสญัญาจํานองที�ว่า หากบงัคับจํานอง
แล้วได้เงินไม่พอชําระหนี � ผู้ จํานองยอมรับผิดชดใช้หนี �จนครบถ้วน โจทก์จะอาศัยสิทธิความเป็นเจ้าหนี �ตามคํา
พิพากษาในคดีแพ่งมาฟ้องขอให้บงัคับจําเลยที�เป็นเพียงผู้ รับโอนทรัพย์สินซึ�งจํานองให้รับผิดในฐานะผู้จํานองแก่
โจทก์ด้วยหาได้ไม่ แม้โจทก์ฟ้องบงัคบัจํานองโดยขอให้บงัคบัคดีแก่ทรัพย์สินอื�นของจําเลยในกรณีที�ยึดทรัพย์จํานอง
ออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอชําระหนี � ย่อมเป็นคําขอที�เกินเลยไปกว่าสทิธิที�โจทก์พงึมีพงึได้ตามกฎหมาย และ
แม้ศาลในคดีแพ่งมีคําพิพากษาไปตามคําขอของโจทก์คําพิพากษาดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันศาลในคดีล้มละลาย 
เนื�องจากกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที�เกี�ยวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื�อโจทก์ในฐานะผู้ รับจํานอง
มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินซึ�งจํานองที�จําเลยรับโอนจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบงัคับคดี โจทก์จึงเป็น
เจ้าหนี �มีประกันตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6 แต่โจทก์คงมีสิทธิบงัคับจํานองได้เฉพาะจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินซึ�งจํานองเท่านั �น หากได้เงินสุทธิน้อยกว่าที�ค้างชําระและยังขาดอยู่เท่าใด จําเลยผู้ รับโอน
ทรัพย์สนิซึ�งจํานองไม่จําต้องรับผิดในหนี �นั �น โจทก์จงึเป็นเจ้าหนี �มีประกันที�เป็นผู้ ต้องห้ามมิให้บงัคับการชําระหนี �เอา
แก่ทรัพย์สินของจําเลยเกินกว่าตัวทรัพย์ที�เป็นหลกัประกัน โจทก์จะฟ้องจําเลยให้ล้มละลายไม่ได้ ต้องห้ามตาม 
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 10 (1)

(4)  เจ้าหนี �ตามคําพิพากษาซึ�งฟ้องบงัคบัจํานอง แตศ่าลพิพากษาว่าโจทก์ไม่
มีสิทธิยดึทรัพย์อื�น (อาจเป็นเพราะคําพิพากษาไม่ได้กล่าวไว้หรือหนี �ประธานขาด
อายคุวาม)

คําพิพากษาฎีกาที� 1669/2556 โจทก์นํามลูหนี �ตามคําพิพากษาในคดีแพ่งมา
ฟ้องจําเลยเป็นคดีล้มละลาย โดยในคําพิพากษาระบเุพียงวา่หากจําเลยไม่ชําระ
หนี �ให้โจทก์ยดึทรัพย์จํานองที�ดนิพร้อมสิ�งปลกูสร้างออกขายทอดตลาดนําเงินมา
ชําระหนี � โดยไม่ปรากฏข้อความว่า หากบงัคบัชําระหนี �เอาแก่ทรัพย์จํานองตาม
ฟ้องออกขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชําระ ให้โจทก์บงัคบัเอาแก่ทรัพย์สินอื�นของ
จําเลยได้ด้วย เมื�อโจทก์บงัคบัจํานองแล้วได้เงินไม่เหลือพอชําระหนี � โจทก์จงึไม่มี
สิทธิที�จะบงัคบัเอาแก่ทรัพย์สินอื�นของจําเลย โจทก์ไม่อาจนําหนี �ที�เหลือมาฟ้อง
เป็นคดีล้มละลายได้
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การตีราคาหลักประกันถือเป็นสิทธิของโจทก์

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 2275/2553 โจทก์ได้บรรยายฟ้องโดยตีราคาหลกัประกันมา
ในคําฟ้องเทา่กบัราคาประเมินของเจ้าพนกังานบงัคบัคดีคือ 3,876,200 บาท และเมื�อนํามา
หกักบัจํานวนหนี �ของโจทก์แล้วเงินยงัขาดอยูเ่ป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ 1,000,000 บาท ซึ�งการ
ตีราคาหลกัประกนัในการบรรยายฟ้องคดีล้มละลายเป็นจํานวนเท่าใด เป็นสิทธิของโจทก์ที�
จะตีราคาตามที�เห็นวา่สมควร หากในชั �นพิจารณาปรากฏวา่หลกัประกนัของโจทก์สงูกวา่ที�ตี
ราคาเมื�อนํามาหักจํานวนหนี �แล้วเหลือน้อยกว่า 1,000,000 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา 
ศาลก็ต้องยกฟ้อง ดังนั �น ราคาหลักประกันตามที�โจทก์กล่าวในฟ้องจึงเป็นเรื�องที�คู่ความ 
จะต้องนําสืบในชั �นพิจารณา คําฟ้องของโจทก์ชอบด้วย พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 10 (2) แล้ว

ในกรณีที�โจทก์ยื�นฟ้องลกูหนี �หลายคน เป็นจําเลยร่วมกนั และมีเจ้าหนี �บาง
คนได้จํานอง จํานํา หรือมอบทรัพย์สินให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกนั โจทก์ย่อมมี
ฐานะเป็นเจ้าหนี �มีประกันเฉพาะส่วนของลูกหนี �รายดงักล่าว ส่วนลูกหนี �รายอื�น 
คําฟ้องของโจทก์ต้องเป็นไปตามมาตรา 9
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� กฎหมายไมไ่ดก้าํหนดวา่ลูกหนี� จะตอ้งยื� นคาํใหก้าร ดงันั�น ในคดลีม้ละลายลูกหนี�
จะยื� นคาํใหก้ารหรือไมก่ไ็ด ้

� แมว้า่จาํเลยจะไมไ่ดยื้� นคาํใหก้าร จาํเลยกส็ามารถนําพยานมาสืบเพื� อแสดงใหเ้หน็
วา่มเีหตุที�ศาลไมค่วรมคีาํสั�งพิทกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด และศาลกย็งัมหีนา้ที� ในการไตส่วน
หาความจริงตามมาตรา 14

คําสั�งพทิกัษ์ทรัพย์แบ่งได้ 2 ประเภทดงันี �
1. คําสั�งพทิกัษ์ทรัพย์ชั�วคราว
2. คําสั�งพทิกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด
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มาตรา 17  กอ่นศาลมคีาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยข์องลูกหนี� เดด็ขาด เจา้หนี� ผูเ้ป็นโจทก์
จะยื� นคาํขอฝ่ายเดยีวโดยทาํเป็นคาํรอ้งขอใหพ้ิทกัษ์ทรัพยข์องลูกหนี� ช ั�วคราวกไ็ด ้เมื� อ
ศาลไดร้ับคาํรอ้งนี� แลว้ใหด้าํเนินการไตส่วนตอ่ไปโดยทนัท ีถา้ศาลเห็นวา่คดมีมูีล กใ็ห ้
สั�งพิทกัษ์ทรัพยข์องลูกหนี� ช ั�วคราว แตก่อ่นจะสั�งดงัวา่นี�  จะใหเ้จา้หนี� ผูเ้ป็นโจทกใ์ห ้
ประกนัคา่เสยีหายของลูกหนี� ตามจาํนวนที� เหน็สมควรกไ็ด ้

ลกัษณะของคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยช์ ั�วคราว

(1) เป็นวธีิการคุ้มครองชั�วคราวเกี�ยวกบัการจดัการทรัพย์สินของลกูหนี � 
เทียบเคียงได้กบัการขอคุ้มครองชั�วคราวตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 254

(2) ต้องขอก่อนที�ศาลจะมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด

(3) ผลของคําสั�งมีลกัษณะเช่นเดียวกบัคําสั�งพิทกัษ์เดด็ขาด เพียงแตว่า่ในชั �ย
พิทกัษ์ทรัพย์ชั�วคราวจะไม่มีการประกาศให้เจ้าหนี �ยื�นคําขอรับชําระหนี �ตอ่
เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
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มาตรา 14  ในการพิจารณาคดีล้มละลายตามคําฟ้องของเจ้าหนี �นั �น ศาล
ต้องพิจารณาเอาความจริงตามที�บญัญัติไว้ในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถ้าศาล
พิจารณาได้ความจริง ให้ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลูกหนี �เด็ดขาด แต่ถ้าไม่ได้
ความจริงหรือลูกหนี �นําสืบได้ว่าอาจชําระหนี �ได้ทั �งหมดหรือมีเหตอืุ�นที�ไม่ควรให้
ลกูหนี �ล้มละลาย ให้ศาลยกฟ้อง

(1) เมื�อศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว โจทก์จะขอถอนฟ้องไม่ได้ 
เพราะถือวา่ศาลได้มีคําวินิจฉยัแล้ว

(2) คําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดจะขอทเุลาการบงัคบัไม่ได้ 

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 760/2530

ในคดีล้มละลาย เมื�อศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของจําเลยเดด็ ขาดแล้ว ย่อม
เป็นอํานาจของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ที�จะเข้าจดัการทรัพย์สินของจําเลย
ตอ่ไปตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483จําเลยจะขอทเุลาการบงัคบัคดีตาม ป.
ว.ิพ. มาตรา 231 ดงัเช่นคดีแพ่งธรรมดาหาได้ไม่
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(3) ถ้าศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีใดคดีหนึ�ง หรือมีคําสั�งให้จัดการทรัพย์มรดกของ
ลกูหนี �ตายแล้ว คดีล้มละลายอื�นต้องจําหน่ายไป แม้ว่าคดีนั �นจะเพิ�งเริ�มฟ้องคดี หรือศาลมีคําสั�งพิทักษ์
ทรัพย์ชั�วคราว หรือเป็นคดีที�ศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี � และมีการผ่อนชําระหนี �บางส่วนแล้วก็ตาม 
โดยเจ้าหนี �ที�ขอรับชําระหนี �ในคดีอื�นยอ่มมีสิทธิได้รับชําระหนี �ในคดีที�ศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์

“มาตรา ๑๕  ตราบใดที�ลูกหนี/ ยงัมิไดถู้กพิทกัษ์ทรพัย์เด็ดขาด เจา้หนี/ คนหนึ� งคนใดจะฟ้อง
ลูกหนี/ นั/นเป็นคดีล้มละลายอีกก็ได ้แต่เมื�อศาลไดส้ั �งในคดีหนึ� งคดีใดใหพิ้ทกัษ์ทรพัย์ของลูกหนี/
เด็ดขาดแลว้ ใหจํ้าหน่ายคดีลม้ละลายซึ�งเจา้หนี/ อื�นฟ้องลูกหนี/ คนเดียวกนันั/น” 

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 3907/2547
ในคดีล้มละลายคดีก่อน เมื�อศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี �ก่อนล้มละลายของจําเลยที� 

2 นบัแต่วนัดงักลา่ว คําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นอนัถกูยกเลิกไป การที�โจทก์ฟ้องขอให้จําเลยที� 2 
ล้มละลายเป็นคดีนี �ในมลูหนี � ที�เกิดขึ �นภายหลงัศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี �แล้ว จนกระทั�งต่อมาศาล
มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของจําเลยที� 2 เด็ดขาด จึงเป็นกระบวนพิจารณาที�ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขดัต่อ พ.ร.บ. 
ล้มละลายฯ มาตรา 15 แต่อยา่งใด

การที�ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของจําเลยที� 2 เด็ดขาดในคดีนี �ในระหวา่งที�จําเลยที� 2 ผ่อนชําระหนี �
ในการประนอมหนี �ก่อนล้มละลายในคดีก่อนทําให้จําเลยที� 2 ไมส่ามารถผ่อนชําระหนี �ต่อไปได้ เจ้าหนี �ของ
จําเลยที� 2 ที�ขอรับชําระหนี �ไว้แล้วในคดีก่อนยอ่มมีสิทธิได้รับชําระหนี �ในคดีนี �โดยแจ้งความประสงค์ให้เจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในคดีนี �ทราบ

หากเจ้าหนี �หนี �ที�ขาดอายุความ หรือหนี �ที�เจ้าหนี �ไม่มีสิทธิบังคบัคดีมาฟ้องคดีล้มละลาย ย่อมถือเป็นกรณีที�ลกูหนี �ไม่สมควร
ล้มละลาย และศาลยกฟ้องได้

คาํพพิากษาศาลฎีการที� 71/2522 
จําเลยวา่จ้างโจทก์ให้ทําการโฆษณาสินค้าและภาพยนตร์ซึ�งเป็นการจ้างทําของ หนี �รายนี �จึงมีอายุความให้ฟ้องร้องได้ภายใน

กําหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา165(1) เมื�อนับจากวนัที�หนี �รายนี �เกิดขึ �นถึงวันที�โจทก์ฟ้องขอให้จําเลย
ล้มละลายเนื�องจากค้างชําระสินจ้างดงักลา่วเป็นเวลาเกินสองปีแล้ว หนี �ที�โจทก์นํามาฟ้องจึงขาดอายคุวาม

คดีล้มละลายจําเลยไมจํ่าต้องให้การสู้คดีเช่นคดีแพ่งสามญัจึงไมมี่ประเดน็อย่างใดเกิดขึ �น. การพิจารณาคดีล้มละลายผิดแผก
แตกตา่งกบัการพิจารณาคดีแพ่งสามญั เพราะพระราชบญัญัติล้มละลายเป็นกฎหมายที�เกี�ยวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีผล
ในทางตดัสิทธิและเสรีภาพของผู้ ที�ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลจึงต้องพิจารณาเอาความจริงตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 วา่คดีมีเหตทีุ�ควรหรือไมค่วรให้ลกูหนี �ล้มละลายหรือไม่ฉะนั �น แม้จําเลยจะมิได้ยกข้อต่อสู้ว่าฟ้อง
โจทก์ขาดอายคุวาม เมื�อทางพิจารณาได้ความวา่หนี �ตามฟ้องของโจทก์ขาดอายคุวาม จึงเป็นหนี �ที�เจ้าหนี �ไมมี่สิทธิที�จะได้รับชําระหนี �ตาม
มาตรา 94(1) ถือได้วา่เป็นเหตทีุ�ไมค่วรให้ลกูหนี �ล้มละลายตามมาตรา 14 ดงักลา่วศาลย่อมพิพากษายกฟ้องโจทก์เสียได้

คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 6176/2540
ศาลพิพากษาให้จําเลยทั �งสองชําระหนี �ให้แก่โจทก์วนัที� 14 มิถุนายน 2528 โจทก์ชอบที�จะร้องขอบังคบัคดีแก่จําเลยทั �งสอง

ภายในสิบปีนบัแตว่นัที�มีคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 271แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าโจทก์ได้ขอหมาย
บงัคบัคดีเมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2529 และนําเจ้าพนักงานบังคบัคดียึดทรัพย์ของจําเลยที� 1 ในวนัที� 19 ในวนัที� 19 กุมภาพันธ์2529 
และวนัที� 27 เมษายน 2532 ซึ�งตอ่มาเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้นําทรัพย์ที�ยึดออกขายทอดตลาดก็ตาม ก็เป็นขั �นตอนของการดําเนินการ
บงัคบัคดี เมื�อหนี �ที�โจทก์นํามาฟ้องคดีนี �โจทก์มิได้ดําเนินการบงัคบัคดีเสียภายในสิบปีนับแต่วนัมีคําพิพากษา โจทก์ย่อมหมดสิทธิที�จะ
บงัคบัคดี แก่จําเลยทั �งสอง จึงไมอ่าจนําหนี �ที�พ้นกําหนดเวลาบงัคบัคดีดงักลา่วมาฟ้องจําเลยทั �งสองให้ล้มละลายได้
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การนํามลูหนี �ตามคําพพิากษามาฟ้องคดีล้มะลายไม่ถือเป็นการบงัคบัคดีแตต้่องฟ้อง
ภายในกําหนดอายคุวามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/32 (อายคุวาม 10 ปี)

คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 5119/2549
การที�โจทก์นําหนี �ตามคําพิพากษาของศาลที�ถึงที�สดุแล้วมาเป็นมูลฟ้องขอให้จําเลยทั �งสอง

ล้มละลาย มิใช่เรื� องการบังคบัคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั�งตามที�บัญญัติไว้ในภาค 4 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จงึไม่อาจนําบทบญัญัติเกี�ยวกับระยะเวลาการบงัคบัคดี
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271 มาใช้บังคับแก่กรณีนี �ได้ แต่เป็นกรณีที�โจทก์ฟ้องจําเลยทั �งสองให้
ล้มละลายโดยอาศยัมูลหนี �ตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรีซึ�งเป็นสิทธิเรียกร้องอันตั �ง
หลกัฐานขึ �นโดยคําพิพากษาที�ถึงที�สดุ มีอายคุวาม 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/32 ดงันั �น เมื�อ
ศาลจงัหวดันนทบรีุมีคําพิพากษาคดีดงักลา่วเมื�อวนัที� 3 กมุภาพนัธ์ 2538 โดยคูค่วามมิได้อุทธรณ์
คดีดังกล่าวจึงถึงที�สุดเมื�อวันที� 3 มีนาคม 2538 การที�โจทก์นําคดีมาฟ้องขอให้จําเลยทั �งสอง
ล้มละลายเมื�อวันที� 8 กุมภาพันธ์ 2548 จึงอยู่ภายในกําหนดอายุความ 10 ปี นับแต่วันที�คํา
พิพากษาถึงที�สดุ โจทก์มีสทิธินําหนี �ตามคําพิพากษานั �นมาฟ้องขอให้จําเลยทั �งสองล้มละลายได้

เมื�อปรากฏว่าจําเลยทั �งสองเป็นหนี �โจทก์ตามคําพิพากษาเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 
1,000,000 บาท และจําเลยทั �งสองถกูยดึทรัพย์ตามหมายบงัคบัคดี ทั �งจําเลยทั �งสองไม่มีทรัพย์สิน
อื�นใดที�จะพึงยึดมาชําระหนี �ได้อีก จึงต้องด้วยข้อสนันิษฐานตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 
มาตรา 8 (5) ว่าเป็นผู้ มีหนี �สินล้นพ้นตวั จึงชอบที�ศาลจะมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของจําเลยทั �งสอง
เดด็ขาดตามมาตรา 14

ในกรณีที�เจ้าหนี �ฟ้องห้างหุ้นสว่นให้ล้มะลาย หากศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ห้างหุ้นสว่นให้ล้มะลายแล้ว ศาลอาจมี
คําสั�งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดไปได้เลย โดยไม่ต้องพิจารณาว่าหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดมี
หนี �สนิล้นพ้นตวัหรือไม่

มาตรา 89  เมื�อศาลได้มีคําสั�งพทิกัษ์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ�งได้จดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด
แล้ว เจ้าหนี &ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์อาจมีคําขอโดยทําเป็นคําร้องให้บุคคลซึ�งนําสืบได้ว่าเป็น
หุ้นส่วนจําพวกไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนั &นล้มละลายได้ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดขีึ &นใหม่

คําพพิากษาศาลฎกีาที� 94/2547
ตามคําพิพากษาศาลอทุธรณ์ในคดีก่อนให้จําเลยในคดีดงักลา่วดําเนินการยื�นคําขอจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงแก้ไข

ชื�อจําเลยที� 3 ออกจากการเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการของจําเลยที� 1 ต่อนายทะเบยีนกรมทะเบยีนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หากจําเลยในคดีดงักล่าวไม่ปฏิบติัให้ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ดังนั �น จําเลยที� 3 จะพ้นจากการเป็น
หุ้นสว่นผู้จดัการของจําเลยที� 1 ได้ต่อเมื�อนายทะเบยีนได้จดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงแก้ไขชื�อจําเลยที� 3 ออกจากการเป็น
หุ้นสว่นผู้จดัการแล้วเพราะการเป็นนิติบคุคลและอํานาจของผู้แทนนิติบคุคล นายทะเบยีนหุ้นสว่นบริษัทจะต้องแต่งย่อ
รายการซึ�งได้ลงทะเบยีนส่งไปลงพิมพ์โฆษณาในราชกิจจานเุบกษาและถือเป็นอนัรู้แก่บคุคลทั �งปวงตาม ป.พ.พ. มาตรา 
1021 และ 1022 หาใช่จําเลยที� 3 ออกจากการเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการของจําเลยที� 1 นบัแต่วนัที�ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษา
ไม่ ดงันั �น เมื�อในขณะที�โจทก์ฟ้องจําเลยที� 3 เป็นคดีนี �จําเลยที� 3 ยงัเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการของจําเลยที� 1 อยู่ จําเลยที� 3 จงึ
หาหลดุพ้นจากความผิดรับผิดในหนี �ของจําเลยที� 1 ไม่ แต่ต้องร่วมรับผิดบรรดาหนี �ของจําเลยที� 1 โดยไม่จํากดัจํานวน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1070 และ 1077 (2)

เมื�อศาลชั �นต้นมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ห้างหุ้นสว่นจํากัดจําเลยที� 1 เด็ดขาด และโจทก์ได้มีคําขอท้ายฟ้องให้ศาลมี
คําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์จําเลยทั �งสามเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ แล้ว ถือได้ว่าโจทก์
ได้มีคําขอให้จําเลยที� 3 ซึ�งเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการจําเลยที� 1 และเป็นหุ้นสว่นจําพวกไม่จํากดัความรับผิดล้มละลายได้ตาม 
พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 89 โดยไม่จําต้องคํานงึว่าจะได้มีการแจ้งการประเมินให้จําเลยที� 3 ทราบแล้วหรือไม่
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1. อํานาจหน้าที�ของเจ้าพนักงานพทัิกษ์ทรัพย์

มาตรา 22  เมื�อศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลูกหนี �แล้ว เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
แตผู่้ เดียวมีอํานาจดงัตอ่ไปนี �

(1) จัดการและจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี � หรือกระทําการที�จําเป็นเพื�อให้
กิจการของลกูหนี �ที�ค้างอยู่เสร็จสิ �นไป

(2) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ�งจะตกได้แก่ลูกหนี � หรือซึ�งลูกหนี �มี
สิทธิจะได้รับจากผู้ อื�น

(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้ คดีใด ๆ เกี�ยวกับ
ทรัพย์สินของลกูหนี �

มาตรา 109  ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี � ให้ถือวา่เป็นทรัพย์สินในคดล้ีมละลายอนัอาจ
แบง่แก่เจ้าหนี �ได้

(1)  ทรัพย์สินทั �งหลายอนัลกูหนี �มีอยูใ่นเวลาเริ�มต้นแหง่การล้มละลาย รวมทั �ง
สิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของบคุคลอื�น เว้นแต่

ก. เครื�องใช้สอยสว่นตวัอนัจําเป็นแก่การดํารงชีพ ซึ�งลกูหนี �รวมทั �งคูส่มรส
และบตุรผู้ เยาว์ของลกูหนี � จําเป็นต้องใช้ตามสมควรแก่ฐานานรูุป และ

ข. สตัว์ พืชพนัธุ์ เครื�องมือและสิ�งของสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพของ
ลกูหนี �ราคารวมกนัไมเ่กินหนึ�งแสนบาท

(2) ทรัพย์สินซึ�งลกูหนี �ได้มาภายหลงัเวลาเริ�มต้นแหง่การล้มละลายจนถึงเวลา
ปลดจากล้มละลาย

(3) สิ�งของซึ�งอยูใ่นครอบครองหรืออํานาจสั�งการหรือสั�งจําหน่ายของลกูหนี � 
ในทางการค้าหรือธุรกิจของลกูหนี � ด้วยความยินยอมของเจ้าของอนัแท้จริง โดย
พฤติการณ์ซึ�งทําให้เห็นวา่ลกูหนี �เป็นเจ้าของในขณะที�มีการขอให้ลกูหนี �นั �นล้มละลาย
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มาตรา 113  การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์นั �น ให้เจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขอได้โดยทําเป็นคําร้อง

 
มาตรา 114 ถ้านิติกรรมที�ขอเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา ๑๑๓ นั �น เกิดขึ �นภายในระยะเวลา

หนึ�งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลงันั �น หรือเป็นการทําให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที�ลกูหนี �ได้รับ
ค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นการกระทําที�ลกูหนี �และผู้ ที�ได้ลาภงอกแต่การนั �น
รู้อยูว่า่เป็นทางให้เจ้าหนี �ต้องเสียเปรียบ

 
มาตรา 115  การโอนทรัพย์สินหรือการกระทําใด ๆ ซึ�งลกูหนี �ได้กระทําหรือยินยอมให้กระทําใน

ระหวา่งระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลงันั �น โดยมุง่หมายให้เจ้าหนี �คนหนึ�งคน
ใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี �อื�น ถ้าเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง ศาลมีอํานาจสั�งเพิกถอน
การโอนหรือการกระทํานั �นได้

ถ้าเจ้าหนี �ผู้ ได้เปรียบเป็นบคุคลภายในของลกูหนี � ศาลมีอํานาจสั�งเพิกถอนการโอนหรือการกระทํา
ตามวรรคหนึ�งที�ได้กระทําขึ �นในระหวา่งระยะเวลาหนึ�งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลงันั �น

มาตรา 116  บทบญัญัติในมาตรา 115 ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสจุริต
และมีค่าตอบแทนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย

คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 12225/2557 
จําเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิL ที�ดินแปลงพิพาทแก่ผู้

คดัค้านที� 1 และ  ที� 2 ซึ�งเป็นบุตรโดยเสน่หาภายหลงัจากมีการ
ขอลให้ล้มละลายทั �งเป็นการโอนโดยไม่มีคา่ตอบแทนอนัเป็นการ
ให้โดยเสน่หาซึ�งตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 113 ประกอบมาตรา 114 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการ
กระทําที�จําเลยผู้ โอนและผู้คดัค้านที� 1 และ ที� 2 ผู้ รับโอนอนัเป็นผู้
ได้ลาภงอกแต่การนั �นรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี �ต้องเสียเปรียบ 
จําเลยและผู้คดัค้านทั �งสองจึงมีหน้าที�นําพยานหลักฐานมาสืบ
หกัล้างข้อสนันิษฐานของกฎหมาย 



04/11/60

21

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 1703/2522

ในกรณีที�เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที�บัญญัติไ ว้ในมาตรา 113 แห่ง
พระราชบญัญัติล้มละลาย อายุความต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 240 คือมีกําหนดระยะเวลาหนึ�งปี แต่ในกรณีที�เจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์ร้องขอให้เพิกถอนการโอนตามพระราชบญัญัติล้มละลาย มาตรา 
114 และ115 ซึ�งมิได้มีบทบญัญัติเรื�องอายุความไว้ ต้องนําอายุความสิบปีตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 มาใช้บงัคบั

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 4155/2536

การยื�นคําร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการกระทําใด ๆ 
เกี�ยวกบัทรัพย์สินของลูกหนี �ตามพระราชบญัญัติล้มละลายมาตรา 114,115 นั �น
เป็นอํานาจโดยเฉพาะของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์เมื�อโจทก์หรือเจ้าหนี �ยื�นคํา
ร้องต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขอให้ดําเนินการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินของ
ลูกหนี �ตามมาตรา 114,115แต่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์สั�งยกคําร้อง โจทก์หรือ
เจ้าหนี �ชอบที�จะยื�นคําร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคําสั�งของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ตามพระราชบญัญัติล้มละลาย มาตรา 146 ได้ แต่ไม่มีอํานาจที�จะยื�นคํา
ร้องตอ่ศาลโดยตรง เพื�อขอให้ศาลเพิกถอนการโอนทรัพย์สินรายนี �
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คําพิพากษาศาลฎีกาที� 2085/2535
ลูกหนี� กูเ้งินจากผูค้ดัคา้นโดยจดทะเบยีนจาํนองที� ดินและสิ� งปลูกสร้างรวม 2 

โฉนด เป็นประกนั แตส่ญัญาจาํนองมขีอ้ความวา่ลูกหนี� ตกลงจาํนองที� ดินและสิ� งปลูก
สรา้งเพื� อประกนัหนี� เงินกูแ้ละหนี� สินประเภทอื�น ๆ ของผูจ้าํนอง ท ั�งมอียูแ่ลว้ในขณะทาํ
สญัญาหรือที�จะมขึี�นตอ่ไปในภายหนา้ดว้ย สญัญาจาํนองจึงมผีลเป็นการประกนัหนี�
ตามสญัญากูเ้บิกเงินเกนิบญัชทีี� ลูกหนี� เป็นผูค้ดัคา้นอยูก่อ่นแลว้ดว้ยและถือวา่ผูค้ดัคา้น
เป็นเจา้หนี� มปีระกนัในหนี� ดงักลา่วท ั�งสองจาํนวน เมื� อผูค้ดัคา้นนําเงินคา่ขายที� ดินและ
สิ� งปลูกสรา้งท ั�งสองโฉนดมาหกัหนี� เงินกูแ้ลว้คงเหลือเงินอกี 60,000 บาท ผูค้ดัคา้น
ยอ่มนําเงินที� เหลือมาหักหนี� ตามสัญญากูเ้บิกเงินเกินบญัชีซึ� งผูค้ดัคา้นมีฐานะเป็น
เจา้หนี� มปีระกนัดว้ยได ้ไมท่าํใหเ้จา้หนี� อื� นซึ� งเป็นเพยีงเจา้หนี� สามญัเสียเปรียบ จึงเพิก
ถอนการไถ่ถอนจํานองและการรับชําระหนี� ของผูค้ ัดคา้นตามพระราชบัญญัติ
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ไมไ่ด ้

คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 2453/2527
ธนาคารผู้คดัค้านโอนเงินฝากประจําของลกูหนี �ที� 2 ซึ�งเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการห้างหุ้นส่วน

จํากดัลกูหนี �ที� 1 ไปเข้าบญัชีกระแสรายวนัของลกูหนี �ที� 1 เมื�อวนัที� 28กันยายน 2522 เป็นการ
ชําระหนี �ที�ลูกหนี �ที� 1 เป็นหนี �เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารเพื�อหกัหนี � เกิดจากหนังสือคํ �าประกัน
ยินยอมการหกับญัชีเงินฝากประจําชําระหนี �ระหว่างลกูหนี �ที� 2 กับธนาคารผู้คดัค้านเมื�อวนัที� 1
ธันวาคม 2520 ก่อนมีการขอให้ลกูหนี �ทั �งสองล้มละลายเมื�อวนัที� 30 ตุลาคม 2522 ธนาคารผู้
คดัค้านในฐานะเจ้าหนี �ของจําเลยที� 2 ในมูลหนี �คํ �าประกันและเป็นลกูหนี �ของจําเลยที� 2 ในมูล
หนี �เงินฝากประจําที�ธนาคารรับฝากไว้แม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงดงักลา่ว ธนาคารผู้คดัค้านก็มีสิทธิที�
จะหักกลบลบหนี �ระหว่างหนี �ตามสัญญาคํ �าประกันกับมูลหนี �เงินฝากประจํานั �นได้ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา 102 ทั �งตามมาตรา 115 ใช้คําว่าลูกหนี �ได้กระทําหรือ
ยินยอมให้กระทํา มุ่งถึงกิริยาที�ยินยอม มิได้ใช้คําว่าผู้ อื�นทําด้วยความยินยอมของลกูหนี � ดงันี � จงึ
ถือไม่ได้ว่าลกูหนี �ที� 2 ได้กระทําหรือยินยอมให้ธนาคารผู้คดัค้านกระทําการโอนบญัชีและหกัหนี �
เมื�อวันที� 28กันยายน 2522 ในระหว่างระยะเวลา 3 เดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายโดยมุ่ง
หมายให้ธนาคารผู้คดัค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี �อื�นตามมาตรา 115เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะ
ขอให้เพิกถอนการโอนดงักลา่วไม่ได้

* บคุคลภายนอกชําระหนี �แทนลกูหนี �ไม่ถือเป็นการกระทําของลกูหนี �
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มาตรา 118  เมื�อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีคําขอ ศาลมีอํานาจบงัคบัให้บคุคลที�รับวา่เป็นหนี �ลกูหนี �หรือรับวา่มีทรัพย์สินของ
ลกูหนี �อยูใ่นครอบครอง ชําระเงินหรือสง่มอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ภายในกําหนดเวลาตามที�ศาลเหน็สมควร ถ้าไมป่ฏิบตัิ
ตามคําบงัคบั เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์อาจมีคาํขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคดีเสมือนหนึ�งวา่บคุคลนั �นเป็นลกูหนี �ตามคําพิพากษา

 มาตรา 119  เมื�อปรากฏวา่ลกูหนี �มีสิทธิเรียกร้องให้บคุคลหนึ�งบคุคลใดชําระเงินหรือสง่มอบทรัพย์สินแก่ลกูหนี � ให้เจ้าพนกังาน
พิทกัษ์ทรัพย์แจ้งความเป็นหนงัสือไปยงับคุคลนั �นให้ชําระเงินหรือสง่มอบทรัพย์สินตามจํานวนที�ได้แจ้งไปและให้แจ้งไปด้วยวา่ถ้าจะ
ปฏิเสธ ให้แสดงเหตผุลประกอบข้อปฏิเสธเป็นหนงัสือมายงัเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ภายในกําหนดเวลาสิบสี�วนันบัแตว่นัได้รับแจ้ง
ความ  มิฉะนั �น จะถือวา่เป็นหนี �กองทรัพย์สินของลกูหนี �อยู่ตามจํานวนที�แจ้งไปเป็นการเดด็ขาด

ถ้าบคุคลที�ได้รับแจ้งความนั �นปฏิเสธหนี �ตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคก่อน ให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์สอบสวน เมื�อเหน็วา่บคุคลนั �นไมไ่ด้เป็นหนี � ให้จําหนา่ยชื�อจากบญัชีลกูหนี � และแจ้งให้บคุคลนั �นทราบ ถ้าเห็นวา่บคุคลนั �นเป็นหนี �
เท่าใด ให้แจ้งจํานวนเป็นหนงัสือยืนยนัไปยงับคุคลที�จะต้องรับผิดนั �น และให้แจ้งไปด้วยวา่ถ้าจะคดัค้านประการใด ให้ร้องคดัค้านตอ่ศาล
ภายในกําหนดเวลาสิบสี�วนันบัแตว่นัได้รับแจ้งความยืนยนั

ถ้าบคุคลที�ได้รับแจ้งความยืนยนันั �นคดัค้านตอ่ศาลโดยทําเป็นคําร้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคก่อน ให้ศาลพิจารณา ถ้า
พอใจวา่เป็นหนี � ให้มีคําบงัคบัให้บคุคลนั �นชําระเงินหรือสง่มอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ถ้าเห็นวา่ไมไ่ด้เป็นหนี � ให้มีคําสั�งให้
จําหน่ายจากบญัชีลกูหนี �

ถ้าบคุคลที�ได้รับแจ้งความจากเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มิได้ปฏิเสธตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือมิได้ร้องคดัค้านตอ่ศาล
ตามกําหนดเวลาที�กลา่วข้างต้น เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์อาจมีคําขอตอ่ศาลให้บงัคบัให้บคุคลนั �นชําระหนี �ภายในกําหนดเวลาตามที�
ศาลเหน็สมควร

ถ้าบคุคลนั �นไมป่ฏิบตัิตามคาํบงัคบัของศาล เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์อาจมีคําขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคดีเสมือนหนึ�งวา่
บคุคลนั �นเป็นลกูหนี �ตามคําพิพากษา

ในกรณีที�ผู้ถกูทวงหนี �ร้องคดัค้านตอ่ศาล เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์อาจมีคําขอโดยทําเป็นคําร้องตอ่ศาลให้สั�งยึด หรืออายดั
ทรัพย์สินของผู้ ร้องคดัค้านไว้ชั�วคราวก่อนมีคําสั�งในเรื�องหนี �นั �นได้

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 2215/2536

ผู้ ร้องทําสัญญาเช่าโรงงานประกอบรถยนต์ซึ�งเป็นทรัพย์ในกองทรัพย์สินของ
จําเลยจากเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หลงัจากศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์จําเลยเด็ดขาด
แล้ว จึงเป็นเรื� องที�เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าจัดการทรัพย์สินของจําเลยตาม 
พระราชบญัญตัล้ิมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22(1) เมื�อมีข้อโต้แย้งสิทธิระหว่างเจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์กบัผู้ ร้อง เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ชอบจะใช้สิทธิฟ้องผู้ ร้องตาม 
มาตรา 22(3) จะใช้วิธีแจ้งความเป็นหนังสือตาม มาตรา 119 หาได้ไม่ เพราะไม่ใช่
กรณีที�จําเลยมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ ร้องอันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดการตาม 
มาตรา 22(2)
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เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีหน้าที�เข้าไปดําเนินการในคดีที�มีผลทําให้ลกูหนี �
ได้มา หรือต้องเสียทรัพย์สินที�มีอยู่แล้วไป

(1) ในกรณีที�คดีเดมิลกูหนี �เป็นโจทก์ อํานาจในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ภายหลงัศาลพิทกัษ์ทรัพย์เป็นของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์

(2) หากเจ้าหนี �จะฟ้องลกูหนี �เป็นคดีแพ่งเกี�ยวกบัทรัพย์สินของลกูหนี � จะต้อง
ฟ้องเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของลกูหนี �เป็นจําเลย จะฟ้องลกูหนี �โดยตรงไม่ได้ 
หากฝ่าฝืนถือวา่โจทก์ไม่มีอํานาจฟ้อง

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 3625/2527

โจทกฟ้์องเรียกที� ดินคืนจากจาํเลยที�  1 โดยขอใหเ้พิกถอนนิติกรรมซื�อขาย โอน
ใสชื่� อโจทกเ์ป็นเจา้ของกรรมสิทธิHที� ดินแทนจาํเลยที�  1 หากไมส่ามารถทาํไดใ้หใ้ชร้าคา
พรอ้มคา่เสยีหายซึ� งเป็นคดเีกี�ยวกบัทรัพยสิ์นโดยตรง เมื� อปรากฏวา่ ศาลแพง่ไดม้คีาํสั�ง
พิทกัษ์ทรัพยจ์าํเลยที�  1 แลว้ โจทกย์อ่มไมม่อีาํนาจฟ้องจาํเลยที�  1
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คําพิพากษาศาลฎีกาที� 3902/2549

บทบญัญติัของ พ.ร.บ. ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 24 และ 25 เป็น
บทบญัญติัที�จาํกดัอาํนาจในการจดัการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นหรือกิจการของลูกหนี� แต่
เฉพาะในทางแพง่เทา่นั�น หาไดร้วมถึงการฟ้องรอ้งหรือตอ่สูค้ดอีาญาดว้ยไม ่กรณีที�
โจทกเ์ป็นผูเ้สียหายฟ้องจาํเลยเป็นคดอีาญาในขอ้หาบุกรุกโดยมิไดม้คีาํขอในสว่นแพง่
ใหจ้าํเลยชดใชค้า่เสยีหายหรือขบัไลจ่าํเลยออกจากที� ดินของโจทก ์แมโ้จทกจ์ะถูกศาล
พิพากษาใหล้ม้ละลายแลว้ โจทกก์ม็อีาํนาจฟ้องรอ้งคดอีาญาไดเ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 
3 (2) และมาตรา 5 (3) ประกอบมาตรา 28 (2) หรือจะมอบอาํนาจใหผู้อื้� นฟ้องแทนก็
ได ้

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 6323/2547

การยื� นคาํรอ้งขอใหต้ ั�งผูจ้ดัการมรดกเป็นเรื� องที� ผูร้อ้งในฐานะผูม้สี่วนไดเ้สียมี
อาํนาจกระทาํเพื� อประโยชน์แกก่องมรดก มิใชเ่รื� องการจดัการทรัพยสิ์น การฟ้องรอ้ง 
หรือตอ่สูค้ดใีดอนัเกี�ยวกบัทรัพยข์องลูกหนี� ในคดลีม้ละลาย จึงไมเ่ป็นการกระทาํของ
คนลม้ละลายที�ตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 24 และ 25 ผู ้
รอ้งจึงยื� นคาํรอ้งขอใหต้ ั�งผูจ้ดัการมรดกได ้

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 7518/2538

โจทกฟ้์องขบัไลจ่าํเลยใหอ้อกจากที� ดินที� เชา่ซึ� งเป็นทรัพยสิ์นของโจทกโ์ดยมิได ้
เรียกใหจ้าํเลยชดใชค้า่เสียหาย จึงไมเ่กี�ยวกบัการจดัการทรัพยสิ์นของจาํเลย แม ้
จาํเลยจะถูกพิทกัษ์ทรัพยใ์นระหวา่งพิจารณา จาํเลยกต็อ่สูค้ดไีดโ้ดยลาํพงัโดยไมต่อ้ง
ใหเ้จา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยเ์ขา้มาดาํเนินคดแีทน
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“มาตรา 25  ให้เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแพ่งทั �งปวงอนัเกี�ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี � ซึ�งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที�มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ และเมื�อเจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์มีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง ศาลมีอํานาจงดการพิจารณาคดีแพง่นั �นไว้ หรือจะสั�ง
ประการใดตามที�เห็นสมควรก็ได้”

แตก่ารเข้าวา่คดีถือเป็นดลุพินิจของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 5440/2537
พระราชบัญญัติ ญญัติล้มละลายฯ มาตรา 25 มิใช่บทบังคับให้เจ้าพนักงานพิทกัษ์

ทรัพย์ต้องเข้าวา่คดีแพง่อนัเกี�ยวกับทรัพย์สินของลกูหนี �ซึ�งค้างพิจารณาอยู่ในศาล ขณะที�มี
คําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ทุกเรื�องไป การจะเข้าว่าคดีหรือไม่เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์ และหากเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีคําขอประการใดศาลก็มีอํานาจพิจารณา
สั�งได้ตามที�เห็นสมควร การที�โจทก์ไม่ยื�นคําขอรับชําระหนี �ในคดีล้มละลายภายในกําหนด 
โจทก์ยอ่มหมดสิทธิที�จะได้รับชําระหนี � เมื�อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ไมข่อเข้าวา่คดีแพง่แทน
จําเลย โดยขอให้ศาลมีคําสั�งจําหน่ายคดี จึงชอบที�ศาลชั �นต้นจะมีคําสั�งจําหน่ายคดีโจทก์
ออกจากสารบบความและคําสั�งดงักล่าวถือไม่ได้ว่าเป็นการตดัสิทธิโจทก์ที�จะยื�นคําขอรับ
ชําระหนี �ตามมาตรา 93

หลังจากศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ แล้วลูกหนี �หมดอํานาจในการจัดการ
กิจการและทรัพย์สินในคดีล้มละลาย

มาตรา 24  เมื�อศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลูกหนี �แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี �กระทํา
การใด ๆ เกี�ยวกบัทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทําตามคําสั�งหรือ
ความเห็นชอบของศาล เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ผู้ จดัการทรัพย์ หรือที�ประชุม
เจ้าหนี � ตามที�บญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตันีิ �

มาตรา 23  เมื� อลูกหนี� ไดร้ับทราบคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยแ์ลว้ ลูกหนี� ตอ้งส่งมอบ
ทรัพยสิ์น ดวงตรา สมุดบญัช ีและเอกสารอนัเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นและกิจการของตนซึ� ง
อยูใ่นความครอบครองใหแ้กเ่จา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยท์ ั�งสิ�น
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คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 4238/2539
จําเลยที�1ทําสัญญาซื �อขายกุ้ งจากโจทก์ขณะที�ศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์จําเลยที�1

เด็ดขาดสญัญาซื �อขายระหวา่งโจทก์กับจําเลยที�1ย่อมเป็นนิติกรรมที�ฝ่าฝืนพระราชบญัญัติ
ล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา22,24เพราะเมื�อศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ของจําเลยที�1แล้ว
อํานาจในการจัดการทรัพย์สินย่อมตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้ เดียว
จําเลยที�1ไมมี่อํานาจกระทําการใดๆเกี�ยวกบัทรัพย์สินหรือกิจการของตนเว้นแต่จะได้กระทํา
ตามคําสั�งหรือความเห็นของศาลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ จัดการทรัพย์หรือที�ประชุม
เจ้าหนี �เท่านั �นสัญญาซื �อขายอาหารกุ้ งระหว่างโจทก์กับจําเลยที�1จึงตกเป็นโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์มาตรา150ไม่มีผลบงัคบัสญัญาที�โจทก์กับจําเลยที�1ตก
ลงขยายระยะเวลาชําระราคาค่าอาหารกุ้ งที�ทําขึ �นระหว่างนั �นก็ตกเป็นโมฆะเช่นกันสญัญา
คํ �าประกนัระหวา่งโจทก์กบัจําเลยที�2และที�3ที�คํ �าประกนัหนี �ที�ขยายเวลาชําระนั �นจึงไม่อาจมี
ขึ �นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 681โจทก์ฟ้องบงัคบัให้จําเลยทั �งสาม
รับผิดชําระคา่อาหารกุ้งไมไ่ด้ คดีเป็นการฟ้องให้ชําระหนี �อนัไม่อาจแบ่งแยกได้แม้จําเลยที�1
มิได้อุทธรณ์ศาลฎีกาก็มีอํานาจวินิจฉัยและพิพากษาให้มีผลถึงจําเลยที�1ได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาตรา245(1)ประกอบด้วยมาตรา 247

การประชมุเจ้าหนี �แบง่เป็น
1. การประชมุเจ้าหนี �ครั �งแรก
2. การประชมุเจ้าหนี �ครั �งอื�น
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มาตรา 31  เมื�อศาลได้มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ลกูหนี �เดด็ขาดแล้ว ให้เจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เรียกประชมุเจ้าหนี �ทั �งหลายโดยเร็วที�สดุ เพื�อปรึกษาวา่จะ
ควรยอมรับคําขอประนอมหนี �ของลกูหนี � หรือควรขอให้ศาลพิพากษาให้ลกูหนี �
ล้มละลาย และปรึกษาถงึวธีิที�จะจดัการทรัพย์สินของลกูหนี �ตอ่ไป การประชมุนี �
ให้เรียกว่าการประชมุเจ้าหนี �ครั �งแรก

เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ต้องโฆษณากําหนดวนัเวลา และสถานที�ที�จะ
ประชมุเจ้าหนี �ครั �งแรกในหนงัสือพิมพ์รายวนัไม่น้อยกว่าหนึ�งฉบบัล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่เจ็ดวนั และต้องแจ้งไปยงัเจ้าหนี �ทั �งหลายเทา่ที�ทราบด้วย

1. ยอมรับคําขอประนอมหนี �
2. ขอให้ศาลพิพากษาลกูหนี �ให้ล้มละลาย และปรึกษาวิธีการจดัการทรัพย์สนิของ

ลกูหนี �ตอ่ไป
� หากลกูหนี �ไมไ่ด้ยื�นคําขอประนอมหนี � ที�ประชมุเจ้าหนี �ต้องลงมติให้ศาลพิพากษาให้
ลกูหนี �ล้มละลายจะลงมติไมใ่ห้ลกูหนี �ล้มละลายทั �ง ๆ ที�ลกูหนี �มิได้ยื�นคําขอประนอมหนี �ไมไ่ด้

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 955/2505 (ประชุมใหญ่)

ศาลชั�นตน้สั�งพิทกัษท์รัพยจ์าํเลยเดด็ขาดแลว้ในการประชุมเจา้หนี� ครั�งแรกปรากฎวา่ลูกหนี�
มิไดข้อประนอมหนี�  กเ็ป็นอนัวา่จะตอ้งถูกพิพากาาใหล้ม้ละลายตอ่ไป เจา้หนี� จะลงมติมใีหลู้กหนี�
เป็นบุคคลลม้ละลายไมไ่ด ้การที� เจา้หนี� ฝ่ายขา้งมากลงมติเชน่นั�น ยอ่มเป็นการนอกเหนือไปจาก
บทบญัญตัิในมาตรา 31 จึงเป้นการฝ่าฝืนและขดัตอ่กฎหมายลกัษณะลม้ละลาย ศาลจึงสั�งให ้
ทาํลายมตดิงักลา่วไดเ้มื� อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยร์อ้งขอ และเมื� อสั�งทาํลายมติแลว้ กม็ผีลเทา่กบั
เจา้หนี� ไมล่งมตปิระการใด ศาลยอ่มพิพากษาใหลู้กหนี� เป็นบุคคลลม้ละลายได.้
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มาตรา 32  การประชุมเจา้หนี� ครั�งอื�นนั�น ใหเ้จา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยเ์รียกตาม
เวลาที� เหน็สมควร หรือตามที�กฎหมายบญัญติัไว ้หรือตามที�ศาลสั�ง หรือเมื� อเจา้หนี� ซึ� ง
มจีาํนวนหนี� รวมกนัไมน่อ้ยกวา่หนึ� งในสี�ของจาํนวนหนี� ที�ไดม้กีารยื� นคาํขอรับชาํระหนี�
ไวไ้ดท้าํหนังสือขอใหเ้รียกประชุม

เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยต์อ้งแจง้กาํหนดวนัเวลา และสถานที�กบัหวัขอ้ประชุม
ไปยงัเจา้หนี� ที� ไดยื้� นคาํขอรับชาํระหนี� ไว ้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สามวนั และในกรณีที�ยงั
ไมพ่น้กาํหนดเวลาที� เจา้หนี� จะยื� นคาํขอรับชาํระหนี� ไดนั้�น ใหแ้จง้ไปยงัเจา้หนี� ที�ยงัไมไ่ด ้
ยื� นคาํขอรับชาํระหนี�  แตม่ชืี� อในบญัชซึี� งลูกหนี� ไดท้าํยื� นไว ้หรือปรากฏตามหลกัฐาน
อื�นดว้ย

มาตรา 34  เจ้าหนี �ที�มีสิทธิออกเสียงในที�ประชมุเจ้าหนี �ต้องเป็นเจ้าหนี �ซึ�ง
อาจขอรับชําระหนี �ได้ และได้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ไว้แล้วก่อนวนัประชมุนั �น

เจา้หนี� จะออกเสยีงดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะเป็นหนังสือใหผู้อื้�นออกเสยีง
แทนกไ็ด ้

ขอ้ปรึกษาใดที�ทาํใหเ้จา้หนี� หรือผูแ้ทนหรือผูม้หุีน้สว่นกบัเจา้หนี� หรือผูแ้ทน
ไดร้ับผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของลูกหนี� โดยตรงหรือโดยออ้ม นอกจากที�ควรไดร้ับ
ตามสว่นในฐานะเป็นเจา้หนี� เชน่เดยีวกบัเจา้หนี� อื� นนั�น เจา้หนี� หรือผูแ้ทนจะออกเสยีง
ลงคะแนนไมไ่ด ้
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1. เจ้าหนี �ซึ�งอาจขอรับชําระหนี �ได้

2. เจ้าหนี �ได้ยื�นขอรับชําระหนี �ไว้แล้วก่อนวนัประชมุเจ้าหนี �

* เจ้าพนกังานจะมีคําสั�งคําขอรับชําระหนี �แล้วหรือไม่ ไม่สําคญั

มาตรา 37  ที�ประชุมเจ้าหนี �อาจลงมติตั �งกรรมการเจ้าหนี �ไว้เพื�อแทนเจ้าหนี �ทั �งหลาย ในกิจการ
เกี�ยวกบัการจดัการทรัพย์สินของลกูหนี �ตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญติันี �

กรรมการเจ้าหนี �ต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่สามคนและไมเ่กินกว่าเจ็ดคน โดยเลือกจากเจ้าหนี �หรือ
ผู้ รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี � แต่เจ้าหนี �หรือผู้ รับมอบอํานาจนั �นจะกระทําการเป็นกรรมการเจ้าหนี �ได้
ต่อเมื�อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีคําสั�งอนญุาตให้ได้รับชําระหนี �ของเจ้าหนี �นั �นแล้ว

การลงมติของกรรมการเจ้าหนี � = การลงมติเจ้าหนี �
คําพิพากษาศาลฎีกาที� 3182/2540
พระราชบญัญตัิลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 37 บญัญตัิใหท้ี�ประชุมเจา้หนี� อาจลงมติต ั�งกรรมการ

เจา้หนี� ไวเ้พื� อแทนเจา้หนี� ท ั�งหลายในกิจการเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหนี� กรรมการเจา้หนี� ยอ่มอยูใ่น
ฐานะเป็นตวัแทนของเจา้หนี� ท ั�งหลายในการจดัการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นของลูกหนี�  เมื� อที�ประชุมกรรมการเจา้หนี� มี
มติเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหนี� ประการใดแลว้มติดงักลา่วจึงตอ้งถือวา่เป็นมติของที�ประชุมเจา้หนี�
ท ั�งหลายนั�นเอง ดงันั�น คาํรอ้งของผูร้อ้งที�ขอใหแ้กไ้ขมติที�ประชุมกรรมการเจา้หนี� ดงักลา่วเทา่กบัเป็นการกลา่ว
อา้งวา่มติที�ประชุมเจา้หนี� ขดัตอ่ประโยชน์อนัร่วมกนัของเจา้หนี� ท ั�งหลาย ซึ� งตามมาตรา 36 ใหอ้าํนาจแกเ่จา้
พนักงานพิทกัษท์รพัยเ์ทา่นั�นที�จะรอ้งตอ่ศาลเพื� อใหม้คีาํสั�งหา้มมิใหป้ฏิบตัิตามมตินั�นได ้โดยตอ้งยื� นคาํรอ้งตอ่ศาล
ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที�ที�ประชุมเจา้หนี� ลงมติ ผูร้อ้งหามสิีทธิเชน่วา่นั�นไม ่และหากถือวา่คาํรอ้งดงักลา่วเป็น
การใชสิ้ทธิตาม มาตรา 146 ผูร้อ้งก็มิไดบ้รรยายใหเ้ห็นวา่ผูร้อ้งไดร้ับความเสียหายอยา่งไรจากการที� เจา้
พนักงานพิทกัษท์รพัยจ์ดัใหม้กีารประชุมกรรมการเจา้หนี� ดงักลา่วจึงมิใชก่รณีที�ผูร้อ้งอาจใชสิ้ทธิตาม มาตรา 146 
ได ้ดงันี�  จึงไมม่เีหตุแกไ้ขมติที�ประชุมเจา้หนี� นั�น
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กฎหมายเปิดช่องใหล้กูหนี/ สามารถแกไ้ขสถานะของตนเองได ้โดย
กําหนดใหลู้ดหนี/ สามารถประนอมหนี/  โดยการประนอมหนี/ ในคดีลม้ละลาย 
แบ่งเป็น

1. การประนอมหนี �ก่อนล้มะลาย

2. การประนอมหนี �หลงัล้มละลาย

การยื�นคาํขอประนอมหนี/ ก่อนลม้ละลาย
มาตรา 45  เมื�อลกูหนี �ประสงค์จะทําความตกลงในเรื�องหนี �สนิโดยวิธีขอชําระหนี �แต่เพียงบางสว่นหรือโดยวิธี

อื�น ให้ทําคําขอประนอมหนี �เป็นหนงัสอืยื�นต่อเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกําหนดเจ็ดวนันบัแต่วนัยื�นคําชี �แจง
เกี�ยวกบักิจการและทรัพย์สนิตามมาตรา ๓0 หรือภายในเวลาตามที�เจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดให้

คําขอประนอมหนี �ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี � หรือวิธีจดักิจการหรือทรัพย์สนิและรายละเอียด
แห่งหลกัประกนั หรือผู้ คํ �าประกนั ถ้ามี และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดงัต่อไปนี �

(1) ลาํดบัการชําระหนี �ตามพระราชบญัญัตินี �
(2) จํานวนเงินที�ขอประนอมหนี �
(3) แนวทางและวิธีการในการปฏิบติัตามคําขอประนอมหนี �
(4) กําหนดเวลาชําระหนี �
(5) การจดัการกบัทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนั ถ้ามี
(6) ผู้ คํ �าประกนั ถ้ามี
ถ้าคําขอประนอมหนี �มีรายการไม่ครบถ้วนชดัเจนตามวรรคสอง ให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แจ้งให้ลกูหนี �

แก้ไขให้ครบถ้วนชดัเจน
ให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เรียกประชมุเจ้าหนี �เพื�อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคําขอประนอมหนี �นั �น

หรือไม่
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มาตรา 63  เมื� อศาลพิพากษาใหล้ม้ละลายแลว้ลูกหนี� จะเสนอคาํขอประนอมหนี�
กไ็ด ้ในกรณีนี� ใหนํ้าบทบญัญติัในสว่นที�  ๖ วา่ดว้ยการประนอมหนี� กอ่นลม้ละลายมาใช ้
บงัคบัโดยอนุโลม แตถ่า้ลูกหนี� ไดเ้คยขอประนอมหนี� ไมเ่ป็นผลมาแลว้ หา้มมิใหลู้กหนี�
ขอประนอมหนี� ภายในกาํหนดเวลาสามเดือน นับแต่วนัที� การขอประนอมหนี� ครั�ง
สุดทา้ยไมเ่ป็นผล

ถา้ศาลเห็นชอบดว้ยการประนอมหนี�  ศาลมอีาํนาจสั�งใหย้กเลิกการลม้ละลาย 
และจะสั�งใหลู้กหนี� กลบัมอีาํนาจจดัการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นของตน หรือจะสั�งประการใด
ตามที� เหน็สมควรกไ็ด ้

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 1350/2546

พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 61 บงัคบัใหศ้าลพิพากษาให้
ลูกหนี� ลม้ละลายทนัทเีมื� อดาํเนินคดมีาตามขั�นตอนของมาตรานี� ครบถว้นแลว้ ศาลจะ
งดพิพากษาหรือรอการพิพากษาหรือพิพากษาเป็นอย่างอื� นไมไ่ด ้และกฎหมายมี
เจตนารมณ์ใหข้อประนอมหนี� กอ่นลม้ละลายไดเ้พียงครั�งเดียว หากจําเลยจะขอ
ประนอมหนี� อีกก็ชอบที� จะเสนอคําขอไดใ้นตอนหลงั เมื� อศาลพิพากษาใหจ้ําเลย
ลม้ละลายแลว้ตามมาตรา 63 การที�จาํเลยยื� นคาํขอประนอมหนี� กอ่นลม้ละลายเขา้มา
อกี จึงเป็นการไมช่อบ
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การลงมตรัิบคําขอประนอมหนี � ต้องเป็นมตพิิเศษ

“มติพิเศษ” หมายความวา่ มติของเจา้หนี� ฝ่ายขา้งมากและมจีาํนวนหนี� เทา่กบั
สามในสี� แหง่จาํนวนหนี� ท ั�งหมดของเจา้หนี� ซึ� งไดเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะ
ใหผู้อื้�นเขา้ประชุมแทนในที�ประชุมเจา้หนี�  และไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในมตินั�น

มตพิิเศษจงึต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ

1. จํานวนเจ้าหนี �

2. จํานวนหนี �

มาตรา 46  การยอมรับคาํขอประนอมหนี� โดยมติพิเศษของที�ประชุมเจา้หนี� ยงั
ไมผู่กมดัเจา้หนี� ท ั�งหลาย จนกวา่ศาลจะไดม้คีาํสั�งเห็นชอบดว้ยแลว้
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มาตรา 56  การประนอมหนี� ซึ� งที�ประชุมเจา้หนี� ไดย้อมรับและศาลเห็นชอบดว้ย
แลว้ ผูกมดัเจา้หนี� ท ั�งหมดในเรื� องหนี� ซึ� งอาจขอรับชาํระได ้แตไ่มผู่กมดัเจา้หนี� คนหนึ� ง
คนใดในเรื� องหนี� ซึ� งตามพระราชบญัญติันี� ลูกหนี� ไมอ่าจหลุดพน้โดยคาํสั�งปลดจาก
ลม้ละลายได ้เวน้แตเ่จา้หนี� คนนั�นไดยิ้นยอมดว้ยในการประนอมหนี�

คาํขอประนอมหนี� ผูกมดัเจา้หนี� ที�อาจขอรับชาํระหนี�  แมว้า่เจา้หนี� รายนั�นจะยงัไมไ่ดยื้� น
คาํขอรับชาํระหนี�

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 6349/2537

จาํเลยที�  1 ผูกู้ไ้ดเ้บกิเงินเกินบญัชตีามสญัญาจากโจทกก์อ่นที�จาํเลยที�  3 ผูค้ ํ�าประกนั
ถูกพิทกัษ์ทรัพยใ์นอกีคดหีนึ� ง หนี� ตามสญัญาคํ�าประกนัของจาํเลยที�  3 จึงเป็นหนี� ที� เกิดขึ�น
กอ่นวนัที�ศาลมคีาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด และแมจ้ะยงัไมถึ่งกาํหนดในขณะนั�น เพราะจาํเลย
ที�  1 ยงัไมผ่ิดนัด กอ็ยูใ่นบงัคบัที�โจทกจ์ะตอ้งยื� นคาํขอรับชาํระหนี� ภายในกาํหนดเวลา 2 เดือน 
นับแตว่นัโฆษณาคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ดด็ขาด เมื� อโจทกมิ์ไดยื้� นคาํขอรับชาํระหนี� จนไดม้กีาร
ประนอมหนี� และศาลมคีาํสั�งเห็นชอบดว้ยแลว้ โจทกก์ต็อ้งถูกผูกมดัโดยการประนอมหนี� ดว้ย
ตามพระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ มาตรา 56จึงนําหนี� ตามสญัญาคํ�าประกนัดงักลา่วมาฟ้องให ้
จาํเลยที�  3 ตอ้งรับผิดและลม้ละลายอกีไมไ่ด ้และปัญหานี� เป็นขอ้กฎหมายอนัเกี�ยวดว้ยความ
สงบเรียบรอ้ยของประชาชน ศาลฎกีายกขึ�นวินิจฉัยเองไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ มาตรา 142(5)
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มาตรา 77  คําสั�งปลดจากล้มละลายทําให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจาก
หนี �ทั �งปวงอนัพงึขอรับชําระได้ เว้นแต่

(1) หนี �เกี�ยวกบัภาษีอากร หรือจงักอบของรัฐบาลหรือเทศบาล

(2) หนี �ซึ�งได้เกิดขึ �นโดยความทจุริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี �ซึ�ง
เจ้าหนี �ไม่ได้เรียกร้องเนื�องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ�งบุคคลล้มละลายมีส่วน
เกี�ยวข้องสมรู้

*  ดังนั �น แม้ว่าเจ้าหนี �ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ตามที�
กฎหมายกําหนด  และต่อมาลูกหนี �ขอประนอมหนี �สําเร็จ ลูกหนี �ก็ยงัไม่หลุดพ้น
จากหนี �ของเจ้าหนี �ดังกล่าว และเจ้าหนี �ดังกล่าวยังมีสิทธิเรียกร้องหนี �ได้เต็ม
จํานวน

มาตรา 59  การประนอมหนี� ไมท่าํใหบุ้คคลซึ� งเป็นหุน้สว่นกบัลูกหนี� หรือรับผิดร่วมกบัลูกหนี�  หรือคํ�า
ประกนัหรืออยูใ่นลกัษณะอยา่งผูค้ ํ�าประกนัของลูกหนี�  หลุดพน้จากความรบัผิดไปดว้ย

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 254/2507
ในคดีลม้ละลาย แมห้นี� ของบุคคลผูล้ม้ละลายนั�นจะระงบัไปแลว้ดว้ยการประนอมหนี� ก็ดี หรือศาลมี

คาํสั�งปลดลูกหนี� จากการลม้ละลายกด็ ีหาทาํใหผู้ค้ ํ�าประกนัของบุคคลผูล้ม้ละลายนั�นหลุดพน้จากความรับผิดตอ่
เจา้หนี� ของบุคคลผูล้ม้ละลายไม ่กรณีเชน่นี� ไมต่กอยูใ่นบงัคบัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 
698

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 635/2522
โจทกฟ้์องจาํเลยท ั�งสี� ใหใ้ชเ้งินตามเชค็ที�จาํเลยที� 1เป็นผูส้ ั�งจา่ยและจาํเลยที�  2,3,4 เป็นผูส้ลกัหลงัตอ่มา

จาํเลยที�  1 ถูกพิทกัษ์ทรัพยเ์ดด็ขาด ศาลชั�นตน้ใหจ้าํหน่ายคดีเฉพาะจาํเลยที�  1 เสียและอนุญาตใหโ้จทกถ์อน
ฟ้องจาํเลยที� 2 ที� 3 แลว้พิพากษาใหจ้าํเลยที�  4 ชาํระเงินตามจาํนวนในเชค็ คดถึีงที� สุด ดงันี�  แมต้อ่มาที�ประชุม
เจา้หนี� มมีติพิเศษรบัคาํขอประนอมหนี� ของจาํเลยที�  1ซึ� งขอชาํระหนี� เพยีงรอ้ยละ 10 และศาลเห็นชอบดว้ยแลว้
จาํเลยที�  4 กจ็ะขอใหศ้าลมคีาํสั�งวา่โจทกม์สิีทธิไดร้ับชาํระหนี� จากจาํเลยที�  4 ตามคาํพิพากษาเพยีงรอ้ยละ 10
มิได ้เพราะตามพระราชบญัญตัิลม้ละลาย มาตรา 56 นั�นการประนอมหนี� ซึ� งที�ประชุมเจา้หนี� ยอมรับและศาล
เหน็ชอบดว้ยแลว้ ผูกมดัเจา้หนี� ท ั�งหมดในเรื� อง หนี� ซึ� งอาจขอรับชาํระไดจ้ากลูกหนี� ในคดลีม้ละลายเทา่นั�น ไมม่ี
ผลผูกมดัถึงเจา้หนี� ของลูกหนี� คนอื� นและในคดอืี� น ท ั�งการที�เจา้หนี� ตอ้งถูกผูกมดัตามขอ้ตกลงในการประนอมหนี/
นั/นก็ไม่ใช่การปลดหนี/ ตามมาตรา 340 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพราะโจทกมิ์ไดแ้สดง
เจตนาตอ่ จาํเลยที� 1 วา่จะปลดหนี� ให ้
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ผลของคําสั�งรับคําขอประนอมหนี �มีผลทําให้ลกูหนี �หลดุพ้นจากการล้มละลาย ดงันั �น ลกูหนี �จึงกลบั
เข้ามีอํานาจจดัการกิจการทรัพย์สินของตนเองได้ แต่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ยงัคงมีอํานาจจดัการ
ทรัพย์สินของลกูหนี �ตามที�กําหนดในคําขอประนอมหนี �

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 486/2536
ในการขอประนอมหนี� ครั�งแรกซึ� งถูกศาลสั�งยกเลิกและพิพากษาใหจ้าํเลยลม้ละลาย จาํเลยขอชาํระหนี�

เป็นจาํนวนรอ้ยละ 15 ของยอดหนี� ที�ไมม่ปีระกนั รวมท ั�งหนี� มปีระกนัของผูร้อ้งสว่นที�ยงัขาดอยูห่ลงัจากบงัคบั
จาํนองทรพัยอ์นัเป็นหลกัประกนัแลว้ดว้ย ในการขอประนอมหนี� ครั�งหลงัจาํเลยยื� นคาํขอประนอมหนี� โดยระบุวา่
จาํเลยจะยอมชาํระหนี� ที�ศาลมคีาํสั�งอนุญาตแลว้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 15 แมว้า่ในคาํขอประนอมหนี� ครั�งหลงั
จาํเลยจะมิไดร้ะบุ รายละเอยีดเหมือนการประนอมหนี� ครั�งแรก แตก่ารประนอมหนี� ท ั�งสองครั�งไดก้ระทาํในคดี
ลม้ละลายเรื� องเดยีวกนั เมื� อพิจารณาคาํขอประนอมหนี� ท ั�งสองครั�งประกอบกนัแลว้ เหน็ไดว้า่จาํเลยมคีวาม
ประสงคจ์ะขอประนอมหนี� เฉพาะหนี� ที�ไมม่ปีระกนัเป็นจาํนวนรอ้ยละ 15 ของหนี� ท ั�งหมดสว่นที�เป็นหนี� มปีระกนั
จาํเลยยินยอมใหเ้จา้หนี� บงัคบัเอาแกท่รพัยอ์นัเป็นหลกัประกนักอ่น หากยงัขาดอยู ่จาํเลยจึงขอชาํระหนี� จาํนวน
รอ้ยละ 15 ของหนี� สว่นที�ขาด เจา้พนักงานพิทกัษท์รพัยจึ์งมอีาํนาจขายทอดตลาดทรพัยอ์นัเป็นประกนัตาม
ขอ้ตกลงในการประนอมหนี� ซึ� งศาลมคีาํสั�งเหน็ชอบแลว้ได ้การที�ศาลมคีาํสั�งยกเลิกการลม้ละลายเนื� องจาก
จาํเลยขอประนอมหนี� ภายหลงัลม้ละลายสาํเร็จ และศาลสั�งใหจ้าํเลยมอีาํนาจเกี�ยวกบัการจดัการทรพัยสิ์นของ
ตนนั�น อาํนาจของเจา้พนักงานพิทกัษท์รพัยใ์นคดลีม้ละลายยงัมิไดสิ้�นสุดลงโดยสิ�นเชิงเจา้พนักงานพิทกัษท์รพัย ์
ยงัมหีนา้ที�ในการที�จะปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในการประนอมหนี� อยูต่อ่ไป

มาตรา 60  ถา้ลูกหนี� ผิดนัดไมช่าํระหนี� ตามที�ไดต้กลงไวใ้นการประนอมหนี� กด็ ีหรือปรากฏแก่
ศาลโดยมพียานหลกัฐานวา่ การประนอมหนี� นั�นไมอ่าจดาํเนินไปไดโ้ดยปราศจากอยุติธรรมหรือจะ
เป็นการเนิ� นชา้เกินสมควรกด็ ีหรือการที�ศาลไดม้คีาํสั�งเหน็ชอบดว้ยนั�นเป็นเพราะถูกหลอกลวงทุจริตก็
ด ีเมื� อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยร์ายงานหรือเจา้หนี� คนใดมคีาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้ง ศาลมอีาํนาจยกเลิก
การประนอมหนี� และพิพากษาใหลู้กหนี� ลม้ละลาย แตท่ ั�งนี� ไมก่ระทบถึงการใดที�ไดก้ระทาํไปแลว้ตามขอ้
ประนอมหนี� นั�น

เมื� อศาลไดพิ้พากษาดงักลา่วในวรรคกอ่นแลว้ ใหเ้จา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยโ์ฆษณาคาํพิพากษา
ใ น
ราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพร์ายวนัไมน่อ้ยกวา่หนึ� งฉบบั ในคาํโฆษณาใหร้ะบุชื� อ ตาํบลที�อยู ่
อาชพีของลูกหนี�  และวนัที�ศาลไดม้คีาํพิพากษา ทั�งใหแ้จง้กาํหนดเวลาใหเ้จา้หนี� ท ั�งหลายเสนอคาํขอรับ
ชาํระหนี� ที� ลูกหนี� ไดก้ระทาํขึ�นในระหวา่งวนัที�ศาลไดม้คีาํสั�งเห็นชอบดว้ยการประนอมหนี� ถึงวนัที�ศาล
พิพากษาใหลู้กหนี� ลม้ละลาย ตอ่เจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยด์ว้ย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที� 6058/2541
ตามบทบญัญตัขิองมาตรา 60 แหง่พระราชบญัญตัลิม้ละลายพ.ศ. 2483 มี

ความหมายชดัแจง้อยูแ่ลว้วา่ เมื� อศาลมคีาํสั�งยกเลิกการประนอมหนี� แลว้ ตอ้งพิพากษาให ้
ลูกหนี� ลม้ละลายสถานเดยีว จะกลบัไปนํามาตรา 14 มาใชบ้งัคบัแกก่รณีนี� มิไดเ้พราะ
บทบญัญตัดิงักลา่วตอ้งใชบ้งัคบัแกก่รณีที�ยงัไมไ่ด ้มคีาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด

แตท่ ั�งนี�  ยงัไมถื่อวา่ลูกหนี� ตกเป็นบุคคลลม้ละลายทนัท ีตอ้งใหศ้าลมคีาํพิพากษากอ่น

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 212/2527

การที� ศาลชั�นตน้มีคาํสั�งใหย้กเลิกการประนอมหนี� ภายหลงัลม้ละลายหาทาํใหลู้กหนี�
กลบัเป็นบุคคลลม้ละลายในทนัทตีามคาํสั�งของศาลชั�นตน้ไม ่ศาลชั�นตน้จะตอ้งพิพากษาให ้
ลูกหนี� เป็นบุคคลลม้ละลายใหมอ่กีดงัที�บญัญตัไิวใ้นมาตรา 60 แหง่พระราชบญัญตัิลม้ละลาย 
พุทธศกัราช2483 เสียกอ่น กรณีจึงจะถือวา่ลูกหนี� ตกเป็นบุคคลลม้ละลายตามคาํพิพากษา
อนัจะใหสิ้ทธิและอํานาจแก่เจา้พนักงานพิท ักษ์ทรัพย์นําทรัพยสิ์นของลูกหนี� ออกขาย
ทอดตลาดตามมาตรา 19 หรือมาตรา 123 ได ้

1. ลูกหนี� ตอ้งกลบัไปชาํระหนี� เดิมตามมูลหนี� เดิมที� เจา้หนี� ยื� นคาํขอประนอมหนี�

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 2071/2535

ลูกหนี� ตกเป็นผูผ้ิดนัดตามคาํขอประนอมหนี� กอ่นลม้ละลาย เมื� อศาลชั�นตน้มี
คาํสั�งใหย้กเลิกการประนอมหนี� กอ่นลม้ละลายของลูกหนี� โดยเหตุที� ลูกหนี� เป็นผูผ้ิด
เงื� อนไขไมป่ฏิบติัตามสญัญาประนอมหนี� ลูกหนี� จะถือปฏิบติัเอาตามสญัญาประนอม
หนี� ซึ� งศาลมคีาํสั�งยกเลิกตอ่ไปอกีไมไ่ด ้ตอ้งรับผิดชาํระหนี� สว่นที� เหลือแกเ่จา้หนี� ตาม
หนี� เดิมที�ยงัไมไ่ดร้ับชาํระหนี� เตม็จาํนวนหนี�  สว่นขอ้ผูกมดัเจา้หนี� ตามมาตรา 56 แหง่
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483จะผูกมดัเจา้หนี� ท ั�งหมดไดต้อ่เมื� อลูกหนี� มิไดเ้ป็น
ผูผ้ิดนัดตามขอ้ตกลงในสญัญาประนอมหนี� ซึ� งที�ประชุมเจา้หนี� ยอมรับ และศาลมคีาํสั�ง
เหน็ชอบเทา่นั�น
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2. การยกเลิกคําขอประนอมหนี �ไม่กระทบถงึการกระทําใดที�ทําไปแล้วตาม
ข้อประนอมหนี �

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 1239/2508

คดลีม้ละลายที�ศาลมคีาํสั�งเห็นชอบดว้ยคาํขอประนอมหนี� ตอ่มาปรากฏแกศ่าล
วา่การประนอมหนี� ไมอ่าจดาํเนินไปไดโ้ดยปราศจากอยุติธรรม ศาลจึงไดม้คีาํสั�งให ้
ยกเลิกการประนอมหนี� และพิพากษาใหลู้กหนี� ลม้ละลายนั�น คาํสั�งศาลที� ใหย้กเลิกการ
ประนอมหนี�  ยอ่มไมก่ระทบถึงการใดที� ไดก้ระทาํไปแลว้ตามขอ้ประนอมหนี�  ฉะนั�น ผู ้
รอ้งซึ� งเป็นผูค้ ํ�าประกนัลูกหนี� และไดช้าํระเงินคา่ใชจ้า่ยตามคาํขอประนอมหนี�  และเงิน
ที�จะตอ้งชาํระแกเ่จา้หนี� แลว้ จึงขอคืนเงินดงักลา่วไมไ่ด ้

3. ทําให้ผู้ คํ �าประกนัการประนอมหนี �หลดุพ้นความรับผิด
คําพิพากษาศาลฎีกาที� 1157/2510
เมื� อศาลมีคาํสั�งเพิกถอนการประนอมหนี� และพิพากษาใหลู้กหนี� เป็นบุคคลลม้ละลายแลว้ หนี� ตามที�

ลูกหนี� ขอประนอมและจาํเลยเขา้ทาํสญัญาคํ�าประกนักเ็ป็นอนัระงบัไป จาํเลยในฐานะผูค้ ํ�าประกนัหนี� ยอ่มหลุด
พน้จากความรบัผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 698

การใดที� ไดท้าํไปแลว้ตามขอ้ประนอมหนี�  กอ่นศาลมคีาํสั�งเพิกถอนการประนอมหนี�  การนั�นยอ่มมผีล
สมบูรณ์แตก่ิจการใดถา้ไดก้ระทาํภายหลงัวนัที�ศาลมคีาํสั�งเพิกถอนการประนอมหนี� กด็ีหรือที�จะกระทาํตอ่ไป
ภายหลงัวนัที�ศาลมีคาํสั�งเพิกถอนการประนอมหนี� กด็ี กิจการนั�นไมม่ีผลผูกพนัจาํเลยซึ� งเป็นผูค้ ํ�าประกนั เมื� อ
จาํเลยในฐานะผูค้ ํ�าประกนัหลุดพน้จากความรบัผิดชอบดงักลา่วขา้งตน้แลว้มูลหนี� ที�โจทกอ์า้งเพื� อขอใหพ้ิพากษา
ใหจ้าํเลยเป็นบุคคลลม้ละลายก็เป็นอนัระงบัไปตั�งแตว่นัที�ศาลมีคาํสั�งเพิกถอนการขอประนอมหนี� ของลูกหนี�  
โจทกจึ์งไมม่สิีทธิจะฟ้องขอใหพ้ิพากษาใหจ้าํเลยเป็นบุคคลลม้ละลาย หากจาํเลยถูกฟ้องลม้ละลายเกี�ยวกบัหนี� ที�
ค ํ�าประกนันี� และรอ้งขอประนอมหนี� จนกระท ั�งศาลมคีาํสั�งเห็นชอบตามคาํขอประนอมหนี� คาํสั�งนั�นก็ไมผู่กพนั
จาํเลยแตอ่ยา่งใด

การพิทกัษท์รพัยจ์าํเลยเดด็ขาดเป็นเพยีงวิธกีารเพื� อใหเ้จา้พนักงานพิทกัษท์รพัยม์อีาํนาจจดัการทรัพยข์อง
ลูกหนี�  (จําเลย)และดําเนินการตามพระราชบญัญตัิลม้ละลายก่อนที� ศาลจะพิพากษาใหลู้กหนี� เป็นบุคคล
ลม้ละลายเทา่นั�น มิไดท้าํใหค้ดเีสร็จเด็ดขาดแตอ่ยา่งใด เมื� อหนี� ที�โจทกอ์า้งเป็นมูลฟ้องขอใหจ้าํเลยเป็นบุคคล
ลม้ละลายระงบัไปแลว้ ศาลกช็อบที�จะพิพากษายกฟ้องของโจทกเ์สยีได ้
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มาตรา 61  เมื�อศาลได้มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลูกหนี �เด็ดขาดแล้ว และเจ้า
พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์รายงานว่า เจ้าหนี �ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี �ครั �งแรก
หรือในคราวที�ได้เลื�อนไป ขอให้ศาลพิพากษาให้ลกูหนี �ล้มละลายก็ดี หรือไม่ลงมติ
ประการใดก็ดี หรือไม่มีเจ้าหนี �ไปประชุมก็ดี หรือการประนอมหนี �ไม่ได้รับความ
เหน็ชอบก็ดี ให้ศาลพิพากษาให้ลกูหนี �ล้มละลาย และเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มี
อํานาจจดัการทรัพย์สินของบคุคลล้มละลายเพื�อแบง่แก่เจ้าหนี �ทั �งหลาย

ให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์โฆษณาคําพิพากษาในราชกิจจานเุบกษาและ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัไม่น้อยกว่าหนึ�งฉบบั ในคําโฆษณาให้ระบุชื�อ ตําบลที�อยู่ 
อาชีพของลกูหนี �และวนัที�ศาลได้มีคําพิพากษา

 
มาตรา 62  การลม้ละลายของลูกหนี� เริ� มตน้มผีลตั�งแตว่นัที�ศาลมคีาํสั�งพิทกัษ์

ทรัพย์

มาตรา 67/1 เมื�อศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายแล้ว บุคคลล้มละลายอาจ
ได้รับการปลดจากล้มละลายเมื�อศาลได้มีคําสั�งปลดจากล้มละลายตามมาตรา 
71 หรือเมื�อพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1

การปลดจากล้มละลายแบ่งเป็น

1. ศาลมีคําสั�งปลดจากล้มละลาย

2. ปลดจากล้มละลายโดยผลกฎหมาย
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มาตรา 71  ให้ศาลมีคําสั�งปลดจากล้มละลาย เมื�อศาลพิจารณาแล้วเห็น
วา่

(1) ได้แบง่ทรัพย์สินชําระให้แก่เจ้าหนี �ที�ได้ขอรับชําระหนี �ไว้แล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบและ

(2) ไม่เป็นบคุคลล้มละลายทจุริต

คําสั�งปลดจากล้มละลายตามวรรคหนึ�ง ศาลอาจกําหนดเงื�อนไขเกี�ยวกับ
ทรัพย์สินที�จะพึงได้มาในเวลาต่อไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที�บุคคลนั �น
ได้รับการปลดจากล้มละลายตามมาตรา 81/1

มาตรา 81/1  ภายใต้บงัคบัมาตรา 81/2 บุคคลธรรมดาซึ�งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วให้
ปลดบคุคลนั �นจากล้มละลายทนัทีที�พ้นกําหนดระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัที�ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย 
เว้นแต่

(1) บคุคลนั �นได้เคยถกูพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อนแล้ว และยงัไมพ้่นระยะเวลาห้าปีนบัแต่วนัที�
ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายครั �งก่อนจนถึงวนัที�ถกูศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ครั �งหลงัให้ขยายระยะเวลาเป็น
ห้าปี

(2) บคุคลนั �นเป็นบคุคลล้มละลายทจุริตที�ไมมี่ลกัษณะตาม (๓) ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี เว้น
แต่ในกรณีที�มีเหตผุลพิเศษและบคุคลนั �นถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลายมาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี ศาลจะสั�ง
ปลดจากล้มละลายก่อนครบกําหนดสิบปีตามคําขอของเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์หรือของบุคคล
ล้มละลายนั �นก็ได้

(3) บคุคลนั �นเป็นบคุคลล้มละลายอนัเนื�องมาจากหรือเกี�ยวเนื�องกบัการกระทําความผิดอนัมี
ลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงินที�เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายวา่ด้วยการกู้ ยืมเงินที�เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี

ในกรณีที�มีเหตตุาม (1) (2) หรือ (3) มากกวา่หนึ�งเหตใุห้ขยายระยะเวลาโดยอาศยัเหตใุดเหตหุนึ�ง
ที�มีระยะเวลาสงูสดุเพียงเหตเุดียว

ให้นําบทบญัญติัมาตรา 76 มาตรา 77 และมาตรา 78 มาใช้บงัคบักบัการปลดจากล้มละลาย
ตามมาตรานี �โดยอนโุลม
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1. ลกูหนี �หลดุพ้นจากการเป็นบคุคลล้มละลาย

2. ลกูหนี �หลดุพ้นจากหนิ �สินทั �งปวง

มาตรา 77  คําสั�งปลดจากล้มละลายทําให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจาก
หนี �ทั �งปวงอนัพงึขอรับชําระได้ เว้นแต่

(1) หนี �เกี�ยวกบัภาษีอากร หรือจงักอบของรัฐบาลหรือเทศบาล

(2) หนี �ซึ�งได้เกิดขึ �นโดยความทจุริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี �ซึ�ง
เจ้าหนี �ไม่ได้เรียกร้องเนื�องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ�งบุคคลล้มละลายมีส่วน
เกี�ยวข้องสมรู้

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 4797/2553

กอ่นถูกโจทกฟ้์องคดนีี� จาํเลยที�  2 ถูกศาลแพง่มคีาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ดด็ขาดและ
พิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย ท ั�งไดร้ับการปลดจากลม้ละลายตาม พ.ร.บ.
ลม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 81/1 ซึ� งมผีลใหจ้าํเลยที�  2 หลุดพน้จากหนี� ท ั�งปวงอนัพึง
ขอรับชาํระหนี� ได ้หนี� ที�โจทกนํ์ามาฟ้องคดนีี� เป็นหนี� ตามคาํพิพากษาตามยอมที�ศาลแพง่
มคีาํพิพากษากอ่นวนัที�ศาลแพง่มคีาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยข์องจาํเลยที�  2 จึงเป็นหนี� ที� โจทก ์
ตอ้งยื� นคาํขอรับชาํระหนี� ตอ่เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นคดดีงักลา่ว ท ั�งเป็นหนี� ที� ไมต่อ้ง
ดว้ยขอ้ยกเวน้ตาม พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 77 (1) และ (2) โจทกย์อ่มไม่
มอีาํนาจนําหนี� ดงักลา่วมาฟ้องจาํเลยที�  2 ใหล้ม้ละลาย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที� 2537/2552

คาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยข์องลูกหนี� ไมม่ผีลกระทบถึงสิทธิของเจา้หนี� มปีระกนัตาม
ความในมาตรา 110 วรรคสาม โจทกใ์นคดนีี� เป็นเจา้หนี� มปีระกนัเหนือทรัพยสิ์นซึ� ง
จาํนองของจาํเลยที�  4 จึงยอ่มมสิีทธิที�จะเลือกยื� นคาํขอรับชาํระหนี� ในคดลีม้ละลายที�
จาํเลยที�  4 ถูกศาลแพง่พิทกัษ์ทรัพยเ์ดด็ขาดภายในระยะเวลาที� เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์
กาํหนดหรือไมก่ไ็ด ้สุดแทแ้ตโ่จทกจ์ะเห็นสมควรวา่วิธีการใดจะเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์แกต่นมากกวา่กนั เมื� อโจทกไ์มข่อรับชาํระหนี� ในคดทีี� จาํเลยที�  4 ถูกฟ้อง
ลม้ละลายแลว้เชน่นี�  หนี� ที�จาํเลยที�  4 มอียูแ่กโ่จทกใ์นคดนีี� จึงไมใ่ชห่นี� อนัพึงขอรับชาํระ
หนี� ไดต้ามนัยแหง่มาตรา 77 ดงักลา่ว ขอ้เทจ็จริงที�วา่ จาํเลยที�  4 ไดร้ับการปลดจาก
ลม้ละลายแลว้ จึงไมท่าํใหจ้าํเลยที�  4 หลุดพน้จากหนี� จาํนองที�มอียูแ่กโ่จทกใ์นคดนีี� แต่
อยา่งใด

มาตรา 78 การที� ศาลไดม้คีาํสั�งปลดจากลม้ละลายนั�นไมท่าํใหบุ้คคลซึ� งเป็น
หุน้สว่นกบับุคคลลม้ละลาย หรือรับผิดร่วมกบับุคคลลม้ละลาย หรือคํ�าประกนั หรืออยู่
ในลกัษณะอยา่งผูค้ ํ�าประกนัของบุคคลลม้ละลายหลุดพน้จากความรับผิดไปดว้ย
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ภายหลงัจากลกูหนี �ปลดจากล้มละลายเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ยงัมีอํานาจจัดการทรัพย์สินของ
ลกูหนี � ที�มีอยูใ่นขณะที�ศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพยิLหรือได้มาก่อนมีการปลดจากล้มละลาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 1681/2552
คาํสั�งของศาลชั�นตน้ที� ใหป้ลดจําเลยจากลม้ละลายมีผลเพียงใหจ้าํเลยหลุดพน้จากการเป็นบุคคล

ลม้ละลายมอีาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์นหรือกิจการของตนซึ� งไดม้านับแตว่นัที�ไดร้ับการปลดจากลม้ละลาย
แลว้เทา่นั�น ส่วนเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยย์งัคงมีอาํนาจในการจดัการและรวบรวมทรัพยสิ์นของจาํเลยซึ� งเป็น
ทรพัยสิ์นอนัอาจแบง่ไดใ้นคดลีม้ละลาย ท ั�งจาํเลยซึ� งไดถู้กปลดจากลม้ละลายนั�นยงัมหีนา้ที�ชว่ยในการจาํหน่าย
และแบง่ทรัพยสิ์นของตนซึ� งตกอยูก่บัเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยต์ามที� เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยต์อ้งการตาม 
พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 79 เมื� อที�ดินพิพาทเป็นที�ดินที�จาํเลยมอียูใ่นเวลาเริ� มตน้แหง่การลม้ละลาย
ซึ� งตกอยูก่บัเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยผู์ค้ดัคา้น ท ั�งผูค้ดัคา้นไดร้วบรวมตน้ฉบบัโฉนดที�ดินพิพาทอนัเป็นเอกสาร
สาํคญัสาํหรบัที�ดินพิพาทไวแ้ลว้กอ่นศาลมคีาํสั�งปลดจาํเลยจากลม้ละลาย ดงันั�น เงินคา่เชา่ซึ� งเป็นดอกผลของ
ที�ดินพิพาทดงักลา่วตาม ป.พ.พ. มาตรา 148 ยอ่มตกเป็นทรัพยสิ์นในคดลีม้ละลายอนัอาจแบง่แกเ่จา้หนี� ไดด้ว้ย 
ผูค้ดัคา้นจึงมอีาํนาจในการจดัการและรวบรวมเงินคา่เชา่ที�ดินพิพาทดงักลา่วเพื� อแบง่ชาํระหนี� แกเ่จา้หนี� ท ั�งหลาย
ตอ่ไป

* สาํหรับทรัพยสิ์นที� ลูกหนี� ไดม้าหลงัจากปลดจากลม้ละลาย ลูกหนี� ยอ่มมอีาํนาจโดยสมบูรณ์ในการ
จดัการทรพัยสิ์นนั�น

มาตรา 82  ในกรณีที�ลกูหนี �ตาย หากปรากฏว่าถ้าลกูหนี �ยงัคงมีชีวิตอยู่เจ้าหนี �อาจฟ้องให้
ล้มละลายได้แล้ว เจ้าหนี �อาจฟ้องขอให้จดัการทรัพย์มรดกของลกูหนี �ตามพระราชบญัญัตินี �ได้ 
แตต้่องยื�นคําฟ้องตอ่ศาลภายในกําหนดหนึ�งปีนบัแตว่นัที�ลกูหนี �ตาย

 
มาตรา 83  ในการฟ้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี �ตามความในมาตรา

ก่อน เจ้าหนี �จะต้องขอให้เรียกทายาทหรือผู้จดัการมรดก หรือผู้ปกครองทรัพย์ เข้ามาแก้คดีแทน
ลกูหนี �ที�ตายนั �น

ถ้าบุคคลที�ถูกเรียกไม่มาศาล หรือมาศาลแต่คดัค้านว่าตนไม่ใช่ทายาทหรือผู้ จัดการ
มรดก หรือผู้ปกครองทรัพย์ของลกูหนี �ที�ตายก็ดี หรือว่าตนไม่จําต้องยอมรับฐานะเช่นนั �นได้ตาม
กฎหมายก็ดี ให้ศาลทําการไตส่วน ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลนั �นควรเข้าแก้คดีแทนลกูหนี �ที�ตาย ก็ให้
สั�งเป็นผู้ แทนลูกหนี �นั �น มิฉะนั �นให้สั�งให้เจ้าหนี �จัดการขอให้เรียกบุคคลอื�นเข้ามาแก้คดีแทน
ลกูหนี �ที�ตายตอ่ไป

 
มาตรา 87  ถ้าลูกหนี �ได้ถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาก็ดี หรือเมื�อศาลได้

พิพากษาให้ล้มละลายแล้วก็ดี กระบวนพิจารณาคงดําเนินตอ่ไป และให้นําบทบญัญัติในหมวด
นี �มาใช้บงัคบัด้วย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที� 3242/2543

จาํเลยในฐานะผูจ้ดัการมรดกและทายาทของ ด. ยอมรับสภาพหนี� ของ ด. ตอ่โจทก ์มี
ผลผูกพนักองมรดกของ ด. เทา่นั�นที�จะตอ้งรับผิดในหนี� สินตามที�ปรากฏในหนังสือรับสภาพ
หนี�  ไมอ่าจถือไดถึ้งขนาดวา่จาํเลยยอมเขา้ผูกพนัตนเป็นลูกหนี� แทนในลกัษณะแปลงหนี� ใหม่
ดว้ยเปลี�ยนตวัลูกหนี�  จาํเลยจึงมิใชลู่กหนี� โดยตรงของโจทก์

แมจ้าํเลยจะเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกแตก่รั็บผิดไมเ่กินทรัพยม์รดกที�ตกทอดแกต่น 
โจทกซึ์� งเป็นเจา้หนี� ไมอ่าจกา้วล่วงไปบงัคบัเอาแกท่รัพยสิ์นของจาํเลยที� มิใช่ทรัพยม์รดก 
ประกอบกบัหนี� ตามฟ้องเป็นหนี� ที�  ด. กอ่ขึ�นเอง หาก ด. ยงัคงมชีวีิตอยู ่ด. อาจถูกฟ้องขอให ้
ลม้ละลายได ้ด. จึงมีหนา้ที� และความรับผิดตามกฎหมายลม้ละลายตอ่โจทกแ์ละเป็นหนา้ที�
และความรับผิดโดยเฉพาะของ ด. ไมใ่ชเ่ป็นมรดกที�จะตกทอดแกจ่าํเลยผูเ้ป็นทายาทหรือ
ผูจ้ดัการมรดกของ ด. โจทกจึ์งนําหนี� ตามฟ้องมาฟ้องจาํเลยในฐานะผูจ้ดัการมรดกของ ด. ให ้
ลม้ละลายไม่ไดแ้ต่ชอบที� จะฟ้องขอใหจ้ดัการทรัพยม์รดกของ ด. ตามพระราชบญัญตัิ
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 82

มาตรา 27  เมื�อศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลกูหนี �เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี �จะขอรับชําระ
หนี �ได้ก็แตโ่ดยปฏิบตัติามวิธีการที�กลา่วไว้ในพระราชบญัญัตินี � แม้จะเป็นเจ้าหนี �ตามคํา
พิพากษา หรือเป็นเจ้าหนี �ที�ได้ฟ้องคดีแพง่ไว้แล้ว แตค่ดียงัอยูร่ะหวา่งพิจารณาก็ตาม

 มาตรา 91  เจ้าหนี �ซึ�งจะขอรับชําระหนี �ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี �ผู้ เป็นโจทก์
หรือไมก็่ตาม ต้องยื�นคําขอตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ภายในกําหนดเวลาสองเดือน
นบัแตว่นัโฆษณาคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด แตถ้่าเจ้าหนี �อยูน่อกราชอาณาจกัร เจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะขยายกําหนดเวลาให้อีกได้ไมเ่กินสองเดือน

คําขอรับชําระหนี �นั �นต้องทําตามแบบพิมพ์ โดยมีบญัชีแสดงรายละเอียดแหง่
หนี �สินและข้อความระบถึุงหลกัฐานประกอบหนี �และทรัพย์สินอยา่งหนึ�งอยา่งใดของ
ลกูหนี �]
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เจา้หนี� ทุกคนในมูลหนี� ที�เกิดขึ�นกอ่นศาลมคีาํสั�งพิทกัษท์รพัย ์ไมว่า่จะเป็นเจา้หนี� ผูเ้ป็นโจทก ์เจา้หนี� ในคดี
ลม้ละลายอกีคดหีนึ� ง เจา้หนี� ตามคาํพิพากษา หรือเจา้หนี� ในคดแีพง่ รวมถึงเจา้หนี� ที�หนี� ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระดว้ย

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 4146/2535
ไดม้ีการประกาศโฆษณาคําสั�งพิทกัษ์ทรัพยจ์ ําเลยที�  1 เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษาในวันที�  7 

กุมภาพนัธ ์2532 ซึ� งถือวา่ทุกคนไมว่า่จะเป็นเจา้หนี� ตามคาํพิพากษาหรือบุคคลภายนอกรวมท ั�งผูร้อ้งในคดีนี�
ทราบวา่จาํเลยที� 1 ถูกพิทกัษท์รพัยเ์ดด็ขาดตั�งแตว่นัดงักลา่วแลว้แมผู้ร้อ้งจะฟ้องจาํเลยที�  1 เป็นคดลีม้ละลายอกี
คดหีนึ� งกอ่นวนันั�นจนศาลมคีาํสั�งพิทกัษท์รพัยเ์ดด็ขาดจาํเลยที�  1 อกีกต็าม กไ็มใ่ชข่อ้ยกเวน้ที� ผูร้อ้งจะไมต่อ้งยื� น
คาํขอรบัชาํระหนี� ตอ่เจา้พนักงานพิทกัษท์รพัยภ์ายในกาํหนดสองเดือนนับแตว่นัที�  7กุมภาพนัธ ์2532 ท ั�งไมอ่าจ
ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษหรือเหตุสุดวิสยัที�จะขยายระยะเวลาโดยอาศยัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่
มาตรา 23 ได ้และหากผูร้อ้งจะยื� นคาํขอรับชาํระหนี� ตอ่เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นคดีนี� ในระหวา่งที� ผูร้อ้ง
ดาํเนินคดลีม้ละลายกบัจาํเลยที�  1 อีกคดหีนึ� งอยู ่กไ็มเ่ป็นการดาํเนินกระบวนพิจารณาซอ้น เพราะการขอรับ
ชาํระหนี� เป็นคนละเรื� องกบัการดาํเนินคดลีม้ละลาย ผูร้อ้งยื� นคาํขอรับชาํระหนี� และขอขยายกาํหนดเวลายื� นคาํ
ขอรบัชาํระหนี� ในวนัที�  1 มิถุนายน 2532 ซึ� งพน้กาํหนดสองเดือนนับแตว่นัประกาศโฆษณาคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย ์
เดด็ขาดแลว้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยช์อบที�จะสั�งยกคาํขอรับชาํระหนี�  และคาํรอ้งขอขยายกาํหนดเวลายื� นคาํ
ขอรบัชาํระหนี� ของผูร้อ้งได ้

มาตรา 28  เมื� อศาลมคีาํสั�งพิทกัษท์รัพยแ์ลว้ ใหเ้จา้พนักงานพิทกัษท์รัพยโ์ฆษณาคาํสั�ง
นั�นในราชกจิจานุเบกษาและในหนังสือพิมพร์ายวนัไมน่อ้ยกวา่หนึ� งฉบบั ในคาํโฆษณานั�นให ้
แสดงการขอใหล้ม้ละลาย วนัที�ศาลมคีาํสั�ง ชื� อ ตาํบลที�อยู ่และอาชพีของลูกหนี�

ในคาํโฆษณาคาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดนั�น ใหแ้จง้กาํหนดเวลาใหเ้จา้หนี� ท ั�งหลายเสนอ
คาํขอรับชาํระหนี� ตอ่เจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยด์ว้ย

*ในกรณีที�วนัโฆษณาคาํสั�งในราชกจิจานุเบกษาและในหนังสือพิมพร์ายวนัไมต่รงกนั 
ใหนั้บวนัหลงัสุด

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 690/2509
กาํหนดเวลาสองเดือนที� ใหเ้จา้หนี� ยื� นคาํขอรับชาํระหนี� ตอ่เจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยต์าม

พระราชบญัญตัลิม้ละลาย มาตรา 91 นั�นนับตั�งแตว่นัที�ไดโ้ฆษณาในราชกจิจานุเบกษาหรือ
ในวนัที�ไดโ้ฆษณาในหนังสือพิมพร์ายวนัแลว้แตว่า่วนัใดเป็นวนัที�ไดโ้ฆษณาหลงัสุดเพราะ
กฎหมายใหโ้ฆษณาทั�งสองอยา่ง จะนับตั�งแตว่นัที� เจา้พนักงานพทิกัษท์รัพยก์าํหนดไวใ้นวนั
ประกาศมิได ้
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เจา้หนี� ที�อยูน่อกราชอาณาจกัรอาจเป็นคนไทย หรือคนตา่งประเทศไทยกไ็ด ้
และการอยูน่อกราชอาณาจกัรนั�นถือตามความเป็นจริง

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 2110/2540
เจา้หนี� ที�อยูน่อกราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญติัลม้ละลายฯมาตรา91วรรค

หนึ� งหมายถึงเจา้หนา้ที� เป็นคนไทยและตา่งประเทศโดยถือเอาสถานที�อยูต่ามความเป็น
จริงของเจา้หนี� ในชว่งระยะเวลาที�มกีารประกาศโฆษณาใหเ้จา้หนี� ยื� นคาํขอรับชาํระหนี�
เป็นสาํคญัโดยไมค่าํนึงถึงภูมิลาํเนาตามกฎหมายของเจา้หนี� ดงักลา่ววา่อยูณ่ที� ใดเมื� อ
ขอ้เทจ็จริงไดค้วามวา่ในชว่งระยะเวลาที� เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยป์ระกาศโฆษณาให้
เจา้หนี� ยื� นคาํขอรับชาํระหนี� ผูร้อ้งอยูใ่นราชอาณาจกัรแมผู้ร้อ้งจะมภูีมิลาํเนาอยูน่อก
ราชอาณาจกัรและเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรชั�วคราวในชว่งระยะเวลาดงักลา่วก็
ตามกต็อ้งถือวา่ผูร้อ้งไมใ่ชเ่จา้หนี� อยูน่อกราชอาณาจกัรตามบทบญัญติัดงักลา่วเจา้
พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์มม่อีาํนาจขยายกาํหนดเวลาขอรับชาํระหนี� ใหผู้ร้อ้งได ้

มาตรา 91/1  ถ้าเจ้าหนี �ไมไ่ด้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 
91 วรรคหนึ�ง ให้เจ้าหนี �มีคําขอโดยทําเป็นคําร้องยื�นต่อศาลว่าเจ้าหนี �ประสงค์จะยื�นคํา
ขอรับชําระหนี � และแสดงถึงเหตสุุดวิสยัที�ตนไม่อาจยื�นคําขอรับชําระหนี �ได้ทันภายใน
กําหนดเวลา เมื�อศาลเห็นวา่กรณีเป็นเหตสุดุวิสยัและมีเหตผุลอนัสมควรที�จะให้เจ้าหนี �
ยื�นคําขอรับชําระหนี � ให้ศาลมีคําสั�งอนญุาตให้เจ้าหนี �รายนั �นยื�นคําขอรับชําระหนี �ต่อเจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที�ศาลกําหนด

เจ้าหนี �ที�ยื�นคําขอรับชําระหนี �ตามวรรคหนึ�ง ให้มีสิทธิได้รับชําระหนี �จากกอง
ทรัพย์สินของลกูหนี �เฉพาะทรัพย์สินที�มีอยูภ่ายหลงัการแบง่ทรัพย์สินก่อนที�เจ้าหนี �ยื�นคํา
ขอรับชําระหนี �  ทั �งนี � ไม่กระทบถึงการใดที�ศาล เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ หรือที�ประชมุ
เจ้าหนี �ได้ดําเนินการไปแล้ว

* การที�ไมไ่ด้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ภายในกําหนดต้องไมไ่ด้เกิดจากความจงใจ 
หรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง และศาลจะสั�งอนญุาตหรือไมข่ึ �นอยูก่บัดลุพินิจศาล
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มาตรา 92  บุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะสิ�งของของตนถูกยึดไปตามมาตรา 109 (3) ก็ดี 
หรือเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระทําใด ๆ ถกูเพิกถอนตามมาตรา 115 ก็ดี หรือเพราะเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสญัญาตามมาตรา 122 ก็ดี มีสิทธิขอรับชําระหนี �สําหรับ
ราคาสิ�งของหรือหนี �เดิมหรือค่าเสียหายได้ แล้วแต่กรณี ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 91 แต่ให้นับจาก
วนัที�อาจใช้สิทธิขอรับชําระหนี �ได้ ถ้ามีข้อโต้เถียงเป็นคดี ให้นบัจากวนัคดีถึงที�สดุ

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 2634/2535
เมื� อศาลมคีาํสั�งพิทกัษท์รพัยข์องลูกหนี� เดด็ขาดแลว้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยเ์ทา่นั�นที�มอีาํนาจทาํสญัญา

ประนีประนอมยอมความ หรือตอ่สูค้ดเีกี�ยวกบัทรัพยสิ์นของลูกหนี� ตามพระราชบญัญตัิลม้ละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 22(3) ลูกหนี� ไมม่อีาํนาจทาํสญัญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หนี�  ท ั�งนี� โดย ไมต่อ้งคาํนึงวา่เจา้หนี�
จะไดท้ราบวา่ลูกหนี� ถูกศาลสั�งพิทกัษท์รพัยแ์ลว้หรือไม ่หนี� ตามสญัญาประนีประนอมยอมความที� ลูกหนี� ไดท้าํขึ�น
หลงัจากที�ศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยข์องลูกหนี� เดด็ขาดแลว้จึงไมส่มบูรณ์ เพราะเกิดขึ�นโดย ฝ่าฝืนขอ้หา้มตาม
กฎหมายตามมาตรา 94(1)เจา้หนี� จึงขอรับชาํระหนี� ตามสญัญาประนีประนอมยอมความและคาํพิพากษาตาม
ยอมดงักลา่วไมไ่ด ้เจา้หนี� ผูม้สิีทธิตามสญัญาจะซื�อจะขายที�จะบงัคบัใหลู้กหนี� โอนกรรมสิทธิH ในที�ดินพรอ้มสิ� ง
ปลูกสรา้งแกเ่จา้หนี� ไดน้ั�น หากเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์มย่อมรับสิทธิตามสญัญาภายในกาํหนดเวลา3 เดือน 
นับแตว่นัที�ทราบตามพระราชบญัญตัิลม้ละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 122 แลว้ เจา้หนี� จึงจะมสิีทธิขอรับชาํระหนี�
สาํหรบัราคาที�ดินที�ไดช้าํระแกลู่กหนี� ไปแลว้และคา่เสยีหายที�ไดร้บัตามมาตรา 92 เจา้หนี� จะยื� นคาํขอรับชาํระหนี�
ตามมาตรา 91 กอ่นพน้กาํหนดดงักลา่วไมไ่ด ้

มาตรา 93  ในกรณีที�เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีที�ค้างพิจารณาอยู่แทน
ลกูหนี � ถ้าเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แพ้คดี เจ้าหนี �ตามคําพิพากษามีสิทธิขอรับชําระหนี �
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 91 แตใ่หนั้บจากวนัคดถึีงที� สุด

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 1916/2534 
ผูร้อ้งยื� นฟ้องจาํเลยกบัพวกเป็นคดีแพง่ ระหวา่งพิจารณาศาลไดม้ีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย์

จาํเลยเดด็ขาด เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยยื์� นคาํแถลงตอ่ศาลในคดแีพง่วา่ เจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพยไ์มข่อเขา้วา่คดีแทนจาํเลย ขอใหจ้าํหน่ายคดีเฉพาะจาํเลย ผูร้อ้งแถลงคดัคา้น ขอให ้
ดาํเนินคดตีอ่ไปศาลมคีาํสั�งใหด้าํเนินกระบวนพิจารณาตอ่ไปตามคาํคดัคา้นของผูร้อ้ง ยอ่มมี
ผลเทา่กบัศาลไมอ่นุญาตตามคาํแถลงของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์
ทราบคาํสั�งแลว้แมใ้นวนันัดตอ่ ๆ มา เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะมิไดม้าศาล แตศ่าลกไ็ด ้
ประกาศแจง้วนันัดใหจ้าํเลยทราบที�หนา้ศาลทุกครั�ง กรณีดงักลา่วยอ่มถือไดว้า่เจา้พนักงาน
พิทกัษท์รัพยไ์ดเ้ขา้วา่คดแีทนจาํเลยแลว้เมื� อศาลพิพากษาใหจ้าํเลยแพค้ด ีผูร้อ้งยอ่มมสิีทธิยื� น
คาํขอรับชาํระหนี� ในคดลีม้ละลายภายในกาํหนด 2 เดือน นับแตว่นัที�คดแีพง่ดงักลา่วถึงที� สุด 
ตามพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 93.
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คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 8228/2547
บทบญัญตัมิาตรา 93 แหง่ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ หมายความว่า กรณีที�เจ้าพนกังานพิทกัษ์

ทรัพย์ได้เข้าว่าคดีแพ่งอันเกี�ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี �ซึ�งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที�มี
คําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์แทนลูกหนี �และศาลได้ดําเนินกระบวนพิจารณาจนกระทั�งพิพากษาตาม
ประเดน็แหง่คดีนั �น ถ้าเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แพ้คดี เจ้าหนี �ตามคําพิพากษาก็จะมีสิทธิขอรับ
ชําระหนี �ตามที�กฎหมายบญัญัติไว้ แต่การที�ศาลจงัหวัดเชียงรายซึ�งผู้ ร้องทั �งสิบสองได้ยื�นฟ้อง
จําเลยเป็นคดีแพ่งมีคําสั�งจําหน่ายคดีเฉพาะจําเลยออกจากสารบบความนั �น ย่อมไม่มีคดีที�ศาล
จะต้องพิจารณาระหว่างโจทก์ (ผู้ ร้องในคดีนี �) กับจําเลยอีกต่อไปไม่มีการแพ้ชนะคดี และการที�
เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะเข้าว่าคดีแพ่งอนัเกี�ยวกบัทรัพย์สนิของลกูหนี �ซึ�งค้างพิจารณาอยู่ใน
ศาลในขณะที�มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ตามมาตรา 25 หรือไม่นั �นย่อมเป็นดลุพินิจของเจ้าพนกังาน
พิทักษ์ทรัพย์และหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคําขอประการใดต่อศาล ศาลก็มีอํานาจ
พิจารณาสั�งได้ตามที�เห็นสมควรดงัที�ศาลจงัหวดัเชียงรายได้ใช้ดลุพินิจสั�งจําหน่ายคดีเฉพาะ
จําเลยออกจากสารบบความ ซึ�งมิใช่กรณีที�ศาลพิพากษาให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แพ้คดี ผู้
ร้องทั �งสิบสองจึงมิใช่เจ้าหนี �ตามคําพิพากษาที�จะมีสิทธิขอรับชําระหนี �ตามมาตรา 93 แต่เป็น
กรณีที�ผู้ ร้องทั �งสิบสองต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ปฏิบัติตามสญัญาแทนจําเลยตาม 
พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 22 (1) และ 122

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 1703 - 1704/2506 (ประชุมใหญ่)

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 136 คําสั�งยกเลิกการ
ล้มละลายตาม มาตรา 135(1) หรือ (2) ไม่ทําให้ลูกหนี �หลุดพ้นหนี �สินแต่อย่างใด คํา
ว่า "หนี �สิน" มิได้หมายความเฉพาะหนี �ที�ได้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ไว้ในคดีล้มละลาย
แล้วเท่านั �น ดงันั �น แม้เจ้าหนี �จะมิได้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ไว้ในคดีล้มละลายที�ยกเลิก
นั �นตามมาตรา 27 และตามกําหนดเวลาที�บญัญัติไว้ในมาตรา 91เจ้าหนี �ก็ยงัมีสิทธิ
ฟ้องลกูหนี �เกี�ยวกบัหนี �สินนั �นเป็นคดีล้มละลายคดีใหม่ หรือคดีแพ่งธรรมดาอีกได้
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มลูหนี �ที�อาจขอรับชําระหนี �ได้ต้องประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ดงันี �

มาตรา 94  เจ้าหนี �ไม่มีประกนัอาจขอรับชําระหนี �ได้ ถ้ามลูแห่งหนี �ได้เกิดขึ �น
ก่อนวนัที�ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ แม้วา่หนี �นั �นยงัไม่ถงึกําหนดชําระหรือมีเงื�อนไข
ก็ตาม เว้นแต่

(1) หนี �ที�เกิดขึ �นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดี หรือหนี �ที�
จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีไม่ได้

(2) หนี �ที�เจ้าหนี �ยอมให้ลกูหนี �กระทําขึ �นเมื�อเจ้าหนี �ได้รู้ถงึการที�ลูกหนี �มีหนี �สิน
ล้นพ้นตัว แต่ไม่รวมถึงหนี �ที�เจ้าหนี �ยอมให้กระทําขึ �นเพื�อให้กิจการของลูกหนี �
ดําเนินตอ่ไปได้

คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 4388/2548
ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 94 บญัญัติวา่เจ้าหนี �ไม่มีประกันอาจขอรับชําระหนี �ได้ ถ้ามลูแห่งหนี �ได้เกิดขึ �นก่อนวนัที�

ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ แม้วา่หนี �นั �นยงัไมถ่ึงกําหนดชําระหรือมีเงื�อนไขก็ตาม ดงันั �น เมื�อเจ้าหนี �ทําสญัญาเช่าอาคารกับลกูหนี �เมื�อ
วนัที� 30 กนัยายน 2544 ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดเมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2546 มลูแห่งหนี �จึงเกิดขึ �นก่อนวนัที�
ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ สําหรับคา่เช่าลว่งหน้าของเดือนตลุาคม 2544 จํานวน 85,000 บาท ที�เจ้าหนี �ชําระให้แก่ลกูหนี �ตามสญัญา
เช่าอาคารข้อ 2 นั �น เจ้าหนี �ยงัเช่าอาคารอยู่โดยนําเงินคา่เช่าที�ต้องชําระให้ลกูหนี �สง่ให้แก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ แสดงวา่ลกูหนี �ได้
ให้เจ้าหนี �ใช้ประโยชน์ในอาคารที�เช่าตามสญัญาซึ�งรวมถึงเดือนตลุาคม 2544 แล้ว เจ้าหนี �ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าล่วงหน้าของเดือน
ดงักลา่วคืน จึงขอรับชําระหนี �สว่นนี �ไมไ่ด้

เงินประกันการเช่าอาคารจํานวน 300,000 บาท และเงินประกันค่านํ �า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ จํานวน 100,000 บาท ที�
เจ้าหนี �ชําระให้แก่ลกูหนี �ตามสญัญาเช่าอาคารข้อ 3 รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ลกูหนี �จะคืนให้เจ้าหนี �เมื�อครบกําหนดสญัญาเช่า 
และได้สง่มอบอาคารที�เช่าพร้อมทรัพย์สินในอาคารเป็นที�เรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนแล้ว โดยสญัญาเช่าอาคารจะครบกําหนดวนัที� 
30 กันยายน 2547 จึงเป็นหนี &ในอนาคตแม้ยังไม่ถึงกําหนดชําระ เจ้าหนี &ก็มีสิทธินํามาขอรับชําระหนี &ได้ตาม พ.ร.บ.
ล้มละลายฯ ทั �งขณะที�ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งเกี�ยวกบัคําขอรับชําระหนี �สญัญาเช่าอาคารได้ครบกําหนดแล้วก็ตาม

คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 2420/2548
ตามคําขอของ ส. ที�ขอให้ธนาคารเจ้าหนี �ออกหนงัสือสญัญาคํ �าประกนั 20 ฉบบั มีข้อความเช่นเดียวกนัวา่ ธนาคารเจ้าหนี �

ได้ออกหนงัสือสญัญาคํ �าประกนัไว้ตอ่บคุคลภายนอกเพื�อเป็นประกันหนี �ของ ส. กําหนดเวลาคํ �าประกัน 1 ปี ตั �งแต่วนัออกหนังสือ
สญัญาคํ �าประกนัแตล่ะฉบบัเป็นต้นไป และปรากฏวา่มีหนงัสือสญัญาคํ �าประกนั 2 ฉบบั รวม 800,000 บาท เท่านั �นที�มีการเวนคืน
หนังสือคํ �าประกันแล้ว ส่วนหนังสือสญัญาคํ �าประกันอีก 18 ฉบับ รวม 13,444,800 บาท ไม่ได้มีการยกเลิกสญัญาหรือเวนคืน
หนังสือสญัญาคํ �าประกัน ธนาคารเจ้าหนี �จึงยังคงผูกพันต้องรับผิดตามหนังสือสญัญาคํ �าประกันจํานวน 18 ฉบับ ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 680 วรรคหนึ�ง แม้เจ้าหนี �ยงัมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคารเจ้าหนี �ชําระหนี �แทน ส. ทั �งลกูหนี �ที� 2 ได้ตกลงทําสญัญาไว้กับ
ธนาคารเจ้าหนี �ตามหนงัสือสญัญาคํ �าประกนัวา่ หากธนาคารเจ้าหนี �ได้ชําระหนี �แทน ส. ไป ลกูหนี �ที� 2 ยินยอมชําระหนี �ให้แก่ธนาคาร
เจ้าหนี �ภายในวงเงินไมเ่กิน 15,000,000 บาท ดังนี & แม้หนี &ตามหนังสือสัญญาคํ &าประกันที�ลูกหนี &ที� 2 ทาํไว้กับธนาคารเจ้าหนี &
จะเป็นหนี &ที�มีเงื�อนไข แต่มูลหนี &เกิดขึ &นก่อนวันที�ศาลมีคําสั� งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี &ที�  2 เด็ดขาด ธนาคารเจ้าหนี &จึงมี
สิทธินําหนี &ดังกล่าวมายื�นขอรับชาํระหนี &ได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2543 มาตรา 94
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(1) หนี �ที�เกิดขึ �นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดี หรือหนี �ที�จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดี
ไมไ่ด้ เช่น

-  หนี �ไมส่มบรูณ์
 - หนี �ที�ฟ้องร้องบงัคบัคดีไมไ่ด้ เช่น หนี �เงินกู้ ยืมที�ไมมี่หลกัฐานเป็นหนงัสือ หนี �ที�ขาดอายคุวาม 

หนี �ตามคําพิพากษาที�ไมไ่ด้บงัคบัตามระยะเวลาที�กําหนด
* หากลกูหนี �ละเสียซึ�งประโยชน์แห่งอายคุวาม เจ้าหนี �นั �นยื�นขอรับชําระหนี �ได้
คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 164/2536
หนี �ค่าซื �อสินค้าเชื�อของลกูหนี �ขาดอายคุวามแล้ว แต่ต่อมาลกูหนี �ได้ทําหนงัสือรับสภาพหนี �วา่จะ

ชําระหนี �ให้แก่เจ้าหนี �ไว้จึงเป็นการละเสียซึ�งประโยชน์แห่งอายคุวามตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ มาตรา 192 เดิม ลกูหนี �ไมอ่าจยกเหตุการขาดอายคุวามขึ �นอ้างเพื�อบอกปัดการชําระหนี �ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 188 วรรคแรก เดิม เมื�อลกูหนี �ถกูศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
แม้อํานาจการจดัการหรือการกระทําใด ๆ เกี�ยวกบัทรัพย์สินของลกูหนี �จะตกอยูแ่ก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์ตามพระราชบญัญติัล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 22 แต่การจดัการหรือกระทําใด ๆ เกี�ยวกบั
ทรัพย์สินของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะต้องเป็นการกระทําแทนลกูหนี �ตามสิทธิของลกูหนี �ที�มีอยู ่เมื�อ
ลกูหนี �ละเสียซึ�งประโยชน์แห่งอายคุวามตามหนงัสือรับสภาพหนี �ดงักลา่วแล้ว ยอ่มทําให้เจ้าพนกังาน
พิทกัษ์ทรัพย์ไมอ่าจยกเหตแุห่งการขาดอายคุวามขึ �นบอกปัดการชําระหนี �แก่เจ้าหนี �ได้ ดงันั �นหนี �ของ
ลกูหนี �จึงมิใช่หนี �ที�ไมอ่าจขอรับชําระได้ตามพระราชบญัญติัล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1)เจ้าหนี �จึง
ขอรับชําระหนี �ในคดีนี �ได้

(2) หนี �ที�เจ้าหนี �ยอมให้ลูกหนี �กระทําขึ �นเมื�อเจ้าหนี �ได้รู้ถึงการที�ลูกหนี �มีหนี �สินล้นพ้นตัว แต่ไม่
รวมถึงหนี �ที�เจ้าหนี �ยอมให้กระทําขึ �นเพื�อให้กิจการของลกูหนี �ดําเนินต่อไปได้

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 7904/2540
ในขณะที�เจ้าหนี �เข้าเป็นกรรมการของลกูหนี �นั �น ลกูหนี �ก็มีหนี �สินมาก อย่างน้อยธนาคาร อ. ก็เป็น

เจ้าหนี �รายใหญ่ และถึงขนาดที� มีการตรวจสอบฐานะและต้องแนะนําสนับสนุนเจ้าหนี �ซึ�ง เ ป็น
บคุคลภายนอกเข้าไปบริหารของลกูหนี �แล้ว ฐานะของลกูหนี �จึงมิได้อยูใ่นสภาพที�ดีหรือมั�นคง ตรงกันข้าม
การที�เจ้าหนี �ต้องคํ �าประกันหนี �ทั �งสองอันดับในฐานะส่วนตัวต่อธนาคาร อ. ซึ�งเป็นเจ้าหนี �รายใหญ่ที�
แนะนําสนบัสนนุเจ้าหนี �เข้าไปบริหารงานของลกูหนี � ยิ�งแสดงให้เห็นชดัถึงภาวะความมีหนี �สินล้นพ้นตัวถึง
ขนาดที�ลําพงัฐานะของลกูหนี �อยูใ่นภาวะที�ไมน่่าไว้วางใจได้แล้วแน่ชัด ฉะนั �น การที�เจ้าหนี �ยงัยอมตนเข้า
คํ �าประกันหนี �ทั �งสองอันดับ จึงเป็นการกระทําที�เจ้าหนี �ได้รู้ถึงการที�ลูกหนี �มีหนี �สินล้นพ้นตัวเป็นหนี �ที�ไม่
อาจขอรับชําระหนี �ได้ตามพระราชบญัญติัล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 94(2)

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 3400/2528
เจ้าหนี �ผู้ขอรับชําระหนี �ได้ชําระหนี �ให้แก่เจ้าหนี �เดิมของลกูหนี �ไป แม้จะไม่ได้ความว่าลกูหนี �ได้ให้

ความเห็นชอบ แต่จํานวนเงินที�ชําระเป็นหนี �ที�ลกูหนี �มีหน้าที�ต้องชําระให้แก่เจ้าหนี �เดิม การชําระหนี �ของ
เจ้าหนี �ยอ่มสมประโยชน์และตามความประสงค์อนัแท้จริงของลกูหนี � ลกูหนี �จึงมีหน้าที�ชดใช้คืนแก่เจ้าหนี � 
และการชําระหนี �ดังกล่าวไม่ต้องด้วยข้อห้ามตามพระราชบญัญัติล้มละลาย พทุธศักราช 2483 มาตรา 
94(2) เพราะมิใช่ลกูหนี �ก่อหนี �โดยตรงกับเจ้าหนี � หากแต่ลกูหนี �มีหนี �ที�จะต้องชําระให้แก่บุคคลภายนอก
แล้วเจ้าหนี �ชําระหนี �นั �นแทน ไปเจ้าหนี �จึงมีสิทธิที�จะขอรับชําระหนี �จากกองทรัพย์สินของลกูหนี �ได้
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มาตรา 101  ถ้าลูกหนี �ร่วมบางคนถูกพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี �ร่วมคนอื�นอาจยื�นคํา
ขอรับชําระหนี �สําหรับจํานวนที�ตนอาจใช้สิทธิไลเ่บี �ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแตเ่จ้าหนี �ได้
ใช้สิทธิขอรับชําระหนี �ไว้เต็มจํานวนแล้ว

บทบญัญัติในวรรคก่อนให้ใช้บงัคบัแก่ผู้คํ �าประกัน ผู้คํ �าประกันร่วม หรือบุคคลที�
อยูใ่นลกัษณะเดียวกนันี �โดยอนโุลม

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 2111/2551
เจ้าหนี � ลกูหนี �ที� 2 ส. และ ว. ได้ร่วมกนัทําสญัญาคํ �าประกนัหนี �ของลกูหนี �ที� 1 กับ

โจทก์ จงึต้องรับผิดอยา่งลกูหนี �ร่วมตาม ป.พ.พ. มาตรา 291 และมาตรา 682 วรรคสอง 
ถ้าเจ้าหนี �ชําระหนี �ให้แก่โจทก์ เจ้าหนี �ย่อมมีสิทธิที�จะไล่เบี �ยเอาจากลกูหนี �ที� 1 ซึ�งเป็น
ลกูหนี �ชั �นต้นตามมาตรา 693 วรรคหนึ�ง และรับช่วงสิทธิของโจทก์ไล่เบี �ยเอาแก่ลกูหนี �ที� 
2 ซึ�งเป็นผู้คํ �าประกันร่วมกันได้ตามส่วนเท่าๆ กันตามมาตรา 229 (3) และมาตรา 296 
อีกด้วย เมื�อลูกหนี �ที� 1 และที� 2 ถกูศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดเจ้าหนี �จึงมีสิทธิยื�นคํา
ขอรับชําระหนี �สําหรับจํานวนที�ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี �ยแก่ลกูหนี �ที� 1 และที� 2 ในภายหน้า
ได้ทั �งจํานวนหรือตามส่วนแล้วแต่กรณี เว้นแต่โจทก์ได้ใช้สิทธิขอรับชําระหนี �ไว้เต็ม
จํานวนอนัมีตอ่ลกูหนี �ที� 1 หรือที� 2 แล้ว ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 101

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 1175/2530

เจ้าหนี �ผู้ขอรับชําระหนี �ในฐานะผู้คํ �าประกันสญัญาประนีประนอมยอมความของ
ลกูหนี �ในวงเงิน 200,000 บาท ได้ผ่อนชําระหนี �ให้แก่บริษัท ส.(เจ้าหนี �เดิมของลกูหนี �) ไป
เป็นเงิน 22,500 บาทแล้ว จึงเป็นเจ้าหนี �มีสิทธิไล่เบี �ยในมูลหนี �ที�ตนได้ชําระหนี �แทน
ลกูหนี �มีสิทธิขอรับชําระหนี �จากกองทรัพย์สินของลกูหนี �จํานวน 22,500 บาท ส่วนหนี �ที�
เจ้าหนี �จะต้องรับผิดต่อบริษัท ส. ที�ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี �ยในเวลาภายหน้าได้นั �น เมื�อ
บริษัท ส. ได้ใช้สิทธิขอรับชําระหนี �จากกองทรัพย์สินของลกูหนี �ตามจํานวนที�ลูกหนี �ยัง
เป็นหนี �อยู่จริงก็ต้องหักยอดเงินที�บริษัท ส.ได้รับชําระหนี �จากเจ้าหนี �จํานวน 22,500 
บาท ออกเสียก่อนและถือได้ว่าบริษัท ส.ได้ใช้สิทธิขอรับชําระหนี �จากกองทรัพย์สินของ
ลกูหนี �ไว้เต็มจํานวนแล้ว เจ้าหนี �ในฐานะผู้คํ �าประกันย่อมหมดสิทธิที�จะขอรับชําระหนี �
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี �สําหรับจํานวนที�ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี �ยในเวลาภายหน้า
ตอ่ไปตามพระราชบญัญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 101
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เจ้าหนี &มีประกันมีสิทธิไม่ยื�นคาํขอรับชาํระหนี &
มาตรา 95  เจ้าหนี �มีประกนัย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอนัเป็นหลกัประกนัซึ�งลกูหนี �ได้ให้ไว้ก่อนถกูพิทกัษ์ทรัพย์โดยไม่ต้อง

ขอรับชําระหนี � แตต้่องยอมให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ตรวจดทูรัพย์สินนั �น
แต่ถ้าเจ้าหนี &มีประกันจะยื�นคาํขอรับชาํระหนี &จะต้องยื�นคาํขอรับชาํระหนี &ตามมาตรา 96
มาตรา 96 เจ้าหนี �มีประกนัอาจขอรับชําระหนี �ได้ ภายในเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี �
(1) เมื�อยินยอมสละทรัพย์สินอนัเป็นหลกัประกนัเพื�อประโยชน์แก่เจ้าหนี �ทั �งหลายแล้ว ขอรับชําระหนี �ได้เตม็จํานวน
(2) เมื�อได้บงัคบัเอาแก่ทรัพย์สินอนัเป็นหลกัประกนัแล้ว ขอรับชําระหนี �สําหรับจํานวนที�ยงัขาดอยู่
(3) เมื�อได้ขอให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินอนัเป็นหลกัประกนัแล้ว ขอรับชําระหนี �สําหรับจํานวนที�

ยงัขาดอยู่
(4) เมื�อตีราคาทรัพย์สินอนัเป็นหลกัประกนัแล้ว ขอรับชําระหนี �สําหรับจํานวนที�ยงัขาดอยู่ ในกรณีเชน่นี �เจ้าพนกังานพิทกัษ์

ทรัพย์มีอํานาจไถ่ถอนทรัพย์สินตามราคานั �นได้ ถ้าเหน็วา่ราคานั �นไมส่มควร เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีอํานาจขายทรัพย์สินนั �นตาม
วิธีการที�เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์และเจ้าหนี �ตกลงกนั ถ้าไมต่กลงกนั จะขายทอดตลาดก็ได้แตต้่องไมใ่ห้เสียหายแก่เจ้าหนี �นั �น และ
เจ้าหนี �หรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีอํานาจเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดได้ เมื�อขายได้เงินเป็นจํานวนสทุธิเท่าใด ให้ถือวา่เป็น
ราคาที�เจ้าหนี �ได้ตีมาในคําขอ

ถ้าเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ไมแ่จ้งโดยหนงัสือให้เจ้าหนี �ทราบวา่จะใช้สิทธิไถ่ถอนหรือตกลงให้ขายทรัพย์สินอนัเป็น
หลกัประกนัภายในกําหนดเวลาสี�เดือนนบัแตว่นัที�เจ้าหนี �ได้ยื�นคําขอรับชําระหนี � ให้ถือวา่ยินยอมให้ทรัพย์สินนั �นเป็นกรรมสิทธิLแก่
เจ้าหนี �ตามราคาที�เจ้าหนี �ได้ตีมา และเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หมดสิทธิไถ่ถอนหรือขายทรัพย์สินนั �น

บทบญัญัติแหง่มาตรานี �ไมใ่ห้ใช้บงัคบัในกรณีที�ตามกฎหมายลกูหนี �ไมต้่องรับผิดเกินกวา่ราคาทรัพย์สินที�เป็นหลกัประกนั

 * เจ้าหนี &จะต้องเลือกใช้สิทธิตามมาตรา 95 หรือ 96 กรณีใดกรณีหนึ�ง

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 7732/2552
เมื�อผู้ ร้องฟ้องตอ่ศาลแพง่ขอให้จําเลยชําระหนี �กู้ ยืมและบงัคบัจํานองจนศาลได้มี

คําพิพากษาแล้ว ผู้ ร้องมีสิทธิบงัคบัคดีได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271 ส่วนที�ว่าในขณะที�ผู้
ร้องยงัมีสิทธิบงัคบัคดี ศาลได้มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของจําเลยเด็ดขาด ทําให้เจ้าพนกังาน
พิทกัษ์ทรัพย์แตผู่้ เดียวมีอํานาจในการจดัการทรัพย์สินของลกูหนี �ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 
ฯ มาตรา 22 นั �น แตค่ําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ดงักลา่วไมก่ระทบถึงสิทธิของผู้ ร้องซึ�งเป็นเจ้าหนี �
มีประกนัตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย ฯ มาตรา 110 วรรคสาม เมื�อผู้ ร้องมิได้ดําเนินการบงัคบั
คดีจนล่วงเลยระยะเวลาที�กฎหมายกําหนดไว้ สิทธิในการบังคับคดีในมลูหนี �ตามคํา
พิพากษาอันเป็นหนี �ประธานนั �นเป็นอนัสิ �นไป แต่ผู้ ร้องก็ยังมีสิทธิจะได้รับชําระหนี �ใน
ฐานะผู้ รับจํานองตาม ป.พ.พ. มาตรา 745 ในหนี �จํานองพร้อมด้วยดอกเบี �ยที�ค้างชําระ
เป็นเวลา 5 ปี เช่นนี � ผู้ ร้องจึงมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ดําเนินการยึดทรัพย์
จํานองออกขายทอดตลาดเพื�อนําเงินมาชําระหนี �แก่ผู้ ร้องในจํานวนดังกล่าวได้ตาม 
พ.ร.บ.ล้มละลาย ฯ มาตรา 95
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มาตรา 102  ถ้าเจ้าหนี �ซึ�งมีสิทธิขอรับชําระหนี �เป็นหนี �ลกูหนี �ในเวลาที�มี
คําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ ถงึแม้วา่มลูแหง่หนี �ทั �งสองฝ่ายจะไม่มีวตัถเุป็นอย่างเดียวกนัก็
ดี หรืออยู่ในเงื�อนไขหรือเงื�อนเวลาก็ดี ก็อาจหกักลบลบกนัได้ เว้นแตเ่จ้าหนี �ได้
สิทธิเรียกร้องตอ่ลกูหนี �ภายหลงัที�มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์แล้ว

1. หนี �ที�เจ้าหนี �จะนํามาหกักลบลบหนี �ได้นั �นจะต้องเป็นหนี �ที�ขอรับชําระหนี �
ได้

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 1607/2528
ตามพระราชบญัญัติล้มละลายฯ มาตรา 102 กรณีจะหกักลบลบหนี �ในคดี

ล้มละลายได้นั �น หนี �นั �นต้องเป็นหนี �ซึ�งเจ้าหนี �มีสิทธิขอรับชําระหนี �ได้เมื�อเช็คที�ผู้
ร้องยกขึ �นอ้างเพื�อขอหกักลบลบหนี �กบัหนี �ของตนนั �นลงวนัที�สั�งจ่ายเงินในวนัที� 3 
พฤษภาคม 2522แตจํ่าเลยถูกศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื�อวนัที� 18 มิถุนายน 
2523 ในวนัที�ศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เช็คนั �นจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002และเป็นหนี �ที�จะฟ้องร้องบงัคบัคดีไม่ได้ผู้ ร้องย่อม
ไม่มีสิทธิขอรับชําระหนี �ตามเช็คดังกล่าวเพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลายฯ มาตรา 94(1)เมื�อผู้ ร้องไม่มีสิทธิขอรับชําระหนี �ผู้ ร้องก็จะขอให้หัก
กลบลบหนี �ตาม มาตรา 102หาได้ไม่
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2. จํานวนหนี �ที�นํามาหกักลบจะมีมากน้อยเพียงใด ต้องพิจารณาถงึจํานวน
หนี �ที�ลกูหนี �และเจ้าหนี �เป็นหนี �ซึ�งกนัและกนั

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 4603/2542 

ผู้ ร้องซึ�งเป็นเจ้าหนี �ที�มีสิทธิขอรับชําระหนี � เป็นหนี �ลูกหนี � (จําเลย) ในเวลาที�
มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ จะขอใช้ สิทธินําเงินฝากประจําพร้อมดอกเบี �ยของลูกหนี � 
(จําเลย) มาหกักลบลบหนี �กับเงินที�ศาลอนญุาตให้ผู้ ร้องได้รับชําระหนี � แล้วตาม
พระราชบญัญตัล้ิมละลาย พ.ศ. 2483 ได้หรือไม่ จะต้อง พิจารณาว่าในวนัที�ศาล
มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดลกูหนี � (จําเลย) นั �น ผู้ ร้องเป็นหนี �ลกูหนี � (จําเลย) เป็น
เงินต้นพร้อมทั �ง ดอกเบี �ยเพียงใดแล้วจึงนํามาหกักลบลบหนี �กบัลูกหนี � (จําเลย) 
ได้ ดงันั �น ผู้ ร้องจงึนําดอกเบี �ยของลกูหนี � (จําเลย) ที�เกิดขึ �น ภายหลงัจากวนัที�ศาล
มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดแล้วมา หกักลบลบหนี �ตามมาตรา 102 ไม่ได้

3. เจ้าหนี �จะต้องแสดงเจตนาขอหกักลบลบหนี �ไปยงัเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ไมจํ่าเป็นต้อง
ดําเนินการภายในกําหนดเวลายื�นคําขอรับชําระหนี �

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 3356/2524 
ธนาคารผู้ ร้องเป็นเจ้าหนี �ซึ�งมีสิทธิขอรับชําระหนี �และมีหน้าที�จะต้องคืนเงินที�รับฝากแก่จําเลย จึงมี

สิทธิหักกลบลบหนี � โดยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี �ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบญัญัติ
ล้มละลายฯมาตรา 102 ได้ แม้จะไมไ่ด้แสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกําหนดเวลาสอง
เดือนนบัแต่วนัโฆษณาคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 91 ก็ตาม เพราะกรณีมิใช่ธนาคารผู้ ร้องร้อง
ขอรับชําระหนี �

*ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาหักกลบลบหนี � และเจ้าหนี �ส่งเงินฝากให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว 
เจ้าหนี �ยอ่มหมดสิทธิหกักลบลบหนี �

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 1720/2525
แม้ว่าพระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 จะให้สิทธิแก่ผู้ ร้องซึ�งเป็นเจ้าหนี �กับจําเลยซึ�งเป็น

ลูกหนี �หักกลบลบหนี �กันได้ แต่วิธีหักกลบลบหนี �ก็จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 342 โดยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ�ง ปรากฏว่าเมื�อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจําเลย
อายัดเงินที�ผู้ ร้องเป็นลูกหนี �จําเลยและให้ส่งเงินนั �นแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์. ผู้ ร้องได้ส่งเงินฝาก
ดงักลา่ว ให้แก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์โดยไมแ่สดงเจตนาขอหกักลบลบหนี � หนี �เงินฝากระหว่างจําเลยที� 
1 กบัผู้ ร้องเป็นอนัระงบัลงสิทธิที�จะหกักลบลบหนี �ยอ่มสิ �นสดุลง ผู้ ร้องไมมี่สิทธิขอหกักลบลบหนี �
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มาตรา 110  คําสั�งของศาลที�ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี �ไว้
ชั�วคราว หรือหมายบงัคบัคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี �นั �น จะใช้ยนัแก่เจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์ของลูกหนี �ไม่ได้ เว้นแต่การบงัคบัคดีนั �นได้สําเร็จบริบูรณ์แล้วก่อน
วนัที�ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์

การบงัคบัคดีนั �น ให้ถือวา่ได้สําเร็จบริบรูณ์เมื�อพ้นกําหนดเวลาที�อนญุาตให้
เจ้าหนี �อื�นยื�นคําขอเฉลี�ยตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง

บทบญัญัติในมาตรานี �ไม่กระทบถึงสิทธิของเจ้าหนี �มีประกันในการบงัคบั
คดีแก่ทรัพย์สินอนัเป็นหลกัประกนั หรือถงึการที�ผู้ ใดได้ชําระเงินโดยสุจริตแก่ศาล 
หรือเจ้าพนักงานบงัคบัคดีตามคําสั�งศาล หรือถึงความสมบูรณ์แห่งการซื �อโดย
สจุริตในการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคําสั�งศาล

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 1970/2541
โจทก์ฟ้องขอให้จําเลยรับผิดตามสญัญาเช่า ขอให้ขับไล่จําเลยและบริวารกับให้

ใช้คา่เสียหาย เมื�อปรากฏวา่ศาลชั �นต้นได้มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์จําเลยชั�วคราวแล้วตั �งแต่
ก่อนโจทก์ยื�นฎีกา ซึ�งเมื�อศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลูกหนี �แล้วเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์
แตผู่้ เดียวมีอํานาจในการเก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ�งจะตกได้แก่ลกูหนี �หรือ
ซึ�งลูกหนี �มีสิทธิจะได้รับจากผู้ อื�นแม้แต่คําสั�งของศาลที�ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ลกูหนี �ไว้ชั�วคราว หรือหมายบงัคบัคดีแก่ทรัพย์สินของลกูหนี �นั �นก็จะใช้ยนัแก่ จ.พ.ท.ของ
ลกูหนี �ไม่ได้ตามพระราชบญัญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 22(2) และมาตรา 110 
วรรคหนึ�ง ดังนั �นโจทก์จึงไม่อาจจะฎีกาขอให้ศาลในคดีนี �มีคําสั�งกําหนดวิธีการเพื�อ
คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์โดยให้เจ้าพนักงานบงัคบัคดีหรือตัวแทนของโจทก์เข้าไป
ตรวจสอบรายรับรายจ่ายของรายได้จากเงินค่าเช่าทรัพย์สินที�พิพาท แล้วให้นําเงินค่า
เช่าบางส่วนหลังจากหักค่าใช้จ่ายมาวางศาลให้ระหว่างการพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 264 ได้
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คําพพิากษาศาลฎีกาที� 5744/2531

ผู้ ร้องเป็นเจ้าหนี �จํานองของจําเลยได้ฟ้องบงัคบัจํานองและทําการบงัคบัคดี
โดยนําเจ้าพนักงานบังคบัคดียึดทรัพย์จํานองเพื�อขายทอดตลาดแล้วศาลจึงมี
คําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์จําเลย ดังนี �เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขอให้เจ้าพนักงาน
บงัคับคดีโอนการยึดทรัพย์ดังกล่าวมาไว้ในคดีล้มละลายไม่ได้ เพราะเป็นการ
กระทบต่อสิทธิของผู้ ร้องซึ�งเป็นเจ้าหนี �มีประกนัในการบงัคบัคดีแก่ทรัพย์สินอัน
เป็นหลกัประกนัโดยตรง

มาตรา 135 เมื�อผู้มีสว่นได้เสยีหรือเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์มีคําขอ ศาลมีอํานาจสั�งยกเลกิการล้มละลายได้ 
ถ้าปรากฏเหตอุย่างหนึ�งอย่างใด ดงัต่อไปนี �

(1) เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ไม่อาจดําเนินการให้ได้ผลเพื�อประโยชน์แก่เจ้าหนี �ทั �งหลาย เพราะเจ้าหนี �ผู้ เป็น
โจทก์ไม่ช่วยหรือยอมเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือวางเงินประกันตามที�เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกร้อง 
และไม่มีเจ้าหนี �อื�นสามารถและเต็มใจกระทําการดงักลา่วแล้ว ภายในกําหนดเวลาหนึ�งเดือนนับแต่วันที�เจ้าหนี �ผู้ เป็น
โจทก์ได้ขดัขืนหรือละเลยนั �น

(2) ลกูหนี �ไม่ควรถกูพิพากษาให้ล้มละลาย
(3) หนี �สนิของบคุคลล้มละลายได้ชําระเต็มจํานวนแล้ว
ถ้าลกูหนี �ปฏิเสธหนี �สนิรายใด แต่ลกูหนี �ยอมทําสญัญาและให้ประกนัต่อศาลว่าจะใช้เงินให้เต็มจํานวนกบั

ค่าธรรมเนียมด้วยก็ดี หรือถ้าหาตวัเจ้าหนี �ไม่พบ แต่ลกูหนี �ได้นําเงินเต็มจํานวนมาวางต่อศาลก็ดี ให้ถือว่าหนี �สนิราย
นั �นได้ชําระเต็มจํานวนแล้ว

(4) เมื�อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้แบง่ทรัพย์ครั �งที�สดุ หรือไม่มีทรัพย์สนิจะแบง่ให้แก่เจ้าหนี �แล้ว ต่อแต่นั �น
มาภายในกําหนดเวลาสบิปี เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ไม่อาจรวบรวมทรัพย์สนิของบคุคลล้มละลายได้อีก และไม่มี
เจ้าหนี �มาขอให้เจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์จดัการรวบรวมทรัพย์สนิของบคุคลล้มละลาย

 
มาตรา 136  คําสั�งยกเลกิการล้มละลายตามมาตรา 135(1) หรือ (2) นั �นไม่ทําให้ลกูหนี �หลดุพ้นหนี �สินแต่

อย่างใด
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คําพพิากษาศาลฎีกาที� 3584/2536

เมื�อเจ้าหนี �ผู้ เป็นโจทก์และเจ้าหนี �อื�นไม่ช่วยเหลือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
ในการรวบรวมจําหน่ายทรัพย์สินของลกูหนี �และรับผิดในบรรดาคา่ธรรมเนียม
คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จ่ายในคดีล้มละลายและไม่มีเจ้าหนี �อื�นเตม็ใจกระทําการ
ดงักล่าวภายในกําหนด1 เดือน นบัแตเ่จ้าหนี �ผู้ เป็นโจทก์ได้ขดัขืนละเลยนั �น แม้
เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะรวบรวมเงินเข้ากองทรัพย์สินของจําเลยบ้างแล้ว และ
เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เพียงแตข่อให้ศาลสั�งปิดคดีก็ตาม ผู้ ร้องซึ�งเป็นเจ้าหนี �ที�
ศาลสั�งอนญุาตให้ได้รับชําระหนี �ก็มีสิทธิขอให้ศาลสั�งยกเลิกการล้มละลายได้ใน
ฐานะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียตามพระราชบญัญตัล้ิมละลายฯ มาตรา 135

ถ้าไม่มีเจ้าหนี �ยื�นขอรับชําระหนี �ถือเป็นเหตทีุ�ไม่ควรพิพากษาให้ลกูหนี �
ล้มละลาย

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 1897 - 1898/2531

แม้คําสั�งศาลชั �นต้นที�ให้ยกคําขอรับชําระหนี �ของโจทก์ซึ�งมีอยู่เพียงราย
เดียวยงัไม่ถงึที�สุด แตเ่หตทีุ�ศาลชั �นต้นสั�งยกคําขอรับชําระหนี �ของโจทก์เป็นเพราะ
โจทก์ยื�นคําขอรับชําระหนี �เกินกําหนดเวลาตามที�บญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัิ
ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91 วรรคแรก เทา่กบัคดีนี �ไม่มีเจ้าหนี �ยื�นคําขอรับ
ชําระหนี � การดําเนินคดีล้มละลายนี �ตอ่ไปจงึไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี � ถือได้วา่
เป็นเหตทีุ�จําเลยไม่สมควรถกูพิพากษาให้ล้มละลาย ศาลชอบที�จะสั�งยกเลิกการ
ล้มละลายได้ ตามมาตรา135(2)
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มาตรา 133  เมื�อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินของลูกหนี �ครั �ง
ที�สุด หรือได้หยุดกระทําการตามข้อตกลงในการประนอมหนี � หรือเมื�อลูกหนี �ไม่มี
ทรัพย์สินจะให้แบ่ง เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์อาจทํารายงานแสดงกิจการและบญัชีรับ
จา่ยในคดีล้มละลายยื�นตอ่ศาลและขอให้ศาลสั�งปิดคดีได้

เมื�อศาลได้พิจารณารายงานและบญัชีของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ประกอบกับ
คําคดัค้านของเจ้าหนี �หรือผู้ มีสว่นได้เสียแล้ว ศาลจะสั�งให้ปิดคดีหรือไมก็่ได้

ถ้าศาลสั�งไม่ให้ปิดคดี เมื�อเจ้าหนี �หรือผู้ มีส่วนได้เสียมีคําขอโดยทําเป็นคํา
ร้อง ศาลอาจสั�งให้เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์รับผิดในการที�ได้กระทําหรือละเว้นกระทํา
อนัมิชอบด้วยหน้าที�ก็ได้

คําสั�งปิดคดีทําให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พ้นจากความรับผิดในหน้าที�จนถึง
วนัที�ศาลสั�งนั �น

ถ้าปรากฏวา่ศาลได้สั�งไปโดยผิดหลง ศาลอาจเพิกถอนคําสั�งปิดคดีนั �นได้

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 236/2545
พระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 134 วรรคหนึ�ง บญัญัติถึงผลของ

คําสั�งปิดคดีว่าเป็นเพียงให้ระงับการจัดการต่าง ๆ ตามที�เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี
อํานาจตามพระราชบญัญัติล้มละลายฯ ไว้เป็นการชั�วคราว แต่ไม่ทําให้คดีล้มละลาย
สิ �นสุด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังคงมีหน้าที�ตามมาตรา 160 อนุมัติการใด ๆ ที�
กฎหมายบญัญัติไว้และตรวจบญัชีรับจ่ายของบุคคลล้มละลายตามมาตรา 134 วรรค
หนึ�ง (1) ถึง (3) รวมทั �งยังอาจขอให้ศาลเปิดคดีต่อไปเมื�อเห็นว่าบุคคลล้มละลายมี
ทรัพย์สินขึ �นใหม่ตามมาตรา 134 วรรคท้ายอีกด้วยจึงต้องถือว่าคดียงัคงค้างพิจารณา
อยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื�อคดีนี �ได้ยื�นฟ้องก่อนวันที�
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับกรณีจึงต้องบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ�งใช้อยู่ก่อนพระราชบัญญัติฉบับดงักล่าวใช้บังคบัตามที�
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 34บญัญัติไว้ จําเลยจะร้อง
ขอให้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบญัญัติล้มละลาย (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 
2542มาตรา 35 ไมไ่ด้
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นายฟ้าฟ้องนายเหลืองให้ล้มละลายโดยบรรยายฟ้องว่า  นายเหลืองเป็น
บุคคลที�มีหนี �สินล้นพ้นตวั  เป็นหนี �ตามสญัญาซื �อขายนวน  1,500,000  บาท  มี
นายเขียวนําที�ดิน  1  แปลงมาเป็นประกัน  โดยนายเหลืองยอมให้นายฟ้าบงัคบั
ชําระหนี �เอาแก่ทรัพย์สินของตนเกินกว่าตัวทรัพย์ที�นายเขียวนํามาเป็น
หลกัประกนั  และนายเหลืองยงัเป็นหนี �เงินตามสญัญากู้ซึ�งยงัไม่ถึงกําหนดชําระ
จํานวน  1,000,000  บาท  ศาลชั �นต้นตรวจคําฟ้องแล้วเห็นว่า  นายฟ้าเป็น
เจ้าหนี �มีประกันในหนี �ตามสัญญาซื �อขายจํานวน  1,5000,000  บาท  แต่ไม่ได้
บรรยายฟ้องว่า  จะยอมสละประกันหรือตีราคาหลักประกัน  ส่วนหนี �เงินกู้
จํานวน  1,000,000  บาทนั �น  เป็นหนี �ที�ยงัไม่ถึงกําหนดชําระจึงมีคําสั�งไม่รับฟ้อง
ของนายฟ้า

ดังนี �  ให้วินิจฉัยว่าคําสั�งไม่ รับฟ้องของศาลชั �นต้นชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่  เพราะเหตใุด

นายจนัทร์กู้ เงินนายองัคารจํานวน  2,000,000  บาท  โดยทําหลกัฐานแห่ง
การกู้ ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื�อนายจันทร์ผู้ กู้   มีนายพุธเป็นผู้ คํ �าประกันหนี �
เงินกู้นั �น  ตอ่มาหนี �เงินกู้ถงึกําหนดชําระ  นายจนัทร์ไม่ชําระหนี �  นายองัคารจึงส่ง
หนังสือทวงถามถึงนายจันทร์และนายพุธให้ชําระหนี �แล้วจํานวน  2  ครั �ง  ซึ�งมี
ระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า  30  วัน  และนายจันทร์กับนายพุธก็ไม่ชําระหนี �
นั �น  นายอังคารจึงฟ้องนายจันทร์และนายพุธเป็นคดีล้มละลาย  นายจันทร์ไม่
ต่อสู้คดี  ส่วนนายพุธต่อสู้ ว่า  แม้ตนจะมีหนี �สินล้นพ้นตวั  ไม่สามารถชําระหนี �
ได้  แต่นายจันทร์มีทรัพย์สินมูลค่าเกิน  2,000,000  บาท  สามารถชําระหนี �ได้
ทั �งหมด  จงึขอให้ศาลยกฟ้อง

ดงันี �  ถ้าท่านเป็นศาล
1)    ทา่นจะมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์นายจนัทร์เดด็ขาดหรือไม่  เพราะเหตใุด
2)    ทา่นจะมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์นายพธุเดด็ขาดหรือไม ่ เพราะเหตใุด
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นายเอกทําสญัญาซื �อเครื�องจกัรจากนายโทจํานวน 20 เครื�อง พร้อมทั �งชําระ
ราคาเครื�องจกัรเรียบร้อยแล้ว พอถงึวนัส่งมอบนายโทไม่ส่งมอบเครื�องจกัรให้นาย
เอก ทําให้นายเอกไม่มีเครื�องจกัรไปผลิตสินค้าส่งให้ลกูค้า นายเอกได้รับความ
เสียหายจากการผิดสญัญาเป็นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท นายเอกจงึส่งหนงัสือ
บอกกล่าวไปถงึนายโท ให้นายโทส่งมอบเครื�องจกัรและชําระคา่เสียหายจากการ
ผิดสญัญา นายโทได้รับหนงัสือทวงถามจํานวน 2 ครั �ง แตล่ะครั �งหา่งกนัไม่น้อย
กวา่ 30 วนั และนายโทก็ไม่ยอมชําระคา่เสียหายดงักล่าว นายเอกจงึฟ้องนายโท
เป็นคดีล้มละลาย ศาลล้มละลายมีคําสั�งรับฟ้อง ดงันี � คําสั�งให้รับฟ้องของศาล
ล้มละลายชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตใุด

นายจนกู้ ยืมเงินนายรวยจํานวน 2,000,000 บาท โดยทําหลักฐานแห่งการ
กู้ ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื�อนายจนผู้กู้ ……ต่อมาหนี �ถึงกําหนดชําระ นายจน
ไม่ชําระหนี � นายรวยจึงฟ้องนายจนเป็นคดีล้มละลาย ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์
เดด็ขาด นายรวยมายื�นคําขอรับชําระหนี �…...ตอ่มานายจนยื�นคําขอประนอมหนี �
ก่อนล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี �ครั �งแรก ที�ประชุม
เจ้าหนี �ลงคะแนนเสียงด้วยมติของเจ้าหนี �ฝ่ายที�มีจํานวนหนี �ข้างมาก ซึ�งได้เข้า
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนวา่ยอมรับคําขอประนอมหนี �ของนายจน

ดังนี �ถ้าท่านเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ท่านจะรายงานศาลว่ามติของ
เจ้าหนี �ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตใุด
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ในคดล้ีมละลายเรื�องหนึ�ง โจทก์บรรยายฟ้องวา่ จําเลยที� 1  ทําสญัญากู้ เงิน
ไปจากโจทก์ 3,000,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี �ยอตัราร้อยละ 12 ตอ่ปี และจําเลย
ที� 2  จดทะเบียนจํานองที�ดินเป็นประกนัหนี �ของจําเลยที�  1 ตอ่โจทก์ โดยมีข้อตกลง
วา่  หากบงัคบัจํานองแล้วยงัไมพ่อชําระหนี � จําเลยที� 2  ยอมให้โจทก์บงัคบัจาก
ทรัพย์สินอื�นของจําเลยที� 2  ได้จนกวา่จะได้รับชําระหนี �ครบถ้วน จําเลยทั �งสองผิดนดั
ไมชํ่าระหนี �คืนตามสญัญา  จําเลยทั �งสองมีหนี �สินพ้นตวั  และเป็นหนี �เงินต้นพร้อม
ดอกเบี �ยคํานวณถึงวนัฟ้องเป็นเงิน 3,500,000 บาท  ขอศาลมีคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์ของ
จําเลยทั �งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้จําเลยทั �งสองล้มละลาย  ปรากฏวา่จําเลยทั �งสอง
ไมไ่ด้ยื�นคําให้การ ศาลล้มละลายกลางจงึมีคําสั�งวา่  จําเลยทั �งสองขาดนดัยื�นคําให้การ
เมื�อสืบพยานโจทก์ไปจนเสร็จและจําเลยทั �งสองไมมี่พยานมาสืบ  ศาลล้มละลายกลาง
พิจารณาแล้ววินิจฉัยวา่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามฟ้อง  จงึมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของจําเลย
ทั �งสองเด็ดขาด

ให้วินิจฉัยวา่ คําสั�งของศาลล้มละลายกลางที�สั�งวา่  จําเลยทั �งสองขาดนดัยื�น
คําให้การก็ดีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของจําเลยทั �งสองเด็ดขาดก็ดี  ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คดีล้มละลายเรื�องหนึ�ง ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของจําเลย
ทั �งสองชั�วคราว  และโจทก์นําเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดทรัพย์ของจําเลย
ที�  1 ไว้ เมื�อคดีเสร็จการพิจารณา ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์พร้อมยื�น
คําร้อง  2 ฉบบั ฉบบัแรกอ้างวา่  หากจําเลยที�  1 ได้รับทรัพย์ที�ยดึคืนไป จําเลย
ที�  1 อาจยักย้ายทรัพย์ที�ยึดไปให้พ้นอํานาจศาล ขอศาลฎีกามีคําสั�งให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์งดการถอนการยึดไว้ก่อน  ฉบับที�สองอ้างว่า จําเลย
ที�  2  มีพฤติการณ์จะโอนสิทธิทรัพย์สินโดยการฉ้อฉล  เพื�อเป็นการคุ้มครอง
ประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณา  ขอศาลฎีกามีคําสั�งให้ยึดทรัพย์ของ
จําเลยที�  2  ไว้ก่อน

ให้วนิิจฉยัวา่  ศาลฎีกาจะมีคําสั�งอนญุาตตามคําร้องทั �งสองฉบบัของโจทก์
ได้หรือไม่
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การฟื&นฟูกิจการ
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มาตรา 90/2เจ้าหนี �หรือลกูหนี �หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 90/๔ อาจร้องขอให้มีการฟื�นฟกิูจการของลกูหนี �ได้ตามบทบัญญัติแห่งหมวด
นี � ไม่ว่าลกูหนี �จะถูกฟ้องให้ล้มละลายแล้วหรือไม่

กระบวนพิจารณาสว่นใดที�มิได้บัญญัติไว้ในหมวดนี �โดยเฉพาะ ให้นําบทบญัญัติในหมวดอื�นแห่งพระราชบัญญัตินี �มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม
มาตรา 90/4  ภายใต้บงัคบัมาตรา 90/5 บคุคลซึ�งมีสทิธิยื�นคําร้องขอต่อศาลให้ฟื�นฟกิูจการ ได้แก่บุคคลดงัต่อไปนี �
(1) เจ้าหนี �ซึ�งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกนัและมีจํานวนหนี �แน่นอนไม่น้อยกว่าสบิล้านบาท
(2) ลกูหนี �ซึ�งมีลกัษณะตามมาตรา 90/3
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที�ลกูหนี �ตามมาตรา 90/๓ เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์
(4) สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีที�ลกูหนี �ตามมาตรา 90/๓ เป็นบริษัทหลกัทรัพย์
(5) กรมการประกนัภัย ในกรณีที�ลกูหนี �ตามมาตรา 90/๓ เป็นบริษัทประกนัวินาศภัยหรือบริษัทประกนัชีวิต
(6) หน่วยงานของรัฐที�มีอํานาจหน้าที�กํากบัดแูลการประกอบกิจการของลกูหนี �ตามมาตรา 90/๓ ซึ�งเป็นนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐและ

ลกูหนี �ดังกล่าวให้เป็นไปตามที�กําหนดในกฎกระทรวง
เจ้าหนี �ของลกูหนี �ตาม (3) (4) (5) หรือ (6) หรือลกูหนี �นั �นเอง จะยื�นคําร้องขอตามมาตรา 90/๓ ด้วยตนเองได้เมื�อได้รับความยินยอมเป็น

หนงัสอืจากธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรมการประกนัภัย หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๖) 
แล้วแต่กรณี

การขอความยินยอม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�หน่วยงานตามวรรคสองประกาศกําหนด
เมื�อธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรมการประกนัภัย หรือหน่วยงานของรัฐตาม 

(๖) แล้วแต่กรณี ได้รับคําขอความยินยอม ให้หน่วยงานนั �นแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบภายในสบิห้าวนันบัตั �งแต่วนัที�ได้รับคําขอ ในกรณีที�ไม่ให้
ความยินยอมให้แจ้งเหตผุลโดยย่อ และให้ผู้ขอมีสทิธิยื�นอทุธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้ กํากบัดแูลหน่วยงานนั �นภายในเจ็ดวนันบัตั �งแต่วนัที�ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณา ให้รัฐมนตรีวินิจฉยัอทุธรณ์ให้เสร็จสิ �นภายในสบิห้าวนันับตั �งแต่วนัที�ได้รับอทุธรณ์ คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีให้เป็นที�สดุ

มาตรา 90/3  เมื�อลูกหนี �มีหนี �สินล้นพ้นตวัและเป็นหนี �เจ้าหนี �คนเดียว หรือ
หลายคนรวมกันเป็นจํานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี �นั �นจะถึง
กําหนดชําระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตอุนัสมควรและมีช่องทางที�จะ
ฟื�นฟกิูจการของลกูหนี � บคุคลตามมาตรา 90/4 อาจยื�นคําร้องขอต่อศาลให้มีการ
ฟื�นฟกิูจการได้
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คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 8428/2544
พระราชบญัญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/9 วรรคสาม บญัญัติวา่"ลกูหนี �หรือเจ้าหนี �

อาจยื�นคําคดัค้านก่อนวนันดัไตส่วนนดัแรกไมน้่อยกวา่สามวนั ในกรณีที�เป็นการคดัค้าน
ผู้ทําแผน ลกูหนี �หรือเจ้าหนี �จะเสนอชื�อบคุคลอื�นเป็นผู้ทําแผนด้วยหรือไม่ก็ได้..." และใน
บทนิยามมาตรา 90/1"เจ้าหนี �" หมายความว่า เจ้าหนี �มีประกันหรือเจ้าหนี �ไม่มีประกัน" 
เมื�อพิจารณาบทบญัญัติสองมาตรานี �ประกอบกันแล้ว จึงเห็นได้ว่ากฎหมายล้มละลาย
ส่วนการฟื�นฟกิูจการให้สิทธิเจ้าหนี �ทกุประเภทยื�นคําคดัค้านคําร้องขอฟื�นฟกิูจการเพื�อ
ปกป้องสิทธิของตน ส่วนคําว่า"เจ้าหนี �" นั �น คือ ผู้ มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี �ชําระหนี �ได้ 
เช่นนี � เมื�อผู้ ร้องขอยื�นคําร้องขอฟื�นฟกิูจการเพื�อนําโรงงานในขณะที�ตกอยู่ในภาระการ
เช่าแก่ผู้คดัค้านที� 2 มาดําเนินกิจการตามสญัญาเช่าโรงงานดงักล่าว ผู้คดัค้านที� 2 ใน
ฐานะผู้ เช่าชอบที�จะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในโรงงานอย่างใดอย่างหนึ�งชั�วระยะเวลา
การเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 537 และมีสิทธิเรียกร้องให้
ลูกหนี �ปฏิบัติหน้าที�ของตนในฐานะผู้ ให้เช่า จึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี � ย่อมมีสิทธิยื�นคํา
คดัค้านการขอฟื�นฟกิูจการของผู้ ร้องขอดงักลา่วตามมาตรา 90/9 วรรคสาม

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 1933/2548
การฟื�นฟูกิจการนั �นมีวัตถุประสงค์เพื�อให้กิจการของลูกหนี �ซึ�งประสบปัญหาสภาพคล่องทาง

การเงินชั�วคราวได้มีโอกาสฟื�นฟกิูจการหรือปรับโครงสร้างหนี �เพื�อให้กิจการของลกูหนี �กลบัคืนสู่สภาพที�
สามารถดํา เ นินกิจการตามปกติต่อไปได้  แต่ปรากฏว่าลูกหนี �มีหนี �สินมากกว่าสินทรัพย์ถึง 
413,308,151.60 บาท มีผลขาดทุนสทุธิ 163,655,768.74 บาท ทําให้มีผลขาดทุนสุทธิเกินทุนจํานวน 
313,166,361.28 บาท โดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นว่า บริษัทมีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานที�ผ่านมาเป็นจํานวนเงินสงู เป็นเหตุให้สงสยัว่าบริษัทอาจไม่สามารถดํารงอยู่ได้ แม้ลกูหนี �จะ
ดําเนินธุรกิจมานานโดยทําสญัญาร่วมทุนเพื�อดําเนินกิจการร้านสะดวกซื �อ เอเอ็ม/พีเอ็มกับวิสาหกิจ 2 
แห่ง ในสถานีบริการนํ �ามนั ป.ต.ท. ทั�วประเทศ โดยก่อตั �งบริษัทมาบริหารกิจการและลกูหนี �ถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทดงักลา่วจํานวน 3,999,999 หุ้น แต่หุ้นดังกล่าวลกูหนี �ได้จํานําไว้กับผู้คัดค้าน และในปัจจุบนัสิทธิ
ในการใช้เครื�องหมาย เอเอ็ม/พีเอ็มก็ตกเป็นของผู้คดัค้านโดยได้รับความยินยอมจากผู้ เป็นเจ้าของแล้ว ซึ�ง
ผู้ คัดค้านได้บอกเลิกสัญญาให้ใช้สิทธิแล้วอันเนื�องมาจากผลประกอบการที�ขาดทุนและการค้างค่า
อนุญาตให้ใช้สิทธิ นอกจากนี �หลังจากปี 2541 เป็นต้นมาไม่ปรากฏว่าลูกหนี �จัดทํางบการเงินยื�นต่อ
กระทรวงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่าลกูหนี �ไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ แล้ว และไม่ปรากฏว่าลกูหนี �ได้รับทุน
หมนุเวียนมาจากสถาบนัการเงินใด ดังนั �น จึงฟังได้ว่า ลกูหนี �ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว ลกูหนี �ไม่มีโอกาส
ฟื�นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี �เพื�อให้กิจการของลูกหนี �กลับคืนสู่สภาพที�สามารถดําเนินกิจการ
ตามปกติต่อไปได้ กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที�จะฟื�นฟูกิจการของลูกหนี �ตาม พ.ร.บ.
ล้มละลายฯ มาตรา 90/10
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มาตรา 90/9  เมื�อศาลสั�งรับคําร้องขอแล้ว ให้ดําเนินการไต่สวนเป็นการด่วนและให้ศาล
ประกาศคําสั�งรับคําร้องขอและวนัเวลานดัไต่สวนในหนงัสือพิมพ์รายวนัที�แพร่หลายอย่างน้อย
หนึ�งฉบบัไม่น้อยกว่าสองครั �งห่างกันไม่เกินเจ็ดวนั กับให้ส่งสําเนาคําร้องขอแก่เจ้าหนี �ทั �งหลาย
เท่าที�ทราบและแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที�เกี�ยวข้อง เพื�อนาย
ทะเบียนจะได้จดแจ้งคําสั�งศาลไว้ในทะเบียน และให้ส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แล้วแต่กรณีด้วย  ทั �งนี � ให้ส่งก่อนวนันดัไต่สวนไม่น้อย
กว่าเจ็ดวนั

ถ้าเจ้าหนี �เป็นผู้ ร้องขอ ให้ผู้ ร้องขอนําสง่สําเนาคําร้องขอให้ลกูหนี �ทราบก่อนวนันดัไต่สวน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั และให้ลกูหนี �ยื�นบญัชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหนี �สนิทั �งหมดที�มีอยู่ รายชื�อ
และที�อยู่โดยชดัแจ้งของเจ้าหนี �ทั �งหลายตอ่ศาลก่อนวนันดัไตส่วนด้วย

ลกูหนี �หรือเจ้าหนี �อาจยื�นคําคดัค้านก่อนวนันดัไตส่วนนดัแรกไม่น้อยกว่าสามวนั ในกรณี
ที�เป็นการคดัค้านผู้ ทําแผน ลกูหนี �หรือเจ้าหนี �จะเสนอชื�อบุคคลอื�นเป็นผู้ ทําแผนด้วยหรือไม่ก็ได้ 
การเสนอชื�อผู้ ทําแผนต้องเสนอหนงัสือยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้ ทําแผนด้วย

ในกรณีที�ลกูหนี �ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ชั�วคราว ให้ผู้ ร้องขอนําสง่สําเนาคําร้องขอแก่เจ้าพนกังาน
พิทกัษ์ทรัพย์ด้วย

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 8428/2544
พระราชบญัญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/9 วรรคสาม บญัญัติวา่"ลกูหนี �หรือเจ้าหนี �

อาจยื�นคําคดัค้านก่อนวนันดัไตส่วนนดัแรกไมน้่อยกวา่สามวนั ในกรณีที�เป็นการคดัค้าน
ผู้ทําแผน ลกูหนี �หรือเจ้าหนี �จะเสนอชื�อบคุคลอื�นเป็นผู้ทําแผนด้วยหรือไม่ก็ได้..." และใน
บทนิยามมาตรา 90/1"เจ้าหนี �" หมายความว่า เจ้าหนี �มีประกันหรือเจ้าหนี �ไม่มีประกัน" 
เมื�อพิจารณาบทบญัญัติสองมาตรานี �ประกอบกันแล้ว จึงเห็นได้ว่ากฎหมายล้มละลาย
ส่วนการฟื�นฟกิูจการให้สิทธิเจ้าหนี �ทกุประเภทยื�นคําคดัค้านคําร้องขอฟื�นฟกิูจการเพื�อ
ปกป้องสิทธิของตน ส่วนคําว่า"เจ้าหนี �" นั �น คือ ผู้ มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี �ชําระหนี �ได้ 
เช่นนี � เมื�อผู้ ร้องขอยื�นคําร้องขอฟื�นฟกิูจการเพื�อนําโรงงานในขณะที�ตกอยู่ในภาระการ
เช่าแก่ผู้คดัค้านที� 2 มาดําเนินกิจการตามสญัญาเช่าโรงงานดงักล่าว ผู้คดัค้านที� 2 ใน
ฐานะผู้ เช่าชอบที�จะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในโรงงานอย่างใดอย่างหนึ�งชั�วระยะเวลา
การเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 537 และมีสิทธิเรียกร้องให้
ลูกหนี �ปฏิบัติหน้าที�ของตนในฐานะผู้ ให้เช่า จึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี � ย่อมมีสิทธิยื�นคํา
คดัค้านการขอฟื�นฟกิูจการของผู้ ร้องขอดงักลา่วตามมาตรา 90/9 วรรคสาม
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มาตรา 90/10  ในการไตส่วนคําร้องขอ ศาลต้องไตส่วนเอาความจริงตามที�
บญัญตัไิว้ในมาตรา 90/3 ถ้าได้ความจริงและมีเหตอุนัสมควรที�จะฟื�นฟูกิจการ 
ทั �งผู้ ร้องขอยื�นคําร้องขอโดยสจุริต ให้ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการ มิฉะนั �นให้มี
คําสั�งยกคําร้องขอ

ในกรณีที�ไม่มีผู้คดัค้านคําร้องขอ ถ้าศาลเห็นสมควรจะงดการไตส่วนและมี
คําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการก็ได้

มาตรา 90/12 ภายใต้บงัคบัมาตรา 90/13 และมาตรา 90/14 นับแต่วนัที�ศาลมี
คําสั�งรับคําร้องขอไว้เพื�อพิจารณาจนถึงวนัครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน 
หรือวันที�ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผนหรือวันที�ศาลมีคําสั�งยกคําร้องขอ หรือ
จําหน่ายคดีหรือยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการหรือยกเลิกการฟื�นฟกิูจการหรือพิทกัษ์ทรัพย์
ของลกูหนี �เด็ดขาดตามความในหมวดนี �

(1) ห้ามมิให้ฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั�งให้เลิกนิติบคุคลที�เป็นลกูหนี � 
ถ้ามีการฟ้องหรือร้องขอคดีดงักลา่วไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการพิจารณาคดีนั �นไว้

(4) ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี &เป็นคดีแพ่งเกี�ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี &หรือเสนอ
ข้อพิพาทที�ลูกหนี &อาจต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการชี &
ขาด ถ้ามูลแห่งหนี &นั &นเกิดขึ &นก่อนวันที�ศาลมีคําสั� งเห็นชอบด้วยแผน และห้ามมิ
ให้ฟ้องลูกหนี &เป็นคดีล้มละลาย ในกรณีที�มีการฟ้องคดีหรือเสนอข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการชี &ขาดไว้ก่อนแล้ว ให้งดการพิจารณาไว้ เว้นแต่ศาลที�รับคําร้อง
ขอจะมีคาํสั�งเป็นอย่างอื�น
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(5) ห้ามมิให้เจ้าหนี �ตามคําพิพากษาบงัคบัคดีแกท่รัพย์สินของลกูหนี � ถ้ามลูแห่งหนี �ตามคําพิพากษานั �นเกิดขึ �นก่อนวนัที�
ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน ในกรณีที�ได้ดําเนินการบงัคบัคดีไว้ก่อนแล้วให้ศาลงดการบงัคบัคดนีั �นไว้ เว้นแตศ่าลที�รับคําร้องขอจะ
มีคําสั�งเป็นอย่างอื�น หรือการบงัคบัคดีได้สําเร็จบริบรูณ์แล้วก่อนที�เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะทราบวา่ได้มีการยื�นคําร้องขอ หรือการ
บงัคบัคดีตามคําพิพากษาให้ลกูหนี �สง่มอบทรัพย์เฉพาะสิ�งเสร็จก่อนวนัดงักลา่วนั �น

ในกรณีที�ทรัพย์สินที�ยดึหรืออายดัไว้เป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี�ยงตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช้จา่ยจะ
เกินสว่นแห่งคา่ของทรัพย์สินนั �น ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีขายได้โดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื�นที�สมควร แล้วให้กกัเงินไว้ ถ้าศาลมี
คําสั�งเหน็ชอบด้วยแผนก็ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีมอบเงินนั �นแก่ผู้บริหารแผนนําไปใช้จ่ายได้ ถ้าศาลมีคําสั�งยกคําร้องขอหรือ
จําหน่ายคดีหรือยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการหรือยกเลิกการฟื�นฟกิูจการก็ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดจี่ายเงินให้แกเ่จ้าหนี �ตามคํา
พิพากษา แตถ้่าศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลกูหนี �เดด็ขาดและยงัเหลือเงินอยู่ ให้สง่มอบให้แก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ตอ่ไป

(6) ห้ามมิให้เจ้าหนี �มีประกนับงัคบัชําระหนี �เอาแก่ทรัพย์สินที�เป็นหลกัประกนัเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากศาลที�รับคาํร้อง
ขอ หรือเมื�อลว่งพ้นระยะเวลาหนึ�งปีนบัแตว่นัที�ศาลมีคาํสั�งรับคําร้องขอระยะเวลาดงักลา่วศาลอาจขยายได้อีกไมเ่กินสองครั �ง ครั �งละ
ไมเ่กินหกเดือน

(7) ห้ามมิให้เจ้าหนี &ซึ�งบังคับชาํระหนี &ได้เองตามกฎหมาย ยดึทรัพย์สินหรือขายทรัพย์สินของลูกหนี &
(9) ห้ามมิให้ลกูหนี �จําหน่าย จา่ย โอน ให้เช่า ชําระหนี � ก่อหนี � หรือกระทําการใด ๆ ที�ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจาก

เป็นการกระทาํที�จาํเป็นเพื�อให้การดําเนินการค้าตามปกติของลูกหนี &สามารถดาํเนินต่อไปได้ เว้นแตศ่าลที�รับคําร้องขอจะมี
คําสั�งเป็นอย่างอื�น

(10) คําสั�งตามวิธีการชั�วคราวของศาลที�ให้ยึด อายดั ห้ามจําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของลกูหนี � หรือให้พิทกัษ์ทรัพย์ของ
ลกูหนี �ชั�วคราว ซึ�งมีอยู่ก่อนวนัที�ศาลมีคําสั�งรับคาํร้องขอไว้เพื�อพิจารณานั �น ให้ศาลที�รับคําร้องขอมีอํานาจสั�งให้ระงบัผลบงัคบัไว้ 
หรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างหนึ�งอย่างใดตามที�เห็นสมควรก็ได้ แตถ้่าตอ่มาศาลนั �นมีคําสั�งยกคําร้องขอหรือจําหน่ายคดีหรือ
ยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการหรือยกเลิกการฟื�นฟกิูจการก็ให้มีคําสั�งเกี�ยวกบัวิธีการชั�วคราวหรือคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลกูหนี �ชั�วคราว
ดงักลา่วตามที�เห็นสมควรตอ่ไป

สภาวะพกัชําระหนี �เริ�มต้นเมื�อศาลรับคําร้องขอฟื�นฟกิูจการ ส่วนวนัสิ �นสดุ
ระยะเวลาชําระหนี �มี 7 กรณีได้แก่

1. วนัครบกําหนดระยะเวลาตามแผน

2. วนัที�ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผน

3. วนัที�ศาลมีคําสั�งยกคําร้องขอ

4. วนัที�ศาลมีคําสั�งจําหน่ายคดี

5. วนัที�ศาลมีคําสั�งยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการ

6. วนัที�ศาลมีคําสั�งยกเลิกการฟื�นฟูกิจการ

7. วนัที�ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด
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การฟ้องเรียกคา่ชดเชยถือเป็นคดีที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินของลกูหนี �
คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 2241/2548
ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการของจําเลยที� 1 และได้เห็นชอบด้วยแผน

ฟื�นฟกิูจการและตั �งผู้บริหารแผนแล้ว ต่อมาโจทก์ถกูจําเลยที� 1 เลิกจ้าง โจทก์จึงยื�นคํา
ร้องตอ่จําเลยที� 2 ซึ�งเป็นพนกังานตรวจแรงงานเพื�อเรียกคา่ชดเชย จําเลยที� 2 มีคําสั�งว่า
โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย โจทก์จึงมาฟ้องคดีนี �ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั�งจําเลยที� 2 
และให้จําเลยที� 1 จ่ายค่าชดเชย ดังนี � เมื�อโจทก์ฟ้องคดีนี �โดยมีคําขอให้ศาลแรงงาน
กลางพิพากษาให้จําเลยที� 1 จา่ยคา่ชดเชยให้แก่โจทก์ อนัเป็นคดีแพ่งเกี�ยวกับทรัพย์สิน
ของจําเลยที� 1 ลูกหนี � แม้โจทก์จะฟ้องจําเลยที� 2 ขอให้ศาลมีคําสั�งเพิกถอนคําสั�งของ
จําเลยที� 2 ซึ�งสั�งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเข้ามาด้วยก็เพื�อที�จะให้โจทก์ได้รับ
คา่ชดเชยจากจําเลยที� 1 เทา่นั �น ไมท่ําให้คดีนี �ไม่ใช่คดีแพ่งเกี�ยวกับทรัพย์สินของจําเลย
ที�  1 ลูกหนี �แต่อย่างใด ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที� ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย 
พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4)

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 3195/2549
คดีนี �โจทก์ยื�นฟ้องจําเลยที� 2 ในฐานะนายจ้างของจําเลยที� 1 ให้รับผิด

ร่วมกบัจําเลยที� 1 ในมลูหนี �ละเมิดซึ�งเกิดเหตเุมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2545 ส่วน
ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนฟื�นฟูกิจการของจําเลยที� 2 และ
ตั �งผู้ บริหารแผนเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2543 และต่อมาศาลล้มละลายกลางมี
คําสั�งให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เป็นผู้บริหารแผนชั�วคราวเมื�อวนัที� 21 เมษายน 
2546 ดังนี � เมื� อหนี &คดีนี &อันเกิดจากมูลละเมิดเกิดขึ &นหลังจากที� ศาล
ล้มละลายกลางมีคําสั� งเห็นชอบด้วยแผนฟื&นฟูกิจการของจําเลยที� 2 และ
แผนพื &นฟูกิจการมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องร้อง
จําเลยที� 2 ลูกหนี &เป็นคดีแพ่งต่อศาลชั &นต้นที�มีเขตอํานาจได้โดยไม่ต้อง
ขอรับชําระหนี &ในการฟื&นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/62 และ
ไม่ต้องห้ามมิให้ฟ้องจําเลยที� 2 ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/12 (4)
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คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 3403/2545 (ประชุมใหญ่)
แม้จําเลยที� 2 ถึงที� 4 จะถูกโจทก์ฟ้องให้รับผิดร่วมกับจําเลยที� 1 ในฐานะผู้ คํ �าประกันเป็นคดี

เดียวกันกับคดีของจําเลยที� 1 แต่จําเลยที� 1 เป็นผู้ยื�นคําร้องขอฟื&นฟูกิจการแต่ผู้เดียวจึงเป็นเรื�อง
เฉพาะตัวของจําเลยที�  1 จําเลยที�  2 ถึงที�  4 ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลายฯ มาตรา 90/12(4) เช่นเดียวกับจาํเลยที� 1 เพราะจําเลยที� 2 ถึงที� 4 ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นผู้
ร่วมร้องขอหรือลูกหนี �ในคดีฟื�นฟกิูจการดังกล่าวด้วย จําเลยที� 2 ถึงที� 4 จึงไม่ได้รับประโยชน์จากการที�
ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษาให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาและยกคําพิพากษาศาลชั �นต้นในส่วนที�เกี�ยวกับ
จําเลยที� 1 ศาลชั �นต้นมีอํานาจพิจารณาคดีในสว่นของจําเลยที� 2 ถึงที� 4 ต่อไปได้แม้จําเลยที� 1 ศาลแพ่ง
จะมีคําสั�งอนญุาตให้ฟื�นฟกิูจการก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี �ก็ตาม

จําเลยที� 2 และที� 3 ไม่ได้กล่าวในคําร้องขอให้พิจารณาใหม่เป็นข้อคัดค้านคําตัดสินชี �ขาดของ
ศาลชั �นต้น คําร้องดงักลา่วจึงไมช่อบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้าย 
ส่วนจําเลยที� 4 ก็กล่าวมาในคําร้องว่าจําเลยที� 4 ขอแสดงข้อคัดค้านคําตัดสินชี �ขาดของศาลชั �นต้นว่า 
หากจําเลยที� 4 มีโอกาสต่อสู้คดีย่อมทําให้ผลคําตัดสินหรือคําพิพากษาเปลี�ยนแปลงไปซึ�งเป็นการกล่าว
อ้างลอย ๆ หาได้คดัค้านในเนื �อหาแห่งคําตัดสินของศาลชั �นต้นว่าไม่ถกูต้องอย่างไร หากมีการพิจารณา
พิพากษาใหม่แล้วจําเลยที� 4 จะชนะคดีอย่างไรถือไม่ได้ว่าเป็นข้อคัดค้านคําตัดสินชี �ขาดของศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้าย คําร้องของจําเลยที� 2ถึงที� 4 จึงไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 208 วรรคท้าย

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 11285/2554
เมื�อศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการของจําเลยและตั �งจําเลยเป็นผู้ ทําแผนแล้วย่อมมี

ผลต่อการดําเนินคดีแพง่แก่ลกูหนี �โดยต้องบงัคับตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) ได้
ความเพียงวา่ ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการของจําเลยหลงัวนัที�โจทก์ยื�นฟ้องคดีนี �เท่านั �น จึง
ต้องด้วยกรณีที�ศาลที�พิจารณาคดีแพง่ซึ�งลกูหนี �ในคดีขอฟื�นฟกิูจการถกูฟ้องเป็นจําเลยไว้แล้วต้องงดการ
พิจารณาไว้ อันได้แก่การรอหรือหยุดการพิจารณาคดีนั �นไว้ก่อนจนกว่าจะถึงวนัครบกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตามแผน หรือวนัที�ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผน หรือวนัที�ศาลมีคําสั�งยกคําร้องขอ หรือ
จําหน่ายคดีหรือยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื�นฟูกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี �
เด็ดขาด มิใช่กรณีที�จะถือวา่จะไมต้่องดําเนินคดีนี �ต่อไปอีกเสียทีเดียว ชอบที�จะปฏิบติัไปตามบทกฎหมาย
ดังกล่าวโดยมีคําสั�งให้งดการพิจารณาไว้ ไม่สมควรที�จะสั�งจําหน่ายคดีตาม พ.ร.บ.จัดตั �งศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 และ
นอกจากที�ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะให้จําหน่ายคดีแล้ว ยงัสั�งคืนค่า
ขึ �นศาลทั �งหมดและโจทก์ได้รับคืนไปแล้วด้วย ดังนั �น เมื�อศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหวา่งประเทศมีคําสั�งใหม่ซึ�งไม่ทําให้คดีเสร็จไป โจทก์จึงต้องนําเงินค่าขึ �นศาลตามจํานวนที�รับ
คืนไปมาชําระต่อศาล และในระหว่างงดการพิจารณาคดีอาจมีการเปลี�ยนแปลงคําสั�งเกี�ยวกับการฟื�นฟู
กิจการ อันมีผลทําให้ต้องยกคดีแพ่งขึ �นพิจารณาต่อไปได้ จึงให้โจทก์ไปแถลงความคืบหน้าต่อศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลางทกุ 6 เดือน
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1. คําพิพากษาหรือคําสั�งของศาลหรือคําชี �ขาดของอนุญาโตตุลาการที�ขัด
หรือแย้งกับบทบญัญัติในอนุมาตราใดของวรรคหนึ�งไม่มีผลผูกพันลูกหนี � ตาม
มาตรา 90/12 วรรคสอง

2. การออกคําสั�งนายทะเบียนหุ้ นส่วนบริษัท นายทะเบียนนิติบุคคลที�
เกี�ยวข้องหรือผู้ มีอํานาจหน้าที�เกี�ยวกับนิติบุคคลซึ�งเป็นลูกหนี � การทํานิติกรรม 
หรือการชําระหนี �ใด ๆ ที�ขดัหรือแย้งกบับทบญัญัติใดอนมุาตราหนึ�ง อนมุาตราใด
ของวรรคหนึ�ง การนั �นเป็นโมฆะ ตามมาตรา 90/12 วรรคท้าย

มาตรา 90/13  เจ้าหนี �และบุคคลซึ�งถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา 90/12 อาจ
ยื�นคําร้องต่อศาลที�รับคําร้องขอเพื�อให้มีคําสั�งแก้ไขเปลี�ยนแปลง หรือยกเลิก
ข้อจํากดัสิทธิของตนตามมาตรา 90/12 ได้ หากการจํากดัสิทธิของผู้ ร้องนั �น

(1) ไม่มีความจําเป็นตอ่การฟื�นฟกิูจการ หรือ

(2) มิได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี �มีประกนัอย่างเพียงพอ

เมื�อได้รับคําร้องตามวรรคหนึ�ง ให้ศาลดําเนินการพิจารณาเป็นการด่วน 
หากปรากฏเหตุตามวรรคหนึ�ง ให้ศาลมีคําสั�งตามที�เห็นสมควรเพื�อคุ้ มครอง
ประโยชน์ของผู้ ร้อง และหากเป็นกรณีตาม (2) ศาลอาจมีคําสั�งให้ดําเนินการ
แก้ไขเพื�อให้เจ้าหนี �มีประกนัได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอก็ได้
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คําพพิากษาศาลฎกีาที� 6340/2548
สญัญาเช่าซื �อระหว่างเจ้าหนี �กับลกูหนี �เป็นสญัญาต่างตอบแทนที�กําหนดชําระค่าเช่าซื �อเป็นรายเดือนภายใน

วันที�ที�ระบุไว้ทุกเดือนจนกว่าจะครบ หนี �ค่าเช่าซื �อย่อมเกิดขึ �นตามกําหนดตลอดเวลาที�มีการผูกพันกันตามสญัญา 
เมื�อลกูหนี �ชําระค่าเช่าซื �อครบถ้วนตามสัญญาจนถึงวันที�ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการของลูกหนี �ซึ�งเป็นวันเดียวกับที�
ศาลมีคําสั�งตั �งผู้ ทําแผนด้วย ค่าเช่าซื �อสว่นที�เหลอืจงึเป็นหนี �ที�เกิดขึ �นหลงัจากวนัที�ศาลมีคําสั�งตั �งผู้ ทําแผนแล้ว เจ้าหนี �
ไม่อาจนําหนี �ค่าเช่าซื �อสว่นที�เหลอืมาขอรับชําระหนี �ต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ตามมาตรา 90/26 และมาตรา 90/27 
หากหนี �ค่าเช่าซื �อดงักลา่วมิได้กําหนดไว้ในแผนและลกูหนี �ผิดนัดชําระหนี �โดยผิดนัดชําระค่าเช่าซื �อภายหลงัจากวันที�
ศาลมีคําสั�งตั �งผู้ ทําแผนจนถงึก่อนวนัที�ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี �ย่อมมีสิทธิฟ้องลกูหนี �เป็นคดีแพ่งต่อศาล
ที�มีเขตอํานาจได้โดยอยู่ภายใต้บงัคับของมาตรา 90/12 (4) และมาตรา 90/13 หรือหากผิดนัดชําระหนี �ค่าเช่าซื �อ
ภายหลงัจากศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว เจ้าหนี �ย่อมมีสทิธิฟ้องร้องลกูหนี �เป็นคดีแพ่งต่อศาลที�มีเขตอํานาจได้
โดยไม่ต้องขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการตามมาตรา 90/26

คําพพิากษาศาลฎกีาที� 4637/2546
ผู้ ร้องอ้างว่า ลกูหนี �ผิดสญัญา จึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลกูหนี � ย่อมเป็นกรณีที�ผู้ ร้องฟ้องลกูหนี �เป็นคดี

แพ่งเกี�ยวกบัทรัพย์สนิของลกูหนี � ซึ�งมลูแห่งหนี �เกิดขึ �นก่อนวนัที�ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน จึงต้องห้ามตามมาตรา 
90/12 (4) แต่ผู้ ร้องอาจมีคําร้องเพื�อให้ศาลมีคําสั�งแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือยกเลิกข้อจํากัดสิทธิของตนได้ตามมาตรา 
90/13 หากข้อจํากัดสิทธินั �นไม่มีความจําเป็นในการฟื�นฟูกิจการ คดีนี �เมื�อมูลหนี �ระหว่างผู้ ร้องและลกูหนี �เกิดขึ �น
ภายหลงัจากวนัที�ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการและตั �งผู้ ทําแผนแล้ว ผู้ ร้องไม่อาจขอคุ้มครองสทิธิด้วยการขอรับชําระหนี �
ในการฟื�นฟูกิจการตามมาตรา 90/27 ถือได้ว่าการจํากดัสทิธิมิให้ผู้ ร้องฟ้องลกูหนี �เป็นกรณีที�ไม่มีความจําเป็นต่อการ
ฟื�นฟูกิจการตามมาตรา 90/13 (1) ศาลฎีกาเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ ร้องฟ้องลูกหนี �เป็นคดีแพ่งได้ตาม พ.ร.บ. 
ล้มละลาย ฯ มาตรา 90/13 ประกอบมาตรา 90/12 (4)

มาตรา 90/17  ในการพิจารณาตั �งผู้ ทําแผน ถ้าลกูหนี �หรือเจ้าหนี �ผู้คดัค้านไม่ได้เสนอบคุคลอื�นเป็นผู้ ทําแผนด้วย 
เมื�อศาลสั�งให้ฟื�นฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั�งตั �งบุคคลที�ผู้ ร้องขอเสนอเป็นผู้ ทําแผนก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลที�ผู้ ร้องขอ
เสนอไม่สมควรเป็นผู้ ทําแผนก็ดี หรือลกูหนี � เจ้าหนี �ผู้คดัค้านเสนอบคุคลอื�นเป็นผู้ ทําแผนด้วยก็ดี ให้ศาลมีคําสั�งให้เจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เรียกประชมุเจ้าหนี �ทั �งหลายโดยเร็วที�สดุเพื�อพิจารณาเลอืกว่าบคุคลใดสมควรเป็นผู้ ทําแผน

ในกรณีที�ลกูหนี �มิได้เสนอผู้ ทําแผน มติเลือกผู้ ทําแผนต้องเป็นมติของเจ้าหนี �ฝ่ายที�มีจํานวนหนี �ข้างมากซึ�งได้
ออกเสยีงลงคะแนนในมตินั �น แต่ในกรณีที�ลกูหนี �เสนอผู้ ทําแผนด้วย ให้ผู้ ทําแผนที�ลกูหนี �เสนอเป็นผู้ ทําแผน เว้นแต่จะ
มีมติของเจ้าหนี �ฝ่ายที�มีจํานวนหนี �ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนหนี �ทั �งหมดของเจ้าหนี �ซึ�งได้ออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั �นกําหนดให้บคุคลอื�นเป็นผู้ ทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี � ให้เจ้าหนี �มีประกันออกเสียงได้เต็มตามจํานวน
หนี �

ในการประชมุเจ้าหนี �เพื�อพิจารณาเลอืกผู้ ทําแผน ถ้าที�ประชุมมีมติเลือกผู้ ทําแผนได้ และศาลเห็นชอบด้วย ให้
ศาลตั �งบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ ทําแผน หากศาลไม่เห็นชอบด้วย ให้ศาลมีคําสั�งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุม
เจ้าหนี �อีกครั �งหนึ�ง เพื�อเลอืกบคุคลหนึ�งบคุคลใดซึ�งเจ้าหนี �หรือลกูหนี �เสนอชื�อเป็นผู้ ทําแผน

ถ้าที�ประชมุเจ้าหนี �ไม่อาจมีมติเลอืกผู้ ทําแผนได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี �เพื�อพิจารณา
เลอืกผู้ ทําแผนอีกครั �งหนึ�ง เว้นแต่ในกรณีที�เห็นสมควรศาลจะมีคําสั�งยกเลกิคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการก็ได้

ในการประชมุเจ้าหนี �ในวรรคสามหรือวรรคสี� ถ้าที�ประชุมมีมติเลือกผู้ ทําแผนได้ ให้ศาลตั �งบุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้ ทําแผน เว้นแต่ในกรณีที�มีเหตุผลอันสมควรที�จะไม่ตั �งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ ทําแผนหรือที�ประชุมไม่อาจมีมติเลือก
ผู้ ทําแผนได้ ให้ศาลมีคําสั�งยกเลกิคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการ

ให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์รายงานผลของการประชุมเจ้าหนี �ที�พิจารณาเลือกผู้ ทําแผนทุกครั �งต่อศาลภายใน
สามวนันบัแต่วนัประชมุ เพื�อให้ศาลพิจารณาและมีคําสั�งต่อไป

การเสนอชื�อผู้ ทําแผนต่อที�ประชมุเจ้าหนี �ต้องเสนอหนงัสอืยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้ ทําแผนด้วย
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1. ผู้ ร้องเสนอ

2. ลกูหนี �เสนอ

3. เจ้าหนี �เสียงข้างมาก

ถ้าเลือกผู้ ทําแผนไม่ได้

1. ประชมุใหม่

2. ยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการ

มาตรา 90/25  ภายใต้บงัคบัมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื�อศาลมี
คําสั�งตั �งผู้ ทําแผนแล้ว ให้อํานาจหน้าที�ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของ
ลกูหนี � และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้นของลกูหนี � ยกเว้นสิทธิที�จะได้รับ
เงินปันผลตกแก่ผู้ ทําแผน และให้นําบทบญัญัติมาตรา 90/12 (9) มาใช้บงัคบัแก่
ผู้ ทําแผนโดยอนโุลม
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คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 5178 - 5179/2548
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ที�แก้ไข มาตรา 90/25 บญัญัติว่า เมื�อศาลมีคําสั�งตั �ง

ผู้ทําแผนแล้ว ให้อํานาจหน้าที�ในการจดัการกิจการและทรัพย์สินของลกูหนี � และบรรดา
สิทธิตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้นของลกูหนี � ยกเว้นสิทธิที�จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทําแผน 
และมาตรา 90/24 วรรคหนึ�ง บญัญัติวา่ ถ้าศาลมีคําสั�งตั �งผู้ทําแผน ให้ศาลแจ้งคําสั�งนั �น
แก่ผู้ทําแผน เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ผู้บริหารของลกูหนี � และผู้บริหารชั�วคราวโดยไม่
ชักช้า อํานาจหน้าที�ของผู้ ทําแผนให้เริ�มแต่วันที�ศาลมีคําสั�งดังกล่าว และให้อํานาจ
หน้าที�ของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ ผู้บริหารของลกูหนี � หรือผู้บริหารชั�วคราวสิ �นสดุลง 
หมายความวา่ เมื�อศาลตั �งผู้ทําแผนแล้ว ให้อํานาจหน้าที�ของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ 
ผู้บริหารลกูหนี � และผู้บริหารชั�วคราวเป็นอนัสิ �นสดุลง โดยให้ผู้ทําแผนมีอํานาจหน้าที�ใน
การจดัการกิจการและทรัพย์สินของลกูหนี �นบัแตว่นัที�ศาลมีคําสั�งตั �งผู้ทําแผน การฟ้อง
คดีเป็นส่วนหนึ�งของการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี &เพื�อให้การฟื&นฟู
กิจการของลูกหนี &สําเร็จลุล่วง ผู้ทาํแผนจึงมีอํานาจแต่งตั &งทนายความเพื�อฟ้อง
คดีนี &ได้

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 4339/2550

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/25 ให้อํานาจหน้าที�ในการจัดการ
กิจการและทรัพย์สินของลกูหนี �ตกแก่ผู้ ทําแผนเมื�อศาลคําสั�งตั �งผู้ ทําแผนแล้ว และ
ให้นําบทบัญญัติมาตรา 90/12 (9) มาใช้บงัคบัแก่ผู้ ทําแผนโดยอนุโลม ดังนั �น 
การให้ความยนิยอมในการรับโอนสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี &จึงถือเป็นการ
จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี &อันอยู่ในอํานาจหน้าที�ของผู้ทํา
แผนที�จะให้ความยนิยอมได้ ทั &งไม่ต้องด้วยข้อห้ามตามมาตรา 90/12 (9)
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คําพพิากษาศาลฎีกาที� 4637/2546

ผู้ ทําแผนกระทําการในนามของลูกหนี �ตามอํานาจหน้าที�ในการจดัการกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี �เมื�อศาลมีคําสั�งตั �งผู้ ทําแผนแล้วตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 90/25 ถือได้ว่าเป็นการกระทําที�จําเป็นเพื�อให้การ
ดําเนินการค้าตามปกติของลูกหนี �สามารถดําเนินต่อไปได้ เพราะเป็นการ
ดําเนินกิจการที�ต่อเนื�องมาจากการติดต่อทางการค้ากับผู้ร้องในนามของ
ลูกหนี &ในฐานะของกรรมการลูกหนี &มาตั &งแต่ก่อนศาลมีคําสั� งฟื&นฟูกิจการ 
จงึไม่ต้องห้ามมิให้ลกูหนี �ก่อหนี �ตามมาตรา 90/12(9)

1. ผู้ ทําแผนมีอํานาจทําสญัญาในนามลกูหนี � แตม่าต้องรับผิดเป็นการส่วนตวั

2. เมื�อมีความรับผิดตามสญัญา ผู้ ทําแผนมีอํานาจนําทรัพย์สินของลกูหนี �ไป
ชําระหนี �ได้

3. ในกรณีที�ผู้ ทําแผนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลกูหนี � ลกูหนี �มีอํานาจฟ้อง
ผู้ ทําแผนได้
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มาตรา 90/62  เจ้าหนี �มีสิทธิได้รับชําระหนี �โดยไม่ต้องขอรับชําระหนี �ในการ
ฟื�นฟูกิจการในหนี �ที� เ กิดขึ �นเนื�องจากการฟื�นฟูกิจการของลูกหนี �ตามแผน 
ดงัตอ่ไปนี �

(1) หนี �ซึ�งผู้ ทําแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั�วคราว เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์หรือตวัแทนของบคุคลดงักล่าวก่อขึ �น

มาตรา 90/26  เจ้าหนี �จะขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการได้ก็แต่โดยปฏิบัติตาม
วิธีการที�กลา่วไว้ในสว่นนี � แม้จะเป็นเจ้าหนี �ตามคําพิพากษา หรือเป็นเจ้าหนี �ที�ได้ฟ้องคดี
แพ่งไว้แล้วแต่คดียังอยู่ระหว่างพิจารณาก็ตาม  ทั �งนี � ต้องยื�นคําขอรับชําระหนี �พร้อม
สําเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ�งเดือนนับแต่วันโฆษณาคําสั�งตั �งผู้ ทํา
แผนและให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์สง่สําเนาคําขอรับชําระหนี �ให้ผู้ทําแผนโดยไมช่กัช้า

บุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระทําใด ๆ ถูกเพิก
ถอนตามมาตรา 90/41 หรือเพราะผู้บริหารแผนไมย่อมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสญัญา
ตามมาตรา 90/41 ทวิ มีสิทธิขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการสําหรับหนี �เดิม หรือ
คา่เสียหายได้ แล้วแตก่รณี ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง แต่ให้นับจากวนัที�อาจใช้
สิทธิขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟกิูจการได้ ถ้ามีข้อโต้เถียงเป็นคดีให้นับจากวนัคดีถึงที�สดุ
[๒9]ให้นําบทบญัญัติมาตรา 91 วรรคสอง มาตรา 105 มาตรา 108 และบทบญัญัติใน
หมวด 8 ส่วนที� 3 ว่าด้วยเรื�องค่าธรรมเนียมมาใช้บังคับเกี�ยวกับการขอรับชําระหนี �ใน
การฟื�นฟกิูจการโดยอนโุลม
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เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์หรือศาลสามารถใชอํานาจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 ประกอบ พ.ร.บ.ล้มละลายมาตรา 14 ขยาย
ระยะเวลาชําระหนี �ได้

คําพิพากษาศาลฎีกาที� 4444/2546

เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แจ้งคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจและตั �งผู้ ทําแผนโดยระบุที�อยู่
เจ้าหนี �ไม่ชดัเจน เจ้าจงึได้รับหนึ�งสือล่าช้า และเมื�อเจ้าหนี �ได้รับหนงัสือคําสั�งแล้ว 
เจ้าหนี �ก็ยื�นคําขอรับชําระหนี �ทนัที พฤติการณ์จึงแสดงได้ว่าเจ้าหนี �มิได้ปล่อยปะ
ละเลยที�จะไม่ยื�นคําขอรับชําระหนี � การแจ้งคําสั�งล่าช้าเป็นเหตุสุดวยั ศาลฎีกา
เหน็สมควรขยายระยะเวลาชําระหนี �

 มาตรา 90/27  เจ้าหนี �อาจขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการได้ ถ้ามลูแหง่หนี �ได้เกิดขึ �นก่อน
วนัที�ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการ แม้ว่าหนี �นั �นยงัไม่ถึงกําหนดชําระหรือมีเงื�อนไขก็ตาม เว้นแต่หนี �
ที�เกิดขึ �นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีหรือหนี �ที�จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีไม่ได้

ผู้ ซึ�งมีสิทธิขอรับชําระหนี �ตามมาตรา 101 อาจยื�นคําขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการ
สําหรับจํานวนที�ตนอาจใช้สทิธิไลเ่บี �ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี �ได้ใช้สิทธิขอรับชําระหนี �
ไว้เตม็จํานวนแล้ว

หนี �ที�เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือผู้บริหารชั�วคราวก่อขึ �น หนี �ที�ลูกหนี �จะต้องรับผิดตาม
มาตรา 90/12 (8) หรือ (11) และหนี �ภาษีอากรหรือหนี �อื�นอนัมีลกัษณะเดียวกันซึ�งเกิดขึ �นตั �งแต่
วนัที�ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการจนถึงวนัที�ศาลมีคําสั�งตั �งผู้ ทําแผน เจ้าหนี �ย่อมมีสิทธิได้รับชําระ
หนี �ตามระยะเวลาที�กําหนดไว้ในแผนโดยไม่ต้องขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการ แต่เจ้าหนี �
ดงักลา่วจะต้องมีหนงัสือขอให้ผู้ ทําแผนออกหนงัสือรับรองสทิธิของตนก่อนวนัประชมุเจ้าหนี �เพื�อ
พิจารณาแผน ถ้าผู้ ทําแผนจะปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี �จะต้องปฏิเสธเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี �
ภายในสิบสี�วันนับแต่วันที�ได้รับหนังสือของเจ้าหนี � มิฉะนั �น ให้ถือว่ายอมรับสิทธิของเจ้าหนี �
ตามที�ขอมา ถ้าเจ้าหนี �มิได้มีหนงัสือขอให้ผู้ ทําแผนออกหนงัสือรับรองสิทธิของตนเองหรือผู้ ทํา
แผนมีหนังสือปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี �ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวข้างต้น เจ้าหนี �นั �นอาจยื�นคํา
ขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ภายในสิบสี�วนันบัแต่วนัประชุม
เจ้าหนี �เพื�อพิจารณาแผนหรือวนัที�เจ้าหนี �ได้รับคําปฏิเสธนั �น แล้วแตก่รณี
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1. มลูหนี �ที�เกิดขึ �นก่อนศาลมีคําสั�งฟท้นฟกิูจการ

2. หนี �นั �นไม่ได้เป็นมูลหนี �ที�เกิดขึ �นโดยฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีหรือหนี �ที�จะฟ้องร้องบงัคบั
คดีไม่ได้

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 7031/2546
การที�จะได้รับชําระหนี �จากลกูหนี �ที�อยูใ่นกระบวนพิจารณาคดีฟื�นฟกิูจการนั �น แบ่ง

ตามมลูหนี �ที�เกิดขึ �นเป็น 3 ช่วง กล่าวคือ ช่วงแรก มลูหนี �ที�เกิดขึ �นก่อนวนัที�ศาลมีคําสั�ง
ให้ฟื�นฟูกิจการและหนี �ที�เกิดขึ �นตั �งแต่วนัที�ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการจนถึงวนัที�ศาลมี
คําสั�งตั �งผู้ ทําแผน อันเจ้าหนี �จะต้องยื�นคําขอรับชําระหนี �ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ใน
มาตรา 90/26 และมาตรา 90/27 ช่วงที�สอง หนี �ที�เกิดขึ �นหลงัจากวนัที�ศาลมีคําสั�งตั �ง
ผู้ทําแผนจนถึงก่อนวนัที�ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน หากวา่หนี �สว่นนี �มิได้กําหนดไว้ใน
แผนเป็นอย่างอื�น เจ้าหนี �ก็สามารถฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งได้ โดยอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรา 90/12 (4) (5) และมาตรา 90/13 ช่วงที�สาม หนี �ที�เกิดขึ �นหลงัจากศาลมีคําสั�ง
เห็นชอบด้วยแผน เมื�อแผนฟื�นฟูกิจการมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น เจ้าหนี �ย่อมมีสิทธิ
ฟ้องร้องลกูหนี �เป็นคดีแพง่ตอ่ศาลที�มีเขตอํานาจได้โดยไมต้่องขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟู
กิจการตามมาตรา 90/62

เมื�อหนี �ของเจ้าหนี �เป็นหนี �ที�เกิดขึ �นหลงัจากศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว และ
แผนฟื�นฟกิูจการมิได้กําหนดเรื�องดงักลา่วไว้ เจ้าหนี �จึงหาอาจมีคําขอในคดีฟื�นฟกิูจการ
ตอ่ศาลล้มละลายกลางให้สั�งให้ลกูหนี �ชําระหนี �ดงักลา่วได้ไม่
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มาตรา 90/28  ภายใต้บังคับมาตรา 90/12 (6) มาตรา 90/13 และ
มาตรา 90/14 เจ้าหนี �มีประกนัจะใช้สทิธิบงัคบัชําระหนี �เอาจากทรัพย์สนิอนั
เป็นหลกัประกันโดยไม่ต้องขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการก็ได้ แต่ต้อง
ยอมให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือผู้ ทําแผนตรวจดทูรัพย์สนินั �น

มาตรา 90/32  คําขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการของเจ้าหนี �รายใด ถ้า
เจ้าหนี �อื�น ลกูหนี � หรือผู้ ทําแผนไม่โต้แย้ง ให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีอํานาจสั�ง
อนญุาตให้รับชําระหนี �ได้ เว้นแตมี่เหตอุนัสมควรสั�งเป็นอย่างอื�น

คําขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการของเจ้าหนี �รายใด ถ้ามีผู้ โต้แย้ง ให้เจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคําสั�งอย่างหนึ�งอย่างใด ดงัตอ่ไปนี �

(1) ให้ยกคําขอรับชําระหนี �

(2) อนญุาตให้ได้รับชําระหนี �เตม็จํานวน

(3) อนญุาตให้ได้รับชําระหนี �บางส่วน

การคดัค้านคําสั�งของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง 
ผู้ มีส่วนได้เสียอาจยื�นคําร้องคดัค้านต่อศาลได้ภายในกําหนดสิบสี�วนันบัแต่วนัที�
ทราบคําสั�งของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
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คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 7152/2547
การยื�นขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟกิูจการ กฎหมายกําหนดขั �นตอนไว้ชัดแจ้งว่าเจ่าหนี �ไม่ว่าจะเป็น

เจ้าหนี �ตามคําพิพากษาหรือไม่ก็ตามต้องยื�นคําขอรับชําระหนี �ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ�ง
เดือนนบัแต่วนัโฆษณาคําสั�งตั �งผู้ ทําแผนตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 90/26 วรรคหนึ�ง หลงัจากนั �น
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเป็นผู้ พิจารณาคําขอรับชําระหนี �ของเจ้าหนี �แล้วมีคําสั�งอนุญาตหรือไม่
อนญุาตให้เจ้าหนี �ได้รับชําระหนี �ตามหลกัเกณฑ์ที�บญัญติัไว้ในมาตรา 90/32 วรรคหนึ�งหรือวรรคสอง หาก
เจ้าหนี �ไมเ่ห็นด้วยกบัคําสั�งของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ก็มีอํานาจที�จะยื�นคําร้องคัดค้านคําสั�งต่อศาลได้
ภายในสิบสี�วันนับแต่วันที�ทราบคําสั�งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที�บัญญัติไว้ในมาตรา 90/32 
วรรคสาม ดงันั �น เจ้าหนี �จะยื�นคําร้องต่อศาลเกี�ยวกบัการขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟกิูจการได้ต้องเป็นกรณี
คัดค้านคําสั�งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที�มีคําสั�งเกี�ยวกับคําขอรับชําระหนี �ของเจ้าหนี �แล้วเจ้าหนี �ไม่
เห็นด้วย เจ้าหนี �ไมอ่าจยื�นคําร้องต่อศาลขอให้ไต่สวนคําร้องของเจ้าหนี �หรือมีคําสั�งอนุญาตให้เจ้าหนี �ยื�น
คําขอรับชําระหนี �ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื�อให้เจ้าหนี �มีสิทธิได้รับชําระหนี �ตามที�ยื�นคําร้อง โดย
เจ้าหนี �ยงัไม่ได้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมิได้มี
คําสั�งใดอนัเป็นการโต้แย้งสิทธิของเจ้าหนี �อันเจ้าหนี �จะใช้สิทธิคัดค้านต่อศาลตามที�บญัญัติไว้ในมาตรา 
90/32 วรรคสามแม้เจ้าหนี �จะอ้างวา่ลกูหนี �ปิดบงัมิได้แจ้งให้เจ้าหนี �ทราบว่าลกูหนี �ได้ยื�นคําร้องขอให้ฟื�นฟู
กิจการเจ้าหนี �ก็ยังคงต้องยื�นคําร้องขอรับชําระหนี �ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หากเจ้าหนี �ได้รับความ
เสียหายโดยการกระทําหรือคําวินิจฉัยของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ เจ้าหนี �ก็ชอบที�จะใช้สิทธิตามมาตรา 
146 ต่อไป

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 4948/2552

แม้ศาลมีคําสั�งยกเลิกการฟื�นฟูกิจการทําให้ผู้บริหารของลูกหนี �กลบัมีอํานาจ
จดัการกิจการและทรัพย์สินของลกูหนี �แล้ว แตล่กูหนี �ก็ยงัคงต้องผกูพนัรับผิดชําระ
หนี �ตามคําสั�งคําขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการและตามที�กําหนดไว้ในแผน
ฟื�นฟูกิจการ ดงันั �น อํานาจของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ในการสอบสวนและมี
คําสั�งคําขอรับชําระหนี �ของเจ้าหนี �จึงยังมิได้สิ �นสุดลงไป และเมื�อเจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์มีคําสั�งเป็นประการใดแล้วเจ้าหนี �ผู้ มีส่วนได้เสียก็ยงัมีสิทธิยื�นคําร้อง
คดัค้านตอ่ศาลได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/32 วรรคสาม เมื�อ
ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งยกเลิกการฟื�นฟกิูจการของลกูหนี �แล้ว ศาลล้มละลาย
กลางจึงยงัต้องพิจารณาคําร้องคดัค้านของเจ้าหนี �เกี�ยวกบัสํานวนคําขอรับชําระ
หนี �ในการฟื�นฟกิูจการของลกูหนี �ตอ่ไป
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มาตรา 90/33  ถ้าเจ้าหนี �ซึ�งมีสิทธิขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟู
กิจการเป็นหนี �ลกูหนี �ในเวลาที�มีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการ เจ้าหนี �นั �น
อาจใช้สิทธิหกักลบลบหนี �ได้ เว้นแตเ่จ้าหนี �ได้สิทธิเรียกร้องตอ่
ลกูหนี �ภายหลงัที�ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการ

1. เป็นเจ้าหนี �ที�มีสิทธิขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟกิูจการ
2. เจ้าหนี �เป็นหนี �ลกูหนี �ในเวลาที�ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการ 

(ต้องเป็นหนี �ก่อนมีคําสั�งฟ้นฟกิูจการ)
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คําพพิากษาศาลฎีกาที� 3747/2547
ผู้คดัค้านเป็นเจ้าหนี �ที�มีสิทธิได้รับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการของลูกหนี � ส่วน

ลูกหนี �มีเงินฝากอยู่กบัผู้คดัค้านตามบญัชีเงินฝากรวม 2 บญัชี โดยผู้คดัค้านรับ
ฝากเงินไว้ก่อนที�ศาลจะมีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการของลูกหนี � เงินฝากดงักล่าวตกเป็น
กรรมสิทธิLของผู้คดัค้านตั �งแต่มีการฝากเงิน ลูกหนี �ผู้ ฝากเงินมีสิทธิที�จะถอนเงิน
ฝากไปได้และผู้คดัค้านมีหน้าที�ต้องคืนเงินให้ครบตามจํานวนที�ขอถอน ถึงเห็น
กรณีที�ผู้ คัดค้านกับลูกหนี �ต่างเป็นหนี �ซึ�งกันและกันอยู่ในเวลาที�ศาลมีคําสั�งให้
ฟื�นฟกิูจการ ผู้คดัค้านจึงใช้สิทธินําเงินฝากทั �งสองบญัชีดงักล่าวของลูกหนี �มาหกั
กลบลบหนี �กับหนี �ที�ลูกหนี �ค้างชําระแก่ผู้คดัค้านได้ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 
2483 มาตรา 90/33 ภายหลังที�ประชุมเจ้าหนี �มีมติยอมรับแผนฟื�นฟูกิจการแต่ก็
เป็นช่วงเวลาก่อนที�ศาลจะมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนดงักล่าว ซึ�งเจ้าหนี �ยังไม่ถูก
ผกูมดัให้ได้รับชําระหนี �ตามเงื�อนไขหรือเงื�อนเวลาที�กําหนดไว้ในแผนตามมาตรา 
90/60 วรรคหนึ�ง

มาตรา 90/42 ทวิ  การจดักลุม่เจ้าหนี �ตามมาตรา 90/42 (3) (ข) ให้จดัดงัตอ่ไปนี �
(1) เจ้าหนี �มีประกันแต่ละรายที�มีจํานวนหนี �มีประกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจํานวน

หนี �ทั �งหมดที�อาจขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการได้ ให้จดัเป็นรายละกลุม่
(2) เจ้าหนี �มีประกนัที�ไม่ได้จดักลุม่ไว้ใน (1) ให้จดัเป็นหนึ�งกลุม่
(3) เจ้าหนี �ไม่มีประกนั อาจจดัได้เป็นหลายกลุม่ โดยให้เจ้าหนี �ไม่มีประกันที�มีสิทธิเรียกร้อง

หรือผลประโยชน์ที�มีสาระสําคญัเหมือนกนัหรือทํานองเดียวกนัอยู่ในกลุม่เดียวกนั
(4) เจ้าหนี �ตามมาตรา 130 ทวิ ให้จดัเป็นหนึ�งกลุม่
เจ้าหนี �รายใดเหน็ว่าการจดักลุม่เจ้าหนี �ไม่ได้เป็นไปตามวรรคหนึ�ง อาจยื�นคําร้องขอต่อศาล

ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�ได้รู้ถึงการจดักลุ่ม และศาลอาจมีคําสั�งให้จดักลุ่มเสียใหม่ให้ถูกต้อง
โดยเร็ว คําสั�งศาลตามมาตรานี �ให้เป็นที�สดุ

 
มาตรา 90/42 ตรี  สิทธิของเจ้าหนี �ที�อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบตัิเท่าเทียมกัน 

เว้นแตเ่จ้าหนี �ผู้ ได้รับการปฏิบตัทีิ�เสียเปรียบในกลุม่นั �นจะให้ความยินยอมเป็นหนงัสือ
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คําพพิากษาศาลฎีกาที� 3318/2545

การพิจารณาว่าข้อเสนอในการชําระหนี �ตามแผนเป็นธรรมแก่เจ้าหนี �หรือไม่
ต้องพิจารณาตามพระราชบญัญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/42 ตรี โดยพิจารณา
เฉพาะบรรดาเจ้าหนี �ทั �งหลายที�ถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน ดงันั �น แม้ในแผนฟื�นฟู
กิจการจะเสนอชําระหนี �แก่เจ้าหนี �กลุ่มที� 1 ต่างกับเจ้าหนี �กลุ่มที� 2 ก็เป็นกรณีที�
ผู้ ทําแผนสามารถกําหนดได้เพราะเป็นเจ้าหนี �ตา่งกลุ่มกนั เมื�อแผนฟื�นฟูกิจการได้
กําหนดให้สิทธิของเจ้าหนี �ที�อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้รับการปฏิบตัิเท่าเทียมกนัแล้ว 
ต้องถือว่าแผนฟื�นฟูกิจการได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการชําระหนี �เป็นไปตาม
มาตรา 90/58(2) ประกอบมาตรา 90/42 ตรีแล้ว

มาตรา 90/43  ภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแต่วัน
โฆษณาคําสั�งตั �งผู้ ทําแผนในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ ทําแผนส่ง
แผนแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พร้อมด้วยสําเนาจํานวนอัน
เพียงพอเพื�อสง่ให้แก่เจ้าหนี �ผู้ มีสิทธิออกเสียงและลกูหนี �

กําหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง ศาลอาจขยายให้อีกได้ไม่เกินสอง
ครั �ง ครั �งละไมเ่กินหนึ�งเดือน
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มาตรา 90/44  เมื�อได้รับแผนพร้อมด้วยสําเนาจากผู้ ทําแผนแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี �ผู้ มีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที�สุด เพื�อปรึกษาลงมติว่าจะ
ยอมรับแผนหรือไม่หรือจะแก้ไขอย่างไร โดยให้ส่งสําเนาแผนและแจ้งกําหนดวนั เวลา 
สถานที� และหัวข้อประชุมไปยังเจ้าหนี �ผู้ มีสิทธิออกเสียง ลูกหนี � และผู้ ทําแผน กับให้
โฆษณากําหนดการประชมุดงักล่าวในหนังสือพิมพ์รายวนัที�แพร่หลายอย่างน้อยหนึ�ง
ฉบบัลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สิบวนั

ในกรณีที�ผู้ทําแผนมาประชมุไมไ่ด้เพราะมีเหตผุลพิเศษ ให้แจ้งขอเลื�อนการประชมุ
ต่อเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ก่อนวนัประชมุ เว้นแต่จะมีเหตสุดุวิสยัทําให้แจ้งล่วงหน้า
ไมไ่ด้

ถ้าผู้ทําแผนไมม่าประชมุ ให้เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ถามที�ประชมุเจ้าหนี �ว่าจะให้
เลื�อนการพิจารณาแผนไปหรือไม ่ถ้าที�ประชมุมีมติให้เลื�อน ให้เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์
เลื�อนการพิจารณาแผนได้ตามที�เห็นสมควร โดยแจ้งกําหนดวนัเวลานัดประชมุใหม่ต่อที�
ประชมุ และให้ถือวา่เจ้าหนี � ลกูหนี � หรือผู้ทําแผนซึ�งไมไ่ด้มาประชมุได้ทราบนดัแล้ว

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 2524/2545

ในการนัดประชุมเจ้าหนี �เพื�อพิจารณาแผนสามารถแบ่งแยกการนัดประชุม
เจ้าหนี �ออกเป็น 2 ช่วง คือ การนัดประชุมเจ้าหนี �ครั �งแรกและการนัดประชุม
เจ้าหนี �ในคราวที�ได้เลื�อนไป ในการประกาศโฆษณากําหนดนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัที�แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบบัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กว่า 10 วนัตามมาตรา 90/44 วรรคหนึ�งใช้เฉพาะกับการนัดประชุมเจ้าหนี �ครั �ง
แรกเมื�อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้รับแผนพร้อมสําเนาจากผู้ ทําแผนเพื�อปรึกษา
ลงมติว่าจะยอมรับแผนหรือไม่หรือจะแก้ไขอย่างไรเท่านั �นส่วนในการนดัประชุม
เจ้าหนี �ในคราวที�ได้เลื�อนไปนั �น หากว่าในการนัดประชุมเจ้าหนี �ครั �งแรกได้
ดําเนินการโดยชอบตามมาตรา 90/44 วรรคหนึ�งแล้ว การนัดประชุมเจ้าหนี �ใน
คราวที�ได้เลื�อนไปนั �น ก็ไม่ต้องประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ์รายวนัอีก
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มาตรา 90/46 มติยอมรับแผนต้องเป็นไปดงันี �

(1) ที�ประชมุเจ้าหนี �แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม ซึ�งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี �ตามมาตรา 90/46 ทวิ มีมติของเจ้าหนี �ฝ่ายข้างมาก
และมีจํานวนหนี �ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนหนี �ทั �งหมดของเจ้าหนี �ซึ�งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
ให้ผู้อื�นเข้าประชมุแทนในที�ประชมุเจ้าหนี �และได้ออกเสยีงลงคะแนนในมตินั �น หรือ

(2) ที�ประชมุเจ้าหนี �อย่างน้อยหนึ�งกลุม่ ซึ�งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี �ตามมาตรา 90/46 ทวิ มีมติของเจ้าหนี �ฝ่ายข้างมาก
และมีจํานวนหนี �ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนหนี �ทั �งหมดของเจ้าหนี �ในกลุ่มนั �นซึ�งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือ
มอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าประชมุแทนในที�ประชมุเจ้าหนี �และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั �น และเมื�อนับรวมจํานวนหนี �
ของเจ้าหนี �ที�ยอมรับแผนในที�ประชมุเจ้าหนี �ทุกกลุ่มแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแห่งจํานวนหนี �ของเจ้าหนี �
ซึ�งได้เข้าประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าประชมุแทนในที�ประชมุเจ้าหนี �และได้ออกเสียงลงคะแนนในมติ
นั �น”

ในการนับจํานวนหนี �ให้ถือว่าเจ้าหนี �ตามมาตรา 90/46 ทวิ ได้มาประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนในมติ
ยอมรับแผนนั �นด้วย

 มาตรา 90/46 ทวิ เจ้าหนี �ดงัต่อไปนี �ให้ถือว่าเป็นเจ้าหนี �ที�ยอมรับแผนตามมาตรา 90/46 แล้ว

(1) เจ้าหนี �ที�ได้รับข้อเสนอจากผู้ ทําแผนให้ได้รับชําระหนี �ที�ผิดนัดเต็มจํานวนพร้อมดอกเบี �ย และจะได้รับชําระ
หนี �ที�ผิดนดัเต็มจํานวนพร้อมดอกเบี �ยภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัที�ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน และเจ้าหนี �นั �นยังคงมี
สทิธิได้รับชําระหนี �ตามสญัญา หรือข้อตกลงเดิมต่อไป โดยให้ถือเสมือนว่าลกูหนี �ไม่เคยตกเป็นผู้ ผิดนดัเลย

(2) เจ้าหนี �ที�ได้รับข้อเสนอจากผู้ ทําแผนให้ได้รับชําระหนี �ตามสญัญาหรือข้อตกลงเดิม

(3) เจ้าหนี �ตามมาตรา 130 ทวิ

มาตรา 90/57  ในการพิจารณาแผน ให้ศาลพิจารณาคําชี �แจง
ของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์และผู้ ทําแผนรวมทั �งข้อคดัค้านของ
ลกูหนี �หรือเจ้าหนี �ผู้ มีสิทธิออกเสียงตามมาตรา 90/30  ซึ�งไม่ได้
ลงมตยิอมรับแผน
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คําพพิากษาศาลฎีกาที� 4272 - 4273/2546

เมื�อเจ้าหนี �รายที� 3 ได้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการ ปรากฏว่า 
เจ้าหนี �อื�น ลกูหนี � หรือผู้ ทําแผนมิได้โต้แย้งคดัค้าน เจ้าหนี �รายที� 3 จึงเป็นเจ้าหนี �ที�
มีสิทธิออกเสียงเต็มจํานวนตามที�ระบุไว้ในคําขอรับชําระหนี �นั �น ตามมาตรา 
90/30 เมื�อเจ้าหนี �รายที� 3 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ถือว่าเป็นเจ้าหนี �ที�มิได้ลงมติ
ยอมรับแผนตามมาตรา 90/57 จงึมีสิทธิคดัค้านขอให้ศาลมีคําสั�งไม่เห็นชอบด้วย
แผนได้ และเมื�อศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนอันไม่เป็นไปตาม
ข้อคดัค้านของเจ้าหนี �และเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าหนี � เมื�อได้รับ
อนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้ พิพากษาศาลล้มละลายกลางแล้ว 
เจ้าหนี �รายที� 3 จงึมีสิทธิอทุธรณ์ได้

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 1117/2545

เจ้าหนี �รายที� 270 ตามแผนฟื�นฟูกิจการจัดให้อยู่ในกลุ่มที� 14 คือเจ้าหนี �ที�
ไม่ได้รับผลกระทบตามแผน จึงเป็นเจ้าหนี �ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 
มาตรา 90/46 ทว ิ(1) ซึ�งกฎหมายให้ถือว่าเป็นเจ้าหนี &ที�ยอมรับแผน เจ้าหนี &
รายที� 270 จึงไม่มีสิทธิคัดค้านแผนตามมาตรา 90/57 แม้ว่าในการอุทธรณ์
ของเจ้าหนี �รายที� 270 นี �จะได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้
พิพากษาศาลล้มละลายกลางก็ตาม ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าหนี �รายนี �ในการ
อทุธรณ์แตอ่ย่างใด อทุธรณ์ของเจ้าหนี �รายที� 270 จงึตกไป
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คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 3318/2545
การพิจารณาว่าข้อเสนอในการชําระหนี �ตามแผน เจ้าหนี �ได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน

ตามมาตรา 90/42 ตรี หรือไม่ ต้องพิจารณาเฉพาะบรรดาเจ้าหนี �ทั �งหลายที�ถูกจัดไว้ในกลุ่ม
เดียวกนั เมื�อแผนฟื�นฟูกิจการได้ กําหนดให้สทิธิของเจ้าหนี �ที�อยู่ในกลุม่เดียวกันได้รับการปฏิบตัิ
เท่าเทียมกันแล้ว จึงถือว่าแผนฟื�นฟูกิจการได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการชําระหนี �เป็นไปตาม
มาตรา 90/58 (2) ประกอบสว่นมาตรา 90/42 ตรี แล้ว

ในการขอฟื�นฟูกิจการนั �นกฎหมายได้กําหนดลําดบัขั �นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
แตล่ะช่วงไว้ อย่างชดัเจน ปัญหาตามอทุธรณ์ของเจ้าหนี �ที�ว่า กิจการของลกูหนี �โดยทั�วไปก็มีแต่
ขาดทนุอย่างเดียว ไม่มีทางกลบัฟื�นคืนตวัได้ จงึไม่มีเหตผุลอนัสมควร และไม่มีช่องทางให้ฟื�นฟู
กิจการนั �น เป็นปัญหาในขั �นพิจารณาคําร้องขอฟื�นฟูกิจการตามมาตรา 90/10 อนัเป็นกระบวน
พิจารณาก่อนศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการ แตเ่มื�อคดีนี �ศาลมีคําสั�งให้ ฟื�นฟูกิจการของลกูหนี �และ
คําสั�งดงักล่าวถึงที�สุดแล้ว จนกระทั�งมีการทําแผนและแผนนั �นได้รับการยอมรับจากที�ประชุม
เจ้าหนี �ถึงชั �นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื�นฟูกิจการของศาล กรณีจึงเป็นการล่วงเลย
ขั �นตอนที�จะยกเหต ุดงักลา่วขึ �นคดัค้านแล้ว ศาลฎีกาจงึไม่วินิจฉยัให้

มาตรา 90/58  ให้ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน เมื�อศาลพิจารณาแล้ว เห็นวา่
(1) แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42
(2) ข้อเสนอในการชําระหนี �ไมข่ดัตอ่มาตรา 90/42 ตรี และในกรณีที�มติยอมรับแผน

เป็นมติตามมาตรา 90/46 (2) ข้อเสนอในการชําระหนี �ตามแผนนั �นจะต้องเป็นไป
ตามลําดบัที�กฎหมายบญัญัติไว้วา่ด้วยการแบง่ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เว้นแต่เจ้าหนี �
นั �นจะให้ความยินยอม และ

(3) เมื�อการดําเนินการตามแผนสําเร็จจะทําให้เจ้าหนี �ได้รับชําระหนี �ไม่น้อยกว่า
กรณีที�ศาลมีคําพิพากษาให้ลกูหนี �ล้มละลาย

ในกรณีที�แผนมีรายการไมค่รบถ้วนตามมาตรา 90/42 ให้ศาลสอบถามผู้ทําแผน ถ้า
ศาลเห็นว่ารายการในแผนที�ขาดไปนั �น ไม่ใช่สาระสําคญัในการฟื�นฟกิูจการของลกูหนี �
ให้ถือวา่แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42

ถ้าศาลมีคําสั�งไม่เห็นชอบด้วยแผน ให้ศาลนัดพิจารณาว่าสมควรให้ลูกหนี �
ล้มละลายหรือไม่ ในกรณีเช่นนี �ให้นําบทบญัญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี� มาใช้บงัคับ
โดยอนโุลม
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คําพพิากษาศาลฎีกาที� 4272/2548

เมื�อศาลฎีกามีคําสั�งไม่เห็นชอบด้วยแผนและให้ยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการ
ของโจทก์ ย่อมมีผลทําให้คําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการและคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนของ
ศาลล้มละลายกลางเป็นอันถูกยกเลิกเพิกถอนไปในตวั ข้อกําหนดในแผนฟื�นฟู
กิจการที�ให้จําเลยในฐานะเจ้าหนี �ได้รับชําระหนี �เพียงบางส่วนของจํานวนหนี �ที�
ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์มีคําสั�งอนุญาตให้ได้รับชําระหนี �ในการฟื�นฟู
กิจการอันเป็นความผูกพันตามแผนฟื�นฟูกิจการซึ�งเกิดขึ �นเมื�อศาลล้มละลาย
กลางมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนย่อมเป็นอันสิ �นผลไปด้วยสิทธิและหน้าที�ของ
จําเลยซึ�งเป็นเจ้าหนี �ย่อมกลับเป็นไปดังเดิมที�มีกันอยู่ก่อนศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟู
กิจการ

เมื�อศาลมีคําสั�งมีคําสั�งไม่เห็นชอบด้วยแผน ศาลต้องมีคําสั�ง
ยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการแตถ้่าเป็นกรณีลกูหนี �ได้ถกูฟ้องให้เป็น
บุคคลล้มละลายไว้ก่อนแล้ว และศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี �
ล้มละลายก็ให้ยกคําร้องขอให้ฟื�นฟูกิจการเสีย แล้วให้ดําเนินคดี
ล้มละลายที�ได้ให้งดการพิจารณาไว้นั �นตอ่ไป
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มาตรา 90/59  ภายใต้บงัคบัมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื�อศาลมี
คําสั�งเหน็ชอบด้วยแผน ให้ศาลแจ้งคําสั�งนั �นแก่ผู้บริหารแผนและผู้ ทําแผนโดยไม่
ชักช้า ให้บรรดาสิทธิและอํานาจหน้าที�ของผู้ ทําแผนตกเป็นของผู้ บริหารแผน
ตั �งแตผู่้บริหารแผนได้ทราบคําสั�งศาล

ให้นําบทบญัญัติมาตรา 90/20 วรรคสี� และมาตรา 90/21 วรรคสาม มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 7786/2556

โจทก์เป็นลูกจ้าง บ. จําเลยเป็นผู้บริหารแผนฟื�นฟูกิจการของ บ. ตามคําสั�ง
ศาลแรงงานกลาง จําเลยเป็นผู้ มีอํานาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของ บ. 
ลูกหนี �ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/59 ประกอบมาตรา 90/25 
เป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้ทํางานแทน บ. นายจ้างโจทก์ จําเลยจึงมีฐานะเป็น
นายจ้างโจทก์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ในความหมาย
ของคําวา่ "นายจ้าง" ตาม (1)
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มาตรา 90/60  แผนซึ�งศาลมีคําสั�งเห็นชอบแล้ว ผูกมัดเจ้าหนี �ซึ�งอาจขอรับ
ชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการได้และเจ้าหนี �ซึ�งมีสิทธิได้รับชําระหนี �ในการฟื�นฟู
กิจการ  ทั �งนี � ตามมาตรา 90/27

คําสั�งของศาลซึ�งเห็นชอบด้วยแผนไม่มีผลเปลี�ยนแปลงความรับผิดของ
บุคคลซึ�งเป็นหุ้นส่วนกบัลูกหนี � หรือผู้ รับผิดร่วมกับลูกหนี � หรือผู้ คํ �าประกัน หรือ
อยู่ในลักษณะอย่างผู้ คํ �าประกันของลูกหนี � ในหนี �ที�มีอยู่ก่อนวันที�ศาลมีคําสั�ง
เห็นชอบด้วยแผน และไม่มีผลให้บุคคลเช่นว่านั �นต้องรับผิดในหนี �ที�ก่อขึ �นตาม
แผนตั �งแต่วันดังกล่าว เว้นแต่บุคคลเช่นว่านั �นจะยินยอมโดยมีหลักฐานเป็น
หนงัสือด้วย

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 4822/2545
พระราชบญัญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/27 และ 90/60 ประสงค์ให้หนี �ที�อาจขอรับ

ชําระหนี �ได้ทกุประเภทซึ�งเกิดขึ �นก่อนวนัที�ศาลมีคาํสั�งให้ฟื�นฟกิูจการเข้ามาอยูใ่นระบบ
การฟื�นฟกิูจการทั �งหมด แม้วา่หนี �นั �นจะเป็นหนี �ภาษีอากรก็ตาม ทั �งนี �เพื�อให้หนี �สินของ
ลกูหนี �ที�มีอยูแ่ล้วได้รับการชําระสะสางภายใต้กรอบของแผนฟื�นฟกิูจการให้เสร็จไป
นอกจากนี �กรณีใดที�พระราชบญัญัติล้มละลายฯ ต้องการให้มลูหนี �ภาษีอากรมีสิทธิเหนือ
เจ้าหนี �ธรรมดาหรือคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี �ภาษีอากรเป็นพิเศษกฎหมายก็จะบญัญัติไว้
ชดัแจ้ง เมื�อกฎหมายไมไ่ด้ให้สิทธิหรือคุ้มครองแก่เจ้าหนี �ภาษีอากรในมลูหนี �ซึ�งเกิดขึ �น
ก่อนวนัที�ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการเป็นพิเศษ ภายใต้บงัคบัของมาตรา 90/58(2) 
ประกอบด้วยมาตรา 130(6) สิทธิของเจ้าหนี �จงึมีฐานะเชน่เดียวกบัเจ้าหนี �อื�น ทั �งเมื�อ
พระราชบญัญัติล้มละลายฯ หมวด 3/1 วา่ด้วยกระบวนพิจารณาเกี�ยวกบัการฟื�นฟู
กิจการของลกูหนี �ได้บญัญัตผิลของการที�ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนไว้เป็นการเฉพาะ
โดยชดัแจ้งแล้วตามมาตรา 90/60 วรรคหนึ�ง จงึไมอ่าจนํามาตรา 56 ในเรื�องผลของการ
ประนอมหนี �ก่อนล้มละลายมาใช้ได้



04/11/60

90

คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 698/2546
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/42(9) ที�บัญญัติว่า "ระยะเวลา

ดําเนินการตามแผนซึ�งไม่เกินห้าปี" หมายความว่า ระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนที�การ
บริหารแผนจะต้องอยู่ภายใต้บทบญัญตัแิละความคุ้มครองของพระราชบญัญตัล้ิมละลายฯ และ
ภายใต้การควบคุมกํากับของศาลเพื�อให้ลูกหนี �มีฐานะพ้นจากภาวะวิกฤติทางการเงินเข้าสู่
สภาพที�สามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ ซึ�งผู้ ทําแผนสามารถกําหนดระยะเวลาดงักล่าวไว้ในแผน
ฟื�นฟูกิจการได้ตามความเหมาะสม แตท่ั �งนี �ระยะเวลาดงักลา่วต้องไม่เกิน 5 ปี

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/60 วรรคหนึ�ง หมายความว่า การที�
เจ้าหนี �จะได้รับชําระหนี �จํานวนเท่าใดอย่างไร ย่อมเป็นไปตามแผนฟื�นฟูกิจการซึ�งศาลมีคําสั�ง
เหน็ชอบแล้ว เมื�อผู้บริหารแผนมีอํานาจหน้าที�ในการจดัการกิจการและทรัพย์สินของลกูหนี �ตาม
มาตรา 90/59 วรรคหนึ�ง ผู้บริหารแผนจึงต้องชําระหนี �ให้แก่บรรดาเจ้าหนี �ทั �งหลายตามคําสั�ง
เหน็ชอบด้วยแผนและแผนฟื�นฟูกิจการนั �นจนกว่าจะครบถ้วน การที�แผนกําหนดให้เจ้าหนี �แต่ละ
รายต้องทําสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนี �ตา่งหากจากข้อกําหนดในแผนข้อกําหนดดงักล่าวย่อม
ขดัต่อพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ส่วนที�ว่าด้วยการฟื�นฟูกิจการของลูกหนี �อนัเป็น
กฎหมายเกี�ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อกําหนดดงักล่าวจึงตกเป็นโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

คาํพพิากษาศาลฎีกาที� 6798/2546
คําสั�งเหน็ชอบด้วยแผนมีผลเฉพาะตวัลกูหนี �เทา่นั �นที�จะหลดุพ้นจากหนี �ที�มีอยู่ก่อนวนัที�ศาล

มีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน แล้วมาผูกพันตามหนี �ที� กําหนดไว้ในแผนฟื�นฟู กิจการ ส่วน
บุคคลภายนอกซึ�งต้องร่วมรับผิดกับลกูหนี �ตามพระราชบญัญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 
90/60 วรรคสอง อันได้แก่ บุคคลซึ�งเป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี �หรือผู้ รับผิดร่วมกับลกูหนี � หรือผู้ คํ �า
ประกนัหรือผู้อยู่ในลกัษณะอย่างผู้ คํ �าประกนัของลกูหนี � คําสั�งของศาลที�เห็นชอบด้วยแผนฟื�นฟู
กิจการย่อมไม่มีผลเปลี�ยนแปลงความรับผิดของบุคคลเหล่านั �นที�มีอยู่ก่อนวันที�ศาลมีคําสั�ง
เหน็ชอบด้วยแผน ความรับผิดของบคุคลดงักลา่วจะต้องรับผิดอีกเช่นไรต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งกล่าวโดยเฉพาะในส่วนของผู้ คํ �าประกันเมื�อหนี �ที�คํ �า
ประกนัมิได้ระงบัสิ �นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698 ผู้ คํ �าประกันก็ยงัไม่
หลดุพ้นจากความรับผิดตอ่เจ้าหนี � เจ้าหนี �ยงัมีสทิธิฟ้องผู้ คํ �าประกนัของลกูหนี �ได้เช่นเดมิ

ข้อกําหนดในแผนที�ขอร้องหรือขอความร่วมมือจากเจ้าหนี �มิให้ฟ้องผู้ คํ �าประกันในระหว่าง
ระยะเวลาบริหารแผน มิใช่กําหนดห้ามฟ้องหรือจํากดัสทิธิของเจ้าหนี �ที�จะใช้สทิธิเรียกร้องจากผู้
คํ �าประกนั จงึไม่มีสภาพบงัคบัสิทธิของเจ้าหนี �ที�มีอยู่ต่อผู้ คํ �าประกันตามกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดของบุคคลในทางแพ่งเพียงใด เจ้าหนี �ย่อมใช้สิทธินั �นได้อย่างเต็มที� มิได้ถูกจํากัดด้วย
ข้อกําหนดในแผน แผนจึงไม่ขดัต่อพระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/60 วรรค
สอง
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คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 2613/2553
ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/60 วรรคสอง มีความหมายว่า ผลของคําสั�ง

เห็นชอบด้วยแผนมีผลเฉพาะตวัลกูหนี �ในคดีฟื�นฟกิูจการเท่านั �นที�จะหลดุพ้นจากหนี �ที�มี
อยูก่่อนวนัที�ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน แล้วมาผกูพนัตามหนี �ที�กําหนดไว้ในแผนฟื�นฟู
กิจการ ส่วนบุคคลอื�นซึ�งต้องร่วมรับผิดกับลูกหนี �จะต้องรับผิดเช่นไรต้องเป็นไปตาม
กฎหมายต่างๆ ซึ�งว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง ดงันี �ในส่วนตัวลกูหนี �ย่อม
ได้รับการปลดเปลื �องความรับผิดในส่วนที�ขาดโดยผลของกฎหมายฟื�นฟกิูจการ แต่ใน
สว่นผู้คํ �าประกนัหลดุพ้นความรับผิดก็เมื�อหนี �นั �นได้ระงบัสิ �นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 698 
การที�แผนฟื�นฟูกิจการในคดีนี �กําหนดให้ผู้คํ �าประกันหลดุพ้นความรับผิดไปเสียทีเดียว
ย่อมเป็นการขัดต่อ พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/60 วรรคสองดังกล่าว อันเป็น
กฎหมายเกี�ยวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้อกําหนดดงักล่าวจึงตกเป็นโมฆะ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 จําเลยที� 1 ถึงที� 4 ผู้คํ �าประกนัจงึไมห่ลดุพ้นจากความรับผิดใน
หนี �สว่นที�ยงัขาด โจทก์ยอ่มมีอํานาจฟ้องจําเลยที� 1 ถึงที� 4 ได้

มาตรา 90/61  เจ้าหนี �ซึ�งอาจขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการผู้ ใดไม่ยื�นคํา
ขอรับชําระหนี �ภายในเวลาที�กําหนดไว้ตามมาตรา 90/26 หรือมาตรา 90/27 
วรรคสาม แล้วแต่กรณี เจ้าหนี �ผู้ นั �นย่อมหมดสิทธิที�จะได้รับชําระหนี �ไม่ว่าการ
ฟื�นฟกิูจการของลกูหนี �จะเป็นผลสําเร็จตามแผนหรือไม่ เว้นแต่

(1) แผนจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น หรือ

(2) ศาลมีคําสั�งยกเลิกคําสั�งให้ฟื�นฟกิูจการ
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มาตรา 90/75  คําสั�งยกเลิกการฟื�นฟกิูจการมีผลให้ลกูหนี �หลดุพ้นจากหนี �ทั �งปวงซึ�ง
อาจขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟกิูจการได้ เว้นแตห่นี �ซึ�งเจ้าหนี �ที�อาจขอรับชําระหนี �ในการ
ฟื�นฟกิูจการจะได้ขอรับชําระหนี �ไว้แล้ว และให้มีผลดงันี �

(1) ผู้บริหารของลกูหนี �กลบัมีอํานาจจดัการกิจการและทรัพย์สินของลกูหนี �ตอ่ไป

(2) ผู้ ถือหุ้นของลกูหนี �กลบัมีสิทธิตามกฎหมายตอ่ไป

(3) คา่ตอบแทนของผู้บริหารชั�วคราว ผู้ทําแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั�วคราว
และหนี �ซึ�งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ บริหารชั�วคราว ผู้ ทําแผน ผู้ บริหารแผน หรือ
ผู้บริหารแผนชั�วคราวก่อขึ �นเพื�อประโยชน์ในการฟื�นฟกิูจการของลกูหนี � ยกเว้นหนี �ละเมิด 
เป็นหนี �บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั �งหมดของลกูหนี �โดยให้อยู่ในลําดบัเดียวกับบุริมสิทธิ
ลําดบัที� 1 ตามมาตรา 253 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

* คําพิพากษาศาลฎีกาที� 18342/2557

มาตรา 90/62  เจ้าหนี �มีสิทธิได้รับชําระหนี �โดยไม่ต้องขอรับชําระหนี �ในการ
ฟื�นฟูกิจการในหนี �ที� เ กิดขึ �นเนื�องจากการฟื�นฟูกิจการของลูกหนี �ตามแผน 
ดงัตอ่ไปนี �

(1) หนี �ซึ�งผู้ ทําแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั�วคราว เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์หรือตวัแทนของบคุคลดงักล่าวก่อขึ �น

(2) หนี �ภาษีอากร และ

(3) หนี �อย่างอื�นที�มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้ต้องชําระ เช่น เงินสมทบ
กองทนุเงินทดแทน เป็นต้น
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คําพพิากษาศาลฎีกาที� 3195/2549
คดีนี �โจทก์ยื�นฟ้องจําเลยที� 2 ในฐานะนายจ้างของจําเลยที� 1 ให้รับผิดร่วมกบั

จําเลยที� 1 ในมูลหนี �ละเมิดซึ�งเกิดเหตุเมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2545 ส่วนศาล
ล้มละลายกลางได้มีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนฟื�นฟูกิจการของจําเลยที� 2 และตั �ง
ผู้บริหารแผนเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2543 และต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคําสั�ง
ให้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เป็นผู้บริหารแผนชั�วคราวเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2546 
ดงันี � เมื�อหนี �คดีนี �อันเกิดจากมูลละเมิดเกิดขึ �นหลังจากที�ศาลล้มละลายกลางมี
คําสั�งเห็นชอบด้วยแผนฟื�นฟูกิจการของจําเลยที� 2 และแผนพื �นฟูกิจการมิได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องจําเลยที� 2 ลูกหนี �เป็นคดีแพ่งต่อ
ศาลชั �นต้นที�มีเขตอํานาจได้โดยไม่ต้องขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการตาม 
พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/62 และไม่ต้องห้ามมิให้ฟ้องจําเลยที� 2 ตาม 
พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/12 (4)

มาตรา 90/63  เมื�อศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ถ้ามีความจําเป็นต้องแก้ไข
แผนเพื�อให้การฟื�นฟกิูจการสําเร็จลุล่วงไปได้ ผู้ บริหารแผนอาจเสนอขอแก้ไขแผน ใน
กรณีเชน่วา่นี �ให้นําบทบญัญัติมาตรา 90/20 วรรคสี� มาตรา 90/44 มาตรา 90/45 วรรค
หนึ�งและวรรคสอง มาตรา 90/46 มาตรา 90/47 มาตรา 90/56 มาตรา 90/57 มาตรา 
90/58 วรรคหนึ�งและวรรคสอง มาตรา 90/59 วรรคหนึ�ง และมาตรา 90/60 มาใช้บงัคบั
โดยอนุโลม แต่ห้ามมิให้เจ้าหนี �หรือลูกหนี �ขอแก้ไขข้อเสนอขอแก้ไขแผนนั �น เว้นแต่
ผู้บริหารแผนจะยินยอมด้วย

การแก้ไขแผนโดยขอขยายกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผนให้ทําได้ไม่เกิน
สองครั �ง ครั �งละไม่เกินหนึ�งปี เว้นแต่ในกรณีเป็นที�เห็นได้แน่ชดัว่าแผนได้ดําเนินมาใกล้
จะสําเร็จแล้ว ผู้บริหารแผนจะขอขยายเวลาตอ่ไปอีกตามควรแก่กรณีก็ได้

ถ้าที�ประชุมเจ้าหนี �ไม่มีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนตาม
วรรคหนึ�ง หรือศาลมีคําสั�งไม่เห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนดงักล่าว ให้ผู้ บริหาร
แผนบริหารกิจการของลกูหนี �ตอ่ไปตามแผนเดิม
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คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 1239/2547
การที�แผนปรับโครงสร้างหนี �ทางการเงินกําหนดวา่คณะกรรมการเจ้าหนี �มีอํานาจ

ในการตกลงเปลี�ยนแปลงสาระสําคญัหรือแก้ไขเอกสารปรับปรุงโครงสร้างหนี � เมื�อนํามา
พิจารณาประกอบอํานาจของคณะกรรมการเจ้าหนี �ตามมาตรา 90/55 วรรคหนึ�ง และ
มาตรา 90/67 เห็นได้วา่ คณะกรรมการเจ้าหนี �มีอํานาจในการเสนอแนะและสอดส่องให้
ผู้บริหารแผนดําเนินการปฏิบตัิไปตามแผนแทนเจ้าหนี �ทั �งหลายเทา่นั �น หาได้มีอํานาจใน
การที�จะเสนอขอแก้ไขแผนด้วยตนเองไม่ ตามที�แผนกําหนดให้คณะกรรมการเจ้าหนี �มี
อํานาจในการตกลงเปลี�ยนแปลงสาระสําคญัหรือแก้ไขเอกสารปรับโครงสร้างหนี � ฯลฯ ก็
หมายความเพียงว่า เมื�อเข้าเงื�อนไขในการขอแก้ไขแผนแล้ว คณะกรรมการเจ้าหนี �มี
อํานาจในการเสนอเรื� องดังกล่าวให้ผู้ บ ริหารแผนดําเนินการต่อไปตาม พ.ร.บ. 
ล้มละลาย ฯ มาตรา 90/63 ได้ แตข่ณะเดียวกนั เมื�ออํานาจในการเสนอขอแก้ไขแผนนั �น
เป็นอํานาจของผู้บริหารแผนโดยตรง ผู้บริหารแผนเองก็ย่อมมีอํานาจในการที�จะเสนอ
ขอแก้ไขแผนตามที�กฎหมายกําหนดไว้เช่นกัน และเมื�อผู้บริหารได้ยื�นข้อเสนอขอแก้ไข
แผนแล้ว การประชมุเจ้าหนี �เพื�อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผน การลงมติของที�ประชมุ
เจ้าหนี �จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ มาตรา 90/63

คาํพิพากษาศาลฎีกาที� 1217/2551
ผู้บริหารแผนเสนอขอแก้ไขแผน เรื�องการไม่ยอมรับสิทธิตามสญัญาจ้างผู้บริหาร

ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/63 วรรคหนึ�ง และศาลมีคําสั�งเห็นชอบ
ด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนแล้ว แตข้่อกําหนดที�ขอแก้ไขในแผนดงักล่าวจะดําเนินการได้
หรือไม่ย่อมเป็นปัญหาในชั �นปฏิบตัิตามแผนที�ขอแก้ไข ซึ�งศาลมีอํานาจที�จะตรวจสอบ
เนื �อหาและรายละเอียดข้อเท็จจริงของการใช้อํานาจของผู้บริหารแผนดงักล่าวได้อีกว่า
ถกูต้องเป็นธรรมหรือไม่

การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี �หรือสิทธิตามสัญญาที�มีภาระเกินควรกว่า
ประโยชน์ที�จะพึงได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/41 ทวิ จะต้องเป็น
สญัญาที�มีผลใช้บงัคบัอยู่มิใช่ได้มีการบอกเลิกสญัญาไปแล้ว เมื�อปรากฏข้อเท็จจริงใน
ชั �นปฏิบตัิตามแผนที�ขอแก้ไขว่า สิทธิตามสญัญาจ้างผู้ ร้องได้มีการบอกเลิกสญัญาไป
แล้ว แม้ยงัมีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแรงงานกลางว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็น
ธรรมหรือไม ่ผู้บริหารแผนก็ยื�นข้อเสนอขอแก้ไขแผนเพื�อจะขอใช้อํานาจไม่ยอมรับสิทธิ
ตามสญัญาจ้างผู้ ร้องตามมาตรา 90/41 ทวิ ไมไ่ด้
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มาตรา 90/70  ถ้าผู้บริหารของลกูหนี � ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั�วคราวหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เห็นวา่การฟื�นฟกิูจการได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผนแล้วให้รายงานขอให้ศาลมี
คําสั�งยกเลิกการฟื�นฟูกิจการโดยไม่ชักช้า และให้ศาลนัดพิจารณาหากได้ความว่าการฟื�นฟกิูจการได้
ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผน ก็ให้ศาลมีคําสั�งยกเลิกการฟื�นฟกิูจการโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าได้ความว่า
การฟื�นฟกิูจการยงัไมเ่ป็นผลสําเร็จตามแผน ในกรณีที�ยงัเหลือระยะเวลาดําเนินการตามแผน ก็ให้ศาลมี
คําสั�งให้ดําเนินการฟื�นฟูกิจการต่อไปภายในกําหนดระยะเวลาตามแผน ถ้าในระหว่างนั �นระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนสิ �นสดุลงแล้ว แต่เป็นที�เห็นได้แน่ชดัวา่แผนได้ดําเนินการมาใกล้จะสําเร็จแล้ว ศาลจะ
ขยายระยะเวลาดําเนินการตามแผนต่อไปอีกตามควรแก่กรณีก็ได้ มิฉะนั �นให้ศาลดําเนินการต่อไปตาม
วรรคสอง

เมื�อระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ �นสุดลง แต่การฟื�นฟูกิจการยังไม่เป็นผลสําเร็จตามแผน ให้
ผู้บริหารแผน ผู้ บริหารแผนชั�วคราว หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี รายงานให้ศาลทราบ
ภายในสิบสี�วนันับแต่ระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ �นสดุลง ในกรณีเช่นนี �ให้ศาลนัดพิจารณาเป็นการ
ด่วนและแจ้งวนัเวลานัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งแจ้งความให้
ลูกหนี �และเจ้าหนี �ทั �งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในการพิจารณาให้ศาลพิจารณา
พยานหลกัฐานในสํานวนและฟังคําชี �แจงของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ เจ้าหนี � และคําคัดค้านของลกูหนี � 
ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลกูหนี �ล้มละลายให้มีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของลกูหนี �เด็ดขาด แต่ถ้าศาลไม่เห็นสมควร
ให้ลกูหนี �ล้มละลายก็ให้มีคําสั�งยกเลิกการฟื�นฟกิูจการ

นบัแต่ระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ �นสดุลงจนกระทั�งศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ของลกูหนี �เด็ดขาด
หรือยกเลิกการฟื�นฟกิูจการตามวรรคสอง ให้ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั�วคราว หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ แล้วแต่กรณี คงมีอํานาจหน้าที�จดัการกิจการและทรัพย์สินของลกูหนี �ต่อไปเท่าที�จําเป็น

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 16416/2555

วตัถุประสงค์ของการฟื�นฟูกิจการมีไว้เพื�อแก้ไขปัญหาบริษัทลูกหนี �ที�ประสบ
ปัญหาทางการเงินให้สามารถกลับมาดําเนินกิจการได้ตามปกติ เมื�อปรากฏว่า
ผู้บริหารแผนได้ดําเนินการตามเงื�อนไขของผลสําเร็จของแผนตามที�ระบุไว้ในแผน
ครบถ้วนแล้ว ศาลจึงต้องมีคําสั�งยกเลิกการฟื�นฟูกิจการตามมาตรา 90/70 
วรรคหนึ�ง
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มาตรา 90/77 ในกรณีที�ศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ของลกูหนี �เด็ดขาดตามมาตรา 90/48 มาตรา 90/50 มาตรา 
90/52 มาตรา 90/54 มาตรา 90/58 มาตรา 90/68 และมาตรา 90/70 ให้ถือว่าวันที�ศาลมีคําสั�งรับคําร้องขอไว้เพื�อ
พิจารณาเป็นวนัที�มีการขอให้ลกูหนี �ล้มละลาย และให้เจ้าหนี �ซึ�งมีสทิธิได้รับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการ รวมทั �งเจ้าหนี �
ในหนี �อื�นที�อาจขอรับชําระหนี �ได้จากมลูหนี �ที�ได้เกิดขึ �นตั �งแต่ศาลได้มีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการ ยื�นคําขอรับชําระหนี �ต่อเจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 91 แล้วให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา 104 ถงึมาตรา 108

หนี �ค่าตอบแทนของผู้บริหารชั�วคราว ผู้ ทําแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั�วคราว และหนี �ซึ�งเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั�วคราว ผู้ ทําแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั�วคราวก่อขึ �นเพื�อประโยชน์ในการฟื�นฟู
กิจการของลกูหนี � รวมถงึหนี �ซึ�งลกูหนี �ก่อขึ �นโดยชอบตามมาตรา 90/๑๒ (9) มิให้อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งมาตรา 94 (2)

หนี �ซึ�งเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ผู้ ทําแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั�วคราวก่อขึ �นตามแผนเพื�อประโยชน์
ในการฟื�นฟูกิจการของลูกหนี �ให้จัดอยู่ในลําดับเดียวกับค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการ
ทรัพย์สนิของลกูหนี �ตามมาตรา 130 (2)

หนี �จํานวนใดที�เจ้าหนี �ตามวรรคหนึ�งได้ชําระค่าธรรมเนียมคําขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี �ไม่
ต้องชําระค่าธรรมเนียมคําขอรับชําระหนี �ในคดีล้มละลายสาํหรับหนี �จํานวนนั �นอีก

ให้ที�ประชมุเจ้าหนี �ครั �งแรกแต่งตั �งเจ้าหนี �คนหนึ�งหรือหลายคนทําหน้าที�เป็นเจ้าหนี �ผู้ เป็นโจทก์
 
มาตรา 90/78 คําสั�งของศาลที�ให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี �เด็ดขาดตามความในมาตรา 90/48 มาตรา 90/50 

มาตรา 90/52 มาตรา 90/54 มาตรา 90/58 มาตรา 90/68 และมาตรา 90/70 ไม่กระทบถึงการใดที�ได้กระทําโดย
สจุริตและเป็นไปตามแผนแล้วก่อนศาลมีคําสั�งเช่นว่านั �น และมีผลให้หนี �ที�เจ้าหนี �มีสิทธิได้รับชําระในการฟื�นฟูกิจการ
กลบัคืนสูส่ถานะดงัที�เป็นอยู่เดิม เว้นแต่สภาพหนี �ในขณะนั �นจะไม่เปิดช่องให้กระทําได้

คําพพิากษาศาลฎีกาที� 8853/2550

การขอรับชําระหนี �ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 หมวด 3/1 ส่วนที� 11 นั �น 
หากเป็นหนี �ซึ�งผู้บริหารแผนก่อขึ �นเพื�อประโยชน์ในการฟื�นฟูกิจการของลูกหนี � 
เจ้าหนี �ขอรับชําระหนี �ได้โดยไม่อยู่ภายใต้บงัคบัมาตรา 94 (2) แต่หนี �ดงักล่าวจะ
จัดอยู่ในลําดับเดียวกับค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการ
ทรัพย์สินของลกูหนี �ตามมาตรา 130 (2) ได้ก็ตอ่เมื�อเป็นหนี �ซึ�งผู้บริหารแผนก่อขึ �น
ตามแผนก่อขึ �นตามแผนเพื�อประโยชน์ในการฟื�นฟูกิจการของลูกหนี �ตามมาตรา 
90/77 วรรคสาม
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คดีฟื�นฟูกิจการเรื�องหนึ�ง บริษัท อังคาร จํากัด  ลูกหนี �ยื�นคําร้องขอต่อศาล
ล้มละลายกลางให้มีการฟื�นฟูกิจการ  และให้ตั �งบริษัทลูกหนี �เป็นผู้ ทําแผน  ศาล
ล้มละลายกลางมีคําสั�งฟื�นฟกิูจการของลกูหนี � และตั �งบริษัทลกูหนี �เป็นผู้ทําแผน  เจ้า
พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์โฆษณาคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการและคําสั�งตั �งผู้ทําแผนแล้ว  ปรากฏ
ว่านายพุธเจ้าหนี �รายหนึ�งยื�นคําขอรับชําระหนี �เกินกําหนดเวลา  เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จึงมีคําสั�งไม่รับคําขอรับชําระหนี �ของนายพธุ  นายพุธโต้แย้งต่อศาลล้มละลาย
กลางโดยอ้างว่า  การที�ตนยื�นคําขอรับชําระหนี �เกินกําหนดเวลา  สืบเนื�องจากลูกหนี �
มิได้ระบชืุ�อและที�อยูข่องตนไว้ในบญัชีเจ้าหนี �  จงึเป็นเหตใุห้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ไม่
แจ้งคําสั�งตั �งผู้ ทําแผนและกําหนดเวลาให้นายพุธเสนอคําขอรับชําระหนี �ภายใน
กําหนดเวลาตามกฎหมาย  ดงันั �น  เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จงึควรรับคําขอรับชําระหนี �
ของตนไว้พิจารณาตอ่ไป

ให้วินิจฉัยวา่ หากกรณีเป็นดงัที�นายพธุกลา่วอ้าง  เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์มีเหตุ
ตามกฎหมายที�จะรับคําขอรับชําระหนี �ของนายพธุไว้พิจารณา  หรือไม่

บริษัทเอ จํากัด  ลกูหนี �เป็นหนี �นายรวยในมูลหนี �ตามคําพิพากษาของศาลจงัหวดัตลิ�งชนั
จํานวน  20,000,000 บาทซึ�งศาลจงัหวดัตลิ�งชนัได้ออกหมายบงัคบัคดีแล้ว นอกจากนี �บริษัท
เอ  จํากดั ยงัเป็นหนี �บุคคลอื�นอีกหลายราย  ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการ
ของบริษัทเอ จํากดั และตั �งผู้ ทําแผน  นายรวยยื�นคําขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟูกิจการในมลูหนี �
ตามคําพิพากษาเป็นเงิน  20,000,000 บาท  เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีคําสั�งอนญุาตให้ได้รับ
ชําระหนี �เตม็ตามขอ  สว่นแผนฟื�นฟูกิจการกําหนดให้นายรวย เป็นเจ้าหนี �กลุม่ที�  16 และได้รับ
ชําระหนี �ร้อยละ  70 โดยให้ได้รับชําระหนี �งวดแรกหลงัจากศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งเห็นชอบ
ด้วยแผนแล้ว  1 ปี เป็นจํานวนร้อยละ  10  และต่อไปทกุๆ ปี ปีละร้อยละ  5 จนกว่าจะ
ครบ  ที�ประชมุเจ้าหนี �พิจารณาแล้วลงมตพิิเศษยอมรับแผน  โดยในวนัดงักล่าวนายรวยมิได้เข้า
ประชมุ ตอ่มาศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน  หลงัจากนั �นนายรวยเห็นว่าการที�
ตนจะได้รับชําระหนี �ตามแผนจะต้องใช้เวลานานและแผนกําหนดให้มีสิทธิได้รับชําระหนี �เพียง
บางสว่นของหนี �ตามคําพิพากษาเทา่นั �น  จงึต้องการให้ดําเนินการบงัคบัคดีในคดีแพ่งตอ่ไป

ให้วินิจฉยัว่า  นายรวยจะดําเนินการขอให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดียึดทรัพย์ตามหมายบงัคบั
คดีของศาลจงัหวดัตลิ�งชนัเพื�อนํามาชําระหนี �แก่ตนเป็นเงิน  20,000,000 บาท ได้หรือไม่
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คดีฟื�นฟกิูจการของลกูหนี �เรื�องหนึ�ง  ภายหลงัจากเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ประกาศ
โฆษณาคําสั�งแต่งตั �งผู้ ทําแผนแล้ว  ธนาคารสยามซึ�งเป็นเจ้าหนี �ไม่มีประกันของ
ลกูหนี �  ได้ยื�นคําขอรับชําระหนี �ในการฟื�นฟกิูจการตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์  ธนาคาร
ลาว  ซึ�งเป็นเจ้าหนี �ของลูกหนี �รายหนึ�งโต้แย้งคําขอรับชําระหนี �ของธนาคารสยาม  ว่า
เป็นหนี �ที�ธนาคารสยาม  ยอมให้ลูกหนี �ก่อขึ �นในขณะที�ธนาคารสยาม  ได้รู้ถึงการที�
ลกูหนี �มีหนี �สินล้นพ้นตวั  ต้องห้ามมิให้ขอรับชําระหนี �ได้  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทํา
การสอบสวนแล้ว  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที�ธนาคารลาวโต้แย้งมา  แต่ปรากฏว่าเจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์มีคําสั�งให้ธนาคารสยาม  ได้รับชําระหนี �ตามที�ขอมาได้

ให้ทา่นวินิจฉัยวา่คําสั�งของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ศาลในคดีแพ่งมีคําพิพากษาให้บริษัท กรุงเทพ จํากัด ผู้ กู้  และนายสยาม  
ผู้ คํ �าประกนั ร่วมกันรับผิดชําระเงินให้แก่นายไทยต่อมาบริษัท กรุงเทพ จํากั ยื�น
คําร้องขอฟื�นฟูกิจการของบริษัทกรุงเทพ  จํากดั  ต่อศาลล้มละลายกลาง  ศาล
ล้มละลายกลางมีคําสั�งรับคําร้องขอไว้พิจารณา  นายไทยยื�นคําขอให้ศาลในคดี
แพ่งออกหมายบงัคบัคดี  เพื�อดําเนินการบงัคบัคดีแก่นายสยาม  นายสยามยื�น
คําคัดค้านว่าศาลในคดีล้มละลายมีคําสั�ง รับคําร้องขอฟื�นฟูกิจการของ
บริษัท กรุงเทพ จํากดั ไว้พิจารณาแล้ว ศาลในคดีแพ่งจะต้องงดการบงัคบัคดีแก่
บริษัท กรุงเทพ จํากดั ลกูหนี �และนายสยาม ซึ�งเป็นผู้ คํ �าประกนัไว้

ให้ทา่นวนิิจฉยัวา่คําคดัค้านของนายสยามรับฟังได้หรือไม่


