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พระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป1นป2ท่ี ๕๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว7า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรจัดต้ังศาลล�มละลายและให�มีวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต7อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว7า “พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธี

พิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ศาลล�มละลาย” หมายความว7า ศาลล�มละลายกลาง หรือศาลล�มละลายภาค 
“คดีล�มละลาย”๒ หมายความว7า คดีตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลายและให�

หมายความรวมถึงคดีแพ7งท่ีเก่ียวพันกันกับคดีดังกล7าวด�วย 
“ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ”๓ หมายความว7า ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษตาม

กฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ 
“ประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ”๔ หมายความว7า ประธานศาลอุทธรณAคดี

ชํานัญพิเศษตามกฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน�า ๑๐/๘ เมษายน ๒๕๔๒ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “คดีล�มละลาย” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลาย

และวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “ประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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มาตรา ๔๕  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

ศาลล�มละลาย 
   

 
มาตรา ๕  ให�จัดต้ังศาลล�มละลายกลางข้ึน และจะเปJดทําการเม่ือใดให�กระทําโดย

พระราชกฤษฎีกา 
ให�ศาลล�มละลายกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร แต7บรรดาคดีล�มละลายท่ีเกิดข้ึน

นอกเขตของศาลล�มละลายกลางจะยื่นฟLองต7อศาลล�มละลายกลางก็ได�  ท้ังนี้ ให�อยู7ในดุลพินิจของศาล
ล�มละลายกลางท่ีจะไม7ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งท่ียื่นฟLองเช7นนั้นได� 

 
มาตรา ๖  การจัดต้ังศาลล�มละลายภาค ให�กระทําโดยพระราชบัญญัติซ่ึงจะต�องระบุ

เขตศาลและกําหนดท่ีตั้งศาลนั้นไว�ด�วย 
 
มาตรา ๗  ศาลล�มละลายมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีล�มละลาย 
ในการฟLองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป1นกรรมเดียวเป1นความผิดต7อกฎหมาย

หลายบทและบทใดบทหนึ่งเป1นความผิดตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย ให�ศาลล�มละลายรับพิจารณา
พิพากษาความผิดบทอ่ืนไว�ด�วย๖ 

ในการฟLองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป1นความผิดหลายกรรมต7างกัน ใน
ความผิดท่ีเก่ียวเนื่องกัน และบางกรรมไม7เป1นความผิดตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย ศาลล�มละลาย
จะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม หรือไม7รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลาย
กรรมท่ีไม7เป1นความผิดตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย โดยให�โจทกAแยกฟLองเป1นคดีใหม7ยังศาลท่ีมี
อํานาจก็ได�  ท้ังนี้ ให�คํานึงถึงความสะดวกและเพ่ือประโยชนAแห7งความยุติธรรมเป1นสําคัญ๗ 

ก7อนเริ่มต�นสืบพยาน หากจําเลยเห็นว7าการพิจารณาคดีอาญาตามวรรคสามต7อไปใน
ศาลล�มละลายจะไม7สะดวกหรือไม7ได�เป1นไปเพ่ือประโยชนAแห7งความยุติธรรม จําเลยอาจยื่นคําร�อง
พร�อมแสดงเหตุผลหรือพยานหลักฐานต7อศาลล�มละลายขอให�แยกฟLองไปยังศาลท่ีมีอํานาจ เม่ือศาล
ล�มละลายเห็นสมควรจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําร�องนั้นก็ได�๘ 

 

                                                 
๕ มาตรา ๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖ มาตรา ๗ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗ มาตรา ๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญตัิจัดตัง้ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘ มาตรา ๗ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘  เม่ือศาลล�มละลายเปJดทําการแล�ว ห�ามมิให�ศาลชั้นต�นอ่ืนรับคดีท่ีอยู7ใน
อํานาจศาลล�มละลายไว�พิจารณาพิพากษา 

 
มาตรา ๙  ในกรณีมีป3ญหาว7าคดีใดจะอยู7ในอํานาจของศาลล�มละลายหรือไม7 ไม7ว7า

ป3ญหานั้นจะเกิดข้ึนในศาลล�มละลายหรือศาลยุติธรรมอ่ืน ให�ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว�
ชั่วคราวแล�วเสนอป3ญหานั้นให�ประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษเป1นผู�วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
ประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษให�เป1นท่ีสุด ในกรณีเช7นว7านี้ ถ�าตามคําวินิจฉัยของประธานศาล
อุทธรณAคดีชํานัญพิเศษจะต�องเปลี่ยนแปลงศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ให�ศาลเดิมโอนคดีไป
ยังศาลดังกล7าว และให�ถือว7ากระบวนพิจารณาท่ีได�ดําเนินการไปแล�วในศาลเดิมก7อนมีคําพิพากษาไม7
เสียไป เว�นแต7ศาลท่ีรับโอนคดีจะมีคําสั่งเป1นอย7างอ่ืนเพ่ือประโยชนAแห7งความยุติธรรม๙ 

ห�ามมิให�เสนอป3ญหาเช7นว7านี้เม่ือศาลชั้นต�นไม7ว7าศาลใดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
วินิจฉัยชี้ขาดคดีแล�ว 

 
มาตรา ๑๐  คดีท่ีค�างพิจารณาอยู7ในศาลล�มละลายภาค คู7ความทุกฝRายอาจตกลงกัน

ร�องขอต7อศาลนั้น ให�โอนคดีมาพิจารณาพิพากษาในศาลล�มละลายกลางได� แต7ห�ามมิให�อนุญาตตาม
คําขอเช7นว7านั้น เว�นแต7ศาลล�มละลายกลางจะได�ยินยอมก7อน 

 
มาตรา ๑๑  ให�ศาลล�มละลายเป1นศาลชั้นต�นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและให�

นําบทบัญญัติแห7งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช�บังคับแก7ศาลล�มละลายโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
ผู�พิพากษาในศาลล�มละลาย 

   
 

มาตรา ๑๒๑๐  ในศาลล�มละลายกลางและศาลล�มละลายภาค ให�มีอธิบดีผู�พิพากษา
กับรองอธิบดีผู�พิพากษา ศาลละหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีความจําเป1นเพ่ือประโยชนAในทางราชการ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว7าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดย
ความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา จะกําหนดให�มีรองอธิบดีผู�พิพากษามากกว7าหนึ่งคนแต7ไม7เกิน
สามคนก็ได� 

 
มาตรา ๑๓  ผู�พิพากษาในศาลล�มละลายจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต7งต้ัง

จากข�าราชการตุลาการตามกฎหมายว7าด�วยระเบียบข�าราชการฝRายตุลาการซ่ึงมีความรู�และความ
เข�าใจในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย 

 
                                                 

๙ มาตรา ๙ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ มาตรา ๑๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๓ 
วิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

   
 

ส7วนท่ี ๑ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต�น 

   
 

มาตรา ๑๔๑๑  นอกจากท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ กระบวนพิจารณาในศาล
ล�มละลายให�เป1นไปตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลายและข�อกําหนดตามมาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีไม7มี
บทบัญญัติและข�อกําหนดดังกล7าว ให�นําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง แล�วแต7กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  ภายใต� บั งคับมาตรา ๙๐/๑๑ แห7งพระราชบัญญั ติล�มละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ ให�ศาลล�มละลายดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต7อกันไปโดยไม7เลื่อนคดีจนกว7าจะ
เสร็จการพิจารณา เว�นแต7มีเหตุจําเป1นอันมิอาจก�าวล7วงเสียได� และเม่ือเสร็จการพิจารณาคดีให�ศาล
ล�มละลายรีบทําคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคู7ความไม7มาศาลในนัดใดไม7ว7าจะได�รับอนุญาตจากศาลหรือไม7ให�ถือว7า
คู7ความนั้นได�ทราบกระบวนพิจารณาของศาลในนัดนั้นแล�ว 

 
มาตรา ๑๖  ถ�าบุคคลใดเกรงว7าพยานหลักฐานท่ีตนอาจต�องอ�างอิงในภายหน�าจะ

สูญหายหรือยากแก7การนํามาเม่ือมีคดีล�มละลายเกิดข้ึน หรือถ�าคู7ความฝRายใดในคดีเกรงว7า
พยานหลักฐานท่ีตนจํานงจะอ�างอิงจะสูญหายเสียก7อนท่ีจะนํามาสืบ หรือเป1นการยากท่ีจะนํามาสืบใน
ภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู7ความฝRายนั้นอาจยื่นคําขอต7อศาลล�มละลายโดยทําเป1นคําร�องขอหรือคําร�อง
ให�ศาลมีคําสั่งให�สืบพยานหลักฐานนั้นไว�ทันที 

เม่ือศาลได�รับคําขอเช7นว7านั้น ให�ศาลหมายเรียกผู�ขอและคู7ความอีกฝRายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�องมาศาล และเม่ือได�ฟ3งบุคคลเหล7านั้นแล�ว ให�ศาลสั่งคําขอตามท่ีเห็นสมควร 
ถ�าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแล�วให�สืบพยานหลักฐานไปตามท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมาย ส7วนรายงานและ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการนั้นให�ศาลเก็บรักษาไว� 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๑๖ ผู�ยื่นคําขอจะ

ยื่นคําร�องรวมไปด�วยเพ่ือให�ศาลล�มละลายมีคําสั่งหรือออกหมายตามท่ีขอโดยไม7ชักช�า และถ�าจําเป1น
จะขอให�ศาลมีคําสั่ งให� เจ�าพนักงานพิทักษAทรัพยAยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุ ท่ีจะใช� เป1น
พยานหลักฐานท่ีขอสืบไว�ก7อน โดยมีเง่ือนไขอย7างใดอย7างหนึ่งตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให�นํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห7งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งมาใช�แก7กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘  เม่ือศาลล�มละลายเห็นเป1นการสมควร จะให�ศาลอ่ืนหรือเจ�าพนักงาน

ศาลทําการสืบพยานหลักฐานส7วนใดส7วนหนึ่งแทนก็ได� การสืบพยานหลักฐานดังกล7าวจะกระทําใน
ศาลหรือนอกศาลก็ได� 

 
มาตรา ๑๙๑๒  เพ่ือให�การดําเนินกระบวนพิจารณาเป1นไปโดยสะดวก รวดเร็วและ

เท่ียงธรรม อธิบดีผู�พิพากษาศาลล�มละลายกลางมีอํานาจออกข�อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาและการรับฟ3งพยานหลักฐานใช�บังคับในศาลล�มละลายได� แต7ข�อกําหนดดังกล7าว
จะต�องไม7ทําให�สิทธิในการต7อสู�คดีอาญาของจําเลยต�องลดน�อยกว7าท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมาย 

ข�อกําหนดนั้นเม่ือได�รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๒๐  ศาลล�มละลายอาจขอให�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญมาให�ความเห็น

เพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได� แต7ต�องให�คู7ความทุกฝRายทราบและไม7ตัดสิทธิคู7ความในอันท่ี
จะขอให�เรียกผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญฝRายตนมาให�ความเห็นโต�แย�งหรือเพ่ิมเติมความเห็นของ
ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญดังกล7าว 

 
มาตรา ๒๑๑๓  ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลล�มละลายขอให�มาให�ความเห็นมี

สิทธิได�รับค7าปRวยการ ค7าพาหนะเดินทาง และค7าเช7าท่ีพัก ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว7าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๒๒  คู7ความหรือผู�มีส7วนเก่ียวข�องในคดีจะแต7งต้ังบุคคลใดซ่ึงมีภูมิลําเนาใน

เขตศาลล�มละลายเป1นผู�รับคําคู7ความหรือเอกสารแทนตนก็ได�โดยให�ยื่นคําขอต7อศาลท่ีพิจารณาคดีนั้น 
เม่ือศาลอนุญาตแล�ว จะส7งคําคู7ความหรือเอกสารแก7บุคคลซ่ึงได�รับแต7งต้ังนั้นก็ได� 

ถ�าคู7ความหรือผู�มีส7วนเก่ียวข�องในคดีไม7มีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานในเขตศาล
ล�มละลายท่ีพิจารณาคดี เพ่ือความสะดวกในการส7งคําคู7ความหรือเอกสาร ศาลนั้นจะสั่งให�คู7ความหรือ
ผู�มีส7วนเก่ียวข�องในคดีแต7งต้ังบุคคลซ่ึงมีภูมิลําเนาในเขตศาลนั้นเป1นผู�รับคําคู7ความหรือเอกสารแทน
ภายในเวลาท่ีศาลกําหนดก็ได� 

ถ�าคู7ความหรือผู�มีส7วนเก่ียวข�องในคดีไม7ปฏิบัติตามคําสั่งศาลในวรรคสอง การส7งคํา
คู7ความหรือเอกสารจะกระทําโดยวิธีปJดประกาศไว� ณ ศาลท่ีพิจารณาคดีแจ�งให�คู7ความหรือผู�มีส7วน
เก่ียวข�องในคดีมารับคําคู7ความหรือเอกสารนั้นแทนการส7งโดยวิธีอ่ืนก็ได� การส7งคําคู7ความหรือเอกสาร
โดยวิธีนี้ให�มีผลใช�ได�เม่ือพ�นสิบห�าวันนับแต7วันปJดประกาศ 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓ มาตรา ๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การส7งคําคู7ความหรือเอกสารแก7บุคคลซ่ึงได�รับแต7งต้ัง ให�กระทําได�เช7นเดียวกันกับ
การส7งคําคู7ความหรือเอกสารแก7คู7ความ หรือการส7งโดยวิธีอ่ืนแทนดังท่ีได�บัญญัติไว�ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7ง การส7งคําคู7ความหรือเอกสารแก7บุคคลซ่ึงได�รับแต7งต้ังตามความใน
วรรคนี้ ให�มีผลใช�ได�เม่ือพ�นเจ็ดวันนับแต7วันส7ง หรือสิบห�าวันนับแต7วันท่ีได�มีการส7งโดยวิธีอ่ืนแทน 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให�ส7งคําคู7ความหรือเอกสารอ่ืนใดให�แก7

คู7ความหรือบุคคลใดโดยทางไปรษณียAลงทะเบียนตอบรับก็ได�  ท้ังนี้ ไม7ว7าคู7ความหรือบุคคลนั้นจะมี
ภูมิลําเนาอยู7ในหรือนอกราชอาณาจักร กรณีเช7นนี้ให�ถือว7าคําคู7ความหรือเอกสารท่ีส7งโดยเจ�าพนักงาน
ไปรษณียAมีผลเสมือนเจ�าพนักงานศาลเป1นผู�ส7ง 

 
ส7วนท่ี ๒ 

อุทธรณAและฎีกา๑๔ 
   

 
มาตรา ๒๔๑๕  การอุทธรณAคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล�มละลาย ให�อุทธรณAไปยัง

ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษตามบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัตินี้ แต7ในกรณีท่ีไม7มีบทบัญญัติแห7ง
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�นําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล�วแต7กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔/๑๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๕๑๗  คดีล�มละลายท่ีมิใช7คดีอาญา ห�ามมิให�อุทธรณAคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาลล�มละลาย เว�นแต7 
(๑) คําพิพากษายกฟLอง หรือคําสั่งยกคําร�องหรือคําร�องขอให�ล�มละลาย 
(๒) คําสั่งยกคําร�องขอให�ฟVWนฟูกิจการ 
(๓) คําสั่งอนุญาตหรือไม7อนุญาตให�เจ�าหนี้ได�รับชําระหนี้ไม7ว7าท้ังหมดหรือแต7บางส7วน 
(๔) คําสั่งพิทักษAทรัพยAของลูกหนี้เด็ดขาด 
(๕) คําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแพ7งท่ีเก่ียวพันกับคดีตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย 
 

                                                 
๑๔ หมวด ๓ วิธีพิจารณาคดีล�มละลาย ส7วนท่ี ๒ อุทธรณA แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕ มาตรา ๒๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖ มาตรา ๒๔/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗ มาตรา ๒๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖๑๘  คดีท่ีต�องห�ามอุทธรณAตามมาตรา ๒๕ คู7ความอาจยื่นคําขอโดยทําเป1น
คําร�องเพ่ือขออนุญาตอุทธรณAต7อศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษไปพร�อมกับอุทธรณAก็ได� ในกรณีเช7นว7านี้ 
เม่ือศาลล�มละลายตรวจอุทธรณAแล�วเห็นว7าเป1นอุทธรณAท่ีต�องห�ามก็ให�ส7งอุทธรณAและคําขอดังกล7าวไป
ยังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษเพ่ือพิจารณา แต7ถ�าศาลล�มละลายเห็นว7าอุทธรณAดังกล7าวไม7ต�องห�าม
ก็ให�มีคําสั่งรับอุทธรณAนั้นไว�ดําเนินการต7อไป 

ในกรณีท่ีศาลล�มละลายสั่งไม7รับอุทธรณAเพราะเหตุต�องห�ามอุทธรณAตามมาตรา ๒๕ 
คู7ความอาจยื่นคําขอโดยทําเป1นคําร�องเพ่ือขออนุญาตอุทธรณAต7อศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษภายใน
กําหนดสิบห�าวันนับแต7วันท่ีศาลล�มละลายมีคําสั่งก็ได� ถ�าคู7ความยื่นคําขอดังกล7าวแล�ว จะอุทธรณA
คําสั่งไม7รับอุทธรณAไม7ได� 

การยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองให�เป1นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ7
ของศาลฎีกา ระเบียบดังกล7าวเม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

คดีท่ีศาลล�มละลายมีคําสั่งรับอุทธรณAส7งมาให�ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ หากศาล
อุทธรณAคดีชํานัญพิเศษพิจารณาเห็นว7าอุทธรณAนั้นต�องห�ามอุทธรณAตามมาตรา ๒๕ ให�ยกอุทธรณA 
แต7ถ�าศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษพิจารณาเห็นสมควรเพ่ือประโยชนAแห7งความยุติธรรมจําเป1นต�อง
แก�ไขข�อผิดพลาดจะรับพิจารณาพิพากษาคดีท่ีต�องห�ามอุทธรณAดังกล7าวนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๒๖/๑๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๗๒๐  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล�มละลายในส7วนท่ีเกี่ยวกับคดีอาญา

ให�อุทธรณAไปยังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ โดยให�นําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘๒๑  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖ มาใช�บังคับแก7คดีล�มละลายในส7วนท่ี

เก่ียวกับคดีอาญาท่ีต�องห�ามอุทธรณAโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๘/๑๒๒  การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีล�มละลายในศาลอุทธรณAคดี

ชํานัญพิเศษและผลแห7งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ ให�นําบทบัญญัติแห7ง

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙ มาตรา ๒๖/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐ มาตรา ๒๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑ มาตรา ๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒ มาตรา ๒๘/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แล�วแต7กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘/๒๒๓  การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ 

ให�นําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แล�วแต7กรณีมา ใช�บังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีล�มละลายในศาลฎีกา ให�นําบทบัญญัติแห7ง
พระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แล�วแต7กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๙  บรรดาคดีล�มละลายท่ียังไม7ถึงท่ีสุดในวันเปJดทําการของศาลล�มละลาย
กลางท่ีได�จัดต้ังข้ึนตามมาตรา ๕ ให�นําบทบัญญัติแห7งกฎหมายว7าด�วยล�มละลายท่ีใช�อยู7ในขณะนั้นมา
ใช�บังคับ เว�นแต7คดีนั้นจะได�มีการโอนมาพิจารณาพิพากษาในศาลล�มละลายกลาง 

สําหรับคดีล�มละลายท่ีค�างพิจารณาอยู7ในศาลชั้นต�น ถ�าคู7ความทุกฝRายตกลงกันร�อง
ขอให�โอนคดีนั้นมาพิจารณาพิพากษาในศาลล�มละลายกลางภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีศาล
ล�มละลายกลางเปJดทําการ ก็ให�ศาลล�มละลายกลางรับคดีไว�พิจารณาพิพากษาต7อไป 

 
มาตรา ๓๐  ในระหว7างท่ีศาลล�มละลายภาคยังมิได�เปJดทําการในท�องท่ีใด ให�ศาล

ล�มละลายกลางมีเขตในท�องท่ีนั้นด�วย การยื่นคําฟLองหรือคําร�องขอจะยื่นต7อศาลจังหวัดซ่ึงลูกหนี้มี
ภูมิลําเนาอยู7ในเขตศาลหรือประกอบธุรกิจอยู7ในเขต ไม7ว7าด�วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะท่ียื่นคํา
ฟLองหรือคําร�องขอหรือภายในกําหนดเวลาหนึ่งป2ก7อนนั้นก็ได� ให�ศาลจังหวัดแจ�งไปยังศาลล�มละลาย
กลาง เม่ือศาลล�มละลายกลางรับคดีนั้นไว�แล�วจะออกไปทําการไต7สวน นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี 
ณ ศาลจังหวัดแห7งท�องท่ีนั้น หรือจะกําหนดให�ทําการไต7สวน นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาล
ล�มละลายกลางก็ได�ตามท่ีศาลล�มละลายกลางจะเห็นสมควร 

ศาลล�มละลายกลางอาจขอให�ศาลจังหวัดแห7งท�องท่ีท่ีมีการยื่นคําฟLองหรือคําร�องขอ
ไว�หรือศาลจังหวัดอ่ืนใดดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใช7เป1นการวินิจฉัยชี้ขาดข�อพิพาทแห7งคดี
ได�ตามความจําเป1น ในกรณีเช7นนี้ ให�ศาลจังหวัดนําวิธีพิจารณาคดีในหมวด ๓ มาใช�บังคับแก7การ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากคดีล�มละลายเป1นคดีท่ีมี
ลักษณะพิเศษแตกต7างจากคดีแพ7งโดยท่ัวไป ซ่ึงโดยผลของคดีล�มละลายย7อมกระทบต7อเศรษฐกิจโดย
ส7วนรวม และหากได�รับการพิจารณาโดยผู�พิพากษาท่ีมีความรู�และความเข�าใจในเรื่องเก่ียวกับ
กฎหมายว7าด�วยล�มละลายโดยเฉพาะแล�ว ย7อมทําให�การดําเนินกระบวนพิจารณาสามารถดําเนินไป
โดยรวดเร็วและเท่ียงธรรมยิ่งข้ึน สมควรจัดต้ังศาลล�มละลายข้ึนเพ่ือพิจารณาคดีล�มละลายโดยเฉพาะ
และให�มีวิธีพิจารณาคดีล�มละลายโดยเหมาะสม  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔ 

 
มาตรา ๖  บรรดาคดีล�มละลาย ท่ีค� างพิจารณาอยู7 ในศาลอุทธรณA ในวัน ท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ศาลอุทธรณAพิจารณาพิพากษาต7อไปจนเสร็จและให�คู7ความมีสิทธิฎีกา
ต7อไปได�ตามกฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลายท่ีใช�บังคับอยู7ก7อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

ในกรณีท่ีคู7ความยื่นอุทธรณAแล�วก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช� บังคับ แต7ศาล
ล�มละลายยังมิได�สั่งรับอุทธรณA ให�ถือว7าอุทธรณAนั้นเป1นอุทธรณAต7อศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใน
กรณีจําเป1นศาลล�มละลายจะสั่งให�คู7ความแก�ไขอุทธรณAนั้นให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได� 

ในกรณี ท่ีศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณA ได� พิพากษาหรือมี คําสั่ งไปก7อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับแต7คดียังอยู7ในระหว7างอายุอุทธรณAหรือฎีกา และคู7ความยังมิได�ยื่นอุทธรณA
หรือฎีกา ให�คู7ความยื่นอุทธรณAต7อศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งเดือนนับแต7วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๗  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติในส7วนท่ีกําหนด
หลักเกณฑAการอุทธรณAคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล�มละลายท่ีใช�บังคับอยู7ในป3จจุบันมีความไม7
เหมาะสม เป1นเหตุให�การดําเนินกระบวนการพิจารณาเป1นไปด�วยความล7าช�าไม7คุ�มครองสิทธิของ
บรรดาเจ�าหนี้และลูกหนี้อย7างเพียงพอ ประกอบกับหลักเกณฑAการอุทธรณAท่ีกําหนดในกฎหมายว7าด�วย
การจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลายท่ีใช�บังคับอยู7ในป3จจุบันใช�บังคับเฉพาะคดีฟVWนฟู
กิจการของลูกหนี้ สมควรแก�ไขบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑAการอุทธรณAคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลล�มละลาย เพ่ือให�การดําเนินกระบวนพิจารณาเป1นไปด�วยความรวดเร็วยิ่งข้ึน และเพ่ือให�หลักเกณฑA
การอุทธรณAท้ังคดีล�มละลายและคดีฟVWนฟูกิจการของลูกหนี้อยู7ในกฎหมายเดียวกัน  จึงจําเป1นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕ 
                                                 

๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หน�า ๕๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๑๑ ก/หน�า ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๒  บรรดาคดีอาญาท่ีอยู7ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลล�มละลายท่ี

ค�างพิจารณาอยู7 ในศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณAหรืออยู7ระหว7างอายุอุทธรณAหรือฎีกาในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณAดําเนินคดีดังกล7าวต7อไปโดยถือว7าคดีนั้นมิใช7
คดีล�มละลายตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึง
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๓  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป3จจุบันศาลล�มละลายมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลายท่ีมิใช7คดีอาญา ทําให�คดีอาญาท่ี
เก่ียวกับกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย ซ่ึงต�องอาศัยผู�พิพากษาท่ีมีความรู�ความชํานาญเก่ียวกับกฎหมาย
ว7าด�วยล�มละลายอยู7ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลธรรมดา  ดังนั้น สมควรกําหนดให�ศาล
ล�มละลายซ่ึงเป1นศาลชํานัญพิเศษสามารถพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล7าวได� รวมท้ังมีวิธีพิจารณา
พิเศษท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคดีล�มละลาย อันจะเป1นผลให�การดําเนินคดีล�มละลายมีความถูกต�อง
และเป1นธรรมมากยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป1นต�นไป 

 
มาตรา ๗  คดีท่ีศาลล�มละลายมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก7อนวันเปJดทําการของศาล

อุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ ให�อุทธรณAไปยังศาลฎีกา และให�นําบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงใช�บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช�บังคับมาใช�บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

บรรดาคดีล�มละลายท่ีค�างพิจารณาอยู7ในศาลฎีกาก7อนวันเปJดทําการของศาลอุทธรณA
คดีชํานัญพิเศษ ให�นําบทบัญญัติว7าด�วยการอุทธรณAตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธี
พิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงใช�บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ มาใช�
บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

 
มาตรา ๘  ให�แผนกคดีล�มละลายในศาลฎีกาท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับยังคงมี
อยู7ต7อไปตามความจําเป1นจนกว7าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว7าด�วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนดเป1นอย7างอ่ืน 

 

                                                 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน�า ๒๒/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙  ในระหว7างท่ีศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษยังไม7เปJดทําการ การวินิจฉัยว7า
คดีใดจะอยู7ในอํานาจของศาลล�มละลายหรือไม7ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ให�ประธานศาลฎีกาเป1นผู�วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให�เป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๐  บรรดาระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธี

พิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใช�บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ยังคงใช�
บังคับได�ต7อไปเพียงเท7าท่ีไม7ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว7าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๑  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได�มีการปรับปรุงหลักเกณฑA
การอุทธรณAและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7ง โดยให�คดีแพ7งท่ีข้ึนสู7ศาลฎีกาจะต�อง
ได�รับอนุญาตจากศาลฎีกาแต7ระบบการอุทธรณAคดีล�มละลายในป3จจุบันกฎหมายบัญญัติให�คู7ความมี
สิทธิอุทธรณAโดยตรงต7อศาลฎีกาซ่ึงไม7สอดคล�องกับหลักเกณฑAท่ีแก�ไขใหม7ดังกล7าว ประกอบกับได�มี
การจัดต้ังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษข้ึนเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษต7าง ๆ สมควรแก�ไข
ปรับปรุงหลักเกณฑAการอุทธรณAและฎีกาในคดีล�มละลายให�มีความสอดคล�องเป1นระบบเดียวกัน 
รวมท้ังแก�ไขวิธีพิจารณาท่ีเก่ียวข�องให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 

ป3ทมา/แก�ไข 
วศิน/ตรวจ 

๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

วิมล/ปรับปรุง 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
ณัฐพร/ตรวจ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

นุสรา/เพ่ิมเติม 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป1นป2ท่ี ๕๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว7า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรจัดต้ังศาลล�มละลายและให�มีวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต7อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว7า “พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธี

พิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๒๗  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ศาลล�มละลาย” หมายความว7า ศาลล�มละลายกลาง หรือศาลล�มละลายภาค 
“คดีล�มละลาย”๒๘ หมายความว7า คดีตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลายและให�

หมายความรวมถึงคดีแพ7งท่ีเก่ียวพันกันกับคดีดังกล7าวด�วย 
“ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ”๒๙ หมายความว7า ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษตาม

กฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ 
“ประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ”๓๐ หมายความว7า ประธานศาลอุทธรณAคดี

ชํานัญพิเศษตามกฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ 

                                                 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๕ ก/หน�า ๑๐/๘ เมษายน ๒๕๔๒ 
๒๘ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “คดีล�มละลาย” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลาย

และวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๙ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๐ มาตรา ๓ นิยามคําว7า “ประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๓๑  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

ศาลล�มละลาย 
   

 
มาตรา ๕  ให�จัดต้ังศาลล�มละลายกลางข้ึน และจะเปJดทําการเม่ือใดให�กระทําโดย

พระราชกฤษฎีกา 
ให�ศาลล�มละลายกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร แต7บรรดาคดีล�มละลายท่ีเกิดข้ึน

นอกเขตของศาลล�มละลายกลางจะยื่นฟLองต7อศาลล�มละลายกลางก็ได�  ท้ังนี้ ให�อยู7ในดุลพินิจของศาล
ล�มละลายกลางท่ีจะไม7ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งท่ียื่นฟLองเช7นนั้นได� 

 
มาตรา ๖  การจัดต้ังศาลล�มละลายภาค ให�กระทําโดยพระราชบัญญัติซ่ึงจะต�องระบุ

เขตศาลและกําหนดท่ีตั้งศาลนั้นไว�ด�วย 
 
มาตรา ๗  ศาลล�มละลายมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีล�มละลาย 
ในการฟLองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป1นกรรมเดียวเป1นความผิดต7อกฎหมาย

หลายบทและบทใดบทหนึ่งเป1นความผิดตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย ให�ศาลล�มละลายรับพิจารณา
พิพากษาความผิดบทอ่ืนไว�ด�วย๓๒ 

ในการฟLองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป1นความผิดหลายกรรมต7างกัน ใน
ความผิดท่ีเก่ียวเนื่องกัน และบางกรรมไม7เป1นความผิดตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย ศาลล�มละลาย
จะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม หรือไม7รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลาย
กรรมท่ีไม7เป1นความผิดตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย โดยให�โจทกAแยกฟLองเป1นคดีใหม7ยังศาลท่ีมี
อํานาจก็ได�  ท้ังนี้ ให�คํานึงถึงความสะดวกและเพ่ือประโยชนAแห7งความยุติธรรมเป1นสําคัญ๓๓ 

ก7อนเริ่มต�นสืบพยาน หากจําเลยเห็นว7าการพิจารณาคดีอาญาตามวรรคสามต7อไปใน
ศาลล�มละลายจะไม7สะดวกหรือไม7ได�เป1นไปเพ่ือประโยชนAแห7งความยุติธรรม จําเลยอาจยื่นคําร�อง
พร�อมแสดงเหตุผลหรือพยานหลักฐานต7อศาลล�มละลายขอให�แยกฟLองไปยังศาลท่ีมีอํานาจ เม่ือศาล
ล�มละลายเห็นสมควรจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําร�องนั้นก็ได�๓๔ 

 

                                                 
๓๑ มาตรา ๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๒ มาตรา ๗ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๓ มาตรา ๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๔ มาตรา ๗ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘  เม่ือศาลล�มละลายเปJดทําการแล�ว ห�ามมิให�ศาลชั้นต�นอ่ืนรับคดีท่ีอยู7ใน
อํานาจศาลล�มละลายไว�พิจารณาพิพากษา 

 
มาตรา ๙  ในกรณีมีป3ญหาว7าคดีใดจะอยู7ในอํานาจของศาลล�มละลายหรือไม7 ไม7ว7า

ป3ญหานั้นจะเกิดข้ึนในศาลล�มละลายหรือศาลยุติธรรมอ่ืน ให�ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว�
ชั่วคราวแล�วเสนอป3ญหานั้นให�ประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษเป1นผู�วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
ประธานศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษให�เป1นท่ีสุด ในกรณีเช7นว7านี้ ถ�าตามคําวินิจฉัยของประธานศาล
อุทธรณAคดีชํานัญพิเศษจะต�องเปลี่ยนแปลงศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ให�ศาลเดิมโอนคดีไป
ยังศาลดังกล7าว และให�ถือว7ากระบวนพิจารณาท่ีได�ดําเนินการไปแล�วในศาลเดิมก7อนมีคําพิพากษาไม7
เสียไป เว�นแต7ศาลท่ีรับโอนคดีจะมีคําสั่งเป1นอย7างอ่ืนเพ่ือประโยชนAแห7งความยุติธรรม๓๕ 

ห�ามมิให�เสนอป3ญหาเช7นว7านี้เม่ือศาลชั้นต�นไม7ว7าศาลใดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
วินิจฉัยชี้ขาดคดีแล�ว 

 
มาตรา ๑๐  คดีท่ีค�างพิจารณาอยู7ในศาลล�มละลายภาค คู7ความทุกฝRายอาจตกลงกัน

ร�องขอต7อศาลนั้น ให�โอนคดีมาพิจารณาพิพากษาในศาลล�มละลายกลางได� แต7ห�ามมิให�อนุญาตตาม
คําขอเช7นว7านั้น เว�นแต7ศาลล�มละลายกลางจะได�ยินยอมก7อน 

 
มาตรา ๑๑  ให�ศาลล�มละลายเป1นศาลชั้นต�นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและให�

นําบทบัญญัติแห7งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช�บังคับแก7ศาลล�มละลายโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
ผู�พิพากษาในศาลล�มละลาย 

   
 

มาตรา ๑๒๓๖  ในศาลล�มละลายกลางและศาลล�มละลายภาค ให�มีอธิบดีผู�พิพากษา
กับรองอธิบดีผู�พิพากษา ศาลละหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีความจําเป1นเพ่ือประโยชนAในทางราชการ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว7าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดย
ความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา จะกําหนดให�มีรองอธิบดีผู�พิพากษามากกว7าหนึ่งคนแต7ไม7เกิน
สามคนก็ได� 

 
มาตรา ๑๓  ผู�พิพากษาในศาลล�มละลายจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต7งต้ัง

จากข�าราชการตุลาการตามกฎหมายว7าด�วยระเบียบข�าราชการฝRายตุลาการซ่ึงมีความรู�และความ
เข�าใจในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย 

 
                                                 

๓๕ มาตรา ๙ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณา
คดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๖ มาตรา ๑๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๓ 
วิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

   
 

ส7วนท่ี ๑ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต�น 

   
 

มาตรา ๑๔๓๗  นอกจากท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ กระบวนพิจารณาในศาล
ล�มละลายให�เป1นไปตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลายและข�อกําหนดตามมาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีไม7มี
บทบัญญัติและข�อกําหนดดังกล7าว ให�นําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง แล�วแต7กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  ภายใต� บั งคับมาตรา ๙๐/๑๑ แห7งพระราชบัญญั ติล�มละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ ให�ศาลล�มละลายดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต7อกันไปโดยไม7เลื่อนคดีจนกว7าจะ
เสร็จการพิจารณา เว�นแต7มีเหตุจําเป1นอันมิอาจก�าวล7วงเสียได� และเม่ือเสร็จการพิจารณาคดีให�ศาล
ล�มละลายรีบทําคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีคู7ความไม7มาศาลในนัดใดไม7ว7าจะได�รับอนุญาตจากศาลหรือไม7ให�ถือว7า
คู7ความนั้นได�ทราบกระบวนพิจารณาของศาลในนัดนั้นแล�ว 

 
มาตรา ๑๖  ถ�าบุคคลใดเกรงว7าพยานหลักฐานท่ีตนอาจต�องอ�างอิงในภายหน�าจะ

สูญหายหรือยากแก7การนํามาเม่ือมีคดีล�มละลายเกิดข้ึน หรือถ�าคู7ความฝRายใดในคดีเกรงว7า
พยานหลักฐานท่ีตนจํานงจะอ�างอิงจะสูญหายเสียก7อนท่ีจะนํามาสืบ หรือเป1นการยากท่ีจะนํามาสืบใน
ภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู7ความฝRายนั้นอาจยื่นคําขอต7อศาลล�มละลายโดยทําเป1นคําร�องขอหรือคําร�อง
ให�ศาลมีคําสั่งให�สืบพยานหลักฐานนั้นไว�ทันที 

เม่ือศาลได�รับคําขอเช7นว7านั้น ให�ศาลหมายเรียกผู�ขอและคู7ความอีกฝRายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�องมาศาล และเม่ือได�ฟ3งบุคคลเหล7านั้นแล�ว ให�ศาลสั่งคําขอตามท่ีเห็นสมควร 
ถ�าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแล�วให�สืบพยานหลักฐานไปตามท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมาย ส7วนรายงานและ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการนั้นให�ศาลเก็บรักษาไว� 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๑๖ ผู�ยื่นคําขอจะ

ยื่นคําร�องรวมไปด�วยเพ่ือให�ศาลล�มละลายมีคําสั่งหรือออกหมายตามท่ีขอโดยไม7ชักช�า และถ�าจําเป1น
จะขอให�ศาลมีคําสั่ งให� เจ�าพนักงานพิทักษAทรัพยAยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุ ท่ีจะใช� เป1น
พยานหลักฐานท่ีขอสืบไว�ก7อน โดยมีเง่ือนไขอย7างใดอย7างหนึ่งตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� 

                                                 
๓๗ มาตรา ๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให�นํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห7งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งมาใช�แก7กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘  เม่ือศาลล�มละลายเห็นเป1นการสมควร จะให�ศาลอ่ืนหรือเจ�าพนักงาน

ศาลทําการสืบพยานหลักฐานส7วนใดส7วนหนึ่งแทนก็ได� การสืบพยานหลักฐานดังกล7าวจะกระทําใน
ศาลหรือนอกศาลก็ได� 

 
มาตรา ๑๙๓๘  เพ่ือให�การดําเนินกระบวนพิจารณาเป1นไปโดยสะดวก รวดเร็วและ

เท่ียงธรรม อธิบดีผู�พิพากษาศาลล�มละลายกลางมีอํานาจออกข�อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาและการรับฟ3งพยานหลักฐานใช�บังคับในศาลล�มละลายได� แต7ข�อกําหนดดังกล7าว
จะต�องไม7ทําให�สิทธิในการต7อสู�คดีอาญาของจําเลยต�องลดน�อยกว7าท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมาย 

ข�อกําหนดนั้นเม่ือได�รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๒๐  ศาลล�มละลายอาจขอให�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญมาให�ความเห็น

เพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได� แต7ต�องให�คู7ความทุกฝRายทราบและไม7ตัดสิทธิคู7ความในอันท่ี
จะขอให�เรียกผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญฝRายตนมาให�ความเห็นโต�แย�งหรือเพ่ิมเติมความเห็นของ
ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญดังกล7าว 

 
มาตรา ๒๑๓๙  ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลล�มละลายขอให�มาให�ความเห็นมี

สิทธิได�รับค7าปRวยการ ค7าพาหนะเดินทาง และค7าเช7าท่ีพัก ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว7าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๒๒  คู7ความหรือผู�มีส7วนเก่ียวข�องในคดีจะแต7งต้ังบุคคลใดซ่ึงมีภูมิลําเนาใน

เขตศาลล�มละลายเป1นผู�รับคําคู7ความหรือเอกสารแทนตนก็ได�โดยให�ยื่นคําขอต7อศาลท่ีพิจารณาคดีนั้น 
เม่ือศาลอนุญาตแล�ว จะส7งคําคู7ความหรือเอกสารแก7บุคคลซ่ึงได�รับแต7งต้ังนั้นก็ได� 

ถ�าคู7ความหรือผู�มีส7วนเก่ียวข�องในคดีไม7มีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานในเขตศาล
ล�มละลายท่ีพิจารณาคดี เพ่ือความสะดวกในการส7งคําคู7ความหรือเอกสาร ศาลนั้นจะสั่งให�คู7ความหรือ
ผู�มีส7วนเก่ียวข�องในคดีแต7งต้ังบุคคลซ่ึงมีภูมิลําเนาในเขตศาลนั้นเป1นผู�รับคําคู7ความหรือเอกสารแทน
ภายในเวลาท่ีศาลกําหนดก็ได� 

ถ�าคู7ความหรือผู�มีส7วนเก่ียวข�องในคดีไม7ปฏิบัติตามคําสั่งศาลในวรรคสอง การส7งคํา
คู7ความหรือเอกสารจะกระทําโดยวิธีปJดประกาศไว� ณ ศาลท่ีพิจารณาคดีแจ�งให�คู7ความหรือผู�มีส7วน
เก่ียวข�องในคดีมารับคําคู7ความหรือเอกสารนั้นแทนการส7งโดยวิธีอ่ืนก็ได� การส7งคําคู7ความหรือเอกสาร
โดยวิธีนี้ให�มีผลใช�ได�เม่ือพ�นสิบห�าวันนับแต7วันปJดประกาศ 
                                                 

๓๘ มาตรา ๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๙ มาตรา ๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การส7งคําคู7ความหรือเอกสารแก7บุคคลซ่ึงได�รับแต7งต้ัง ให�กระทําได�เช7นเดียวกันกับ
การส7งคําคู7ความหรือเอกสารแก7คู7ความ หรือการส7งโดยวิธีอ่ืนแทนดังท่ีได�บัญญัติไว�ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7ง การส7งคําคู7ความหรือเอกสารแก7บุคคลซ่ึงได�รับแต7งต้ังตามความใน
วรรคนี้ ให�มีผลใช�ได�เม่ือพ�นเจ็ดวันนับแต7วันส7ง หรือสิบห�าวันนับแต7วันท่ีได�มีการส7งโดยวิธีอ่ืนแทน 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให�ส7งคําคู7ความหรือเอกสารอ่ืนใดให�แก7

คู7ความหรือบุคคลใดโดยทางไปรษณียAลงทะเบียนตอบรับก็ได�  ท้ังนี้ ไม7ว7าคู7ความหรือบุคคลนั้นจะมี
ภูมิลําเนาอยู7ในหรือนอกราชอาณาจักร กรณีเช7นนี้ให�ถือว7าคําคู7ความหรือเอกสารท่ีส7งโดยเจ�าพนักงาน
ไปรษณียAมีผลเสมือนเจ�าพนักงานศาลเป1นผู�ส7ง 

 
ส7วนท่ี ๒ 

อุทธรณAและฎีกา๔๐ 
   

 
มาตรา ๒๔๔๑  การอุทธรณAคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล�มละลาย ให�อุทธรณAไปยัง

ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษตามบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัตินี้ แต7ในกรณีท่ีไม7มีบทบัญญัติแห7ง
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�นําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล�วแต7กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔/๑๔๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๕๔๓  คดีล�มละลายท่ีมิใช7คดีอาญา ห�ามมิให�อุทธรณAคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาลล�มละลาย เว�นแต7 
(๑) คําพิพากษายกฟLอง หรือคําสั่งยกคําร�องหรือคําร�องขอให�ล�มละลาย 
(๒) คําสั่งยกคําร�องขอให�ฟVWนฟูกิจการ 
(๓) คําสั่งอนุญาตหรือไม7อนุญาตให�เจ�าหนี้ได�รับชําระหนี้ไม7ว7าท้ังหมดหรือแต7บางส7วน 
(๔) คําสั่งพิทักษAทรัพยAของลูกหนี้เด็ดขาด 
(๕) คําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแพ7งท่ีเก่ียวพันกับคดีตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย 
 

                                                 
๔๐ หมวด ๓ วิธีพิจารณาคดีล�มละลาย ส7วนท่ี ๒ อุทธรณA แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๑ มาตรา ๒๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๒ มาตรา ๒๔/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓ มาตรา ๒๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖๔๔  คดีท่ีต�องห�ามอุทธรณAตามมาตรา ๒๕ คู7ความอาจยื่นคําขอโดยทําเป1น
คําร�องเพ่ือขออนุญาตอุทธรณAต7อศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษไปพร�อมกับอุทธรณAก็ได� ในกรณีเช7นว7านี้ 
เม่ือศาลล�มละลายตรวจอุทธรณAแล�วเห็นว7าเป1นอุทธรณAท่ีต�องห�ามก็ให�ส7งอุทธรณAและคําขอดังกล7าวไป
ยังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษเพ่ือพิจารณา แต7ถ�าศาลล�มละลายเห็นว7าอุทธรณAดังกล7าวไม7ต�องห�าม
ก็ให�มีคําสั่งรับอุทธรณAนั้นไว�ดําเนินการต7อไป 

ในกรณีท่ีศาลล�มละลายสั่งไม7รับอุทธรณAเพราะเหตุต�องห�ามอุทธรณAตามมาตรา ๒๕ 
คู7ความอาจยื่นคําขอโดยทําเป1นคําร�องเพ่ือขออนุญาตอุทธรณAต7อศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษภายใน
กําหนดสิบห�าวันนับแต7วันท่ีศาลล�มละลายมีคําสั่งก็ได� ถ�าคู7ความยื่นคําขอดังกล7าวแล�ว จะอุทธรณA
คําสั่งไม7รับอุทธรณAไม7ได� 

การยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองให�เป1นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยระเบียบของท่ีประชุมใหญ7
ของศาลฎีกา ระเบียบดังกล7าวเม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

คดีท่ีศาลล�มละลายมีคําสั่งรับอุทธรณAส7งมาให�ศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ หากศาล
อุทธรณAคดีชํานัญพิเศษพิจารณาเห็นว7าอุทธรณAนั้นต�องห�ามอุทธรณAตามมาตรา ๒๕ ให�ยกอุทธรณA 
แต7ถ�าศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษพิจารณาเห็นสมควรเพ่ือประโยชนAแห7งความยุติธรรมจําเป1นต�อง
แก�ไขข�อผิดพลาดจะรับพิจารณาพิพากษาคดีท่ีต�องห�ามอุทธรณAดังกล7าวนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๒๖/๑๔๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๗๔๖  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล�มละลายในส7วนท่ีเกี่ยวกับคดีอาญา

ให�อุทธรณAไปยังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ โดยให�นําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘๔๗  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖ มาใช�บังคับแก7คดีล�มละลายในส7วนท่ี

เก่ียวกับคดีอาญาท่ีต�องห�ามอุทธรณAโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๘/๑๔๘  การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีล�มละลายในศาลอุทธรณAคดี

ชํานัญพิเศษและผลแห7งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ ให�นําบทบัญญัติแห7ง

                                                 
๔๔ มาตรา ๒๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๕ มาตรา ๒๖/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖ มาตรา ๒๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๗ มาตรา ๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๘ มาตรา ๒๘/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี

ล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แล�วแต7กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘/๒๔๙  การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ 

ให�นําบทบัญญัติแห7งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แล�วแต7กรณีมา ใช�บังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีล�มละลายในศาลฎีกา ให�นําบทบัญญัติแห7ง
พระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แล�วแต7กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๙  บรรดาคดีล�มละลายท่ียังไม7ถึงท่ีสุดในวันเปJดทําการของศาลล�มละลาย
กลางท่ีได�จัดต้ังข้ึนตามมาตรา ๕ ให�นําบทบัญญัติแห7งกฎหมายว7าด�วยล�มละลายท่ีใช�อยู7ในขณะนั้นมา
ใช�บังคับ เว�นแต7คดีนั้นจะได�มีการโอนมาพิจารณาพิพากษาในศาลล�มละลายกลาง 

สําหรับคดีล�มละลายท่ีค�างพิจารณาอยู7ในศาลชั้นต�น ถ�าคู7ความทุกฝRายตกลงกันร�อง
ขอให�โอนคดีนั้นมาพิจารณาพิพากษาในศาลล�มละลายกลางภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีศาล
ล�มละลายกลางเปJดทําการ ก็ให�ศาลล�มละลายกลางรับคดีไว�พิจารณาพิพากษาต7อไป 

 
มาตรา ๓๐  ในระหว7างท่ีศาลล�มละลายภาคยังมิได�เปJดทําการในท�องท่ีใด ให�ศาล

ล�มละลายกลางมีเขตในท�องท่ีนั้นด�วย การยื่นคําฟLองหรือคําร�องขอจะยื่นต7อศาลจังหวัดซ่ึงลูกหนี้มี
ภูมิลําเนาอยู7ในเขตศาลหรือประกอบธุรกิจอยู7ในเขต ไม7ว7าด�วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะท่ียื่นคํา
ฟLองหรือคําร�องขอหรือภายในกําหนดเวลาหนึ่งป2ก7อนนั้นก็ได� ให�ศาลจังหวัดแจ�งไปยังศาลล�มละลาย
กลาง เม่ือศาลล�มละลายกลางรับคดีนั้นไว�แล�วจะออกไปทําการไต7สวน นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี 
ณ ศาลจังหวัดแห7งท�องท่ีนั้น หรือจะกําหนดให�ทําการไต7สวน นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาล
ล�มละลายกลางก็ได�ตามท่ีศาลล�มละลายกลางจะเห็นสมควร 

ศาลล�มละลายกลางอาจขอให�ศาลจังหวัดแห7งท�องท่ีท่ีมีการยื่นคําฟLองหรือคําร�องขอ
ไว�หรือศาลจังหวัดอ่ืนใดดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใช7เป1นการวินิจฉัยชี้ขาดข�อพิพาทแห7งคดี
ได�ตามความจําเป1น ในกรณีเช7นนี้ ให�ศาลจังหวัดนําวิธีพิจารณาคดีในหมวด ๓ มาใช�บังคับแก7การ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๔๙ มาตรา ๒๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากคดีล�มละลายเป1นคดีท่ีมี
ลักษณะพิเศษแตกต7างจากคดีแพ7งโดยท่ัวไป ซ่ึงโดยผลของคดีล�มละลายย7อมกระทบต7อเศรษฐกิจโดย
ส7วนรวม และหากได�รับการพิจารณาโดยผู�พิพากษาท่ีมีความรู�และความเข�าใจในเรื่องเก่ียวกับ
กฎหมายว7าด�วยล�มละลายโดยเฉพาะแล�ว ย7อมทําให�การดําเนินกระบวนพิจารณาสามารถดําเนินไป
โดยรวดเร็วและเท่ียงธรรมยิ่งข้ึน สมควรจัดต้ังศาลล�มละลายข้ึนเพ่ือพิจารณาคดีล�มละลายโดยเฉพาะ
และให�มีวิธีพิจารณาคดีล�มละลายโดยเหมาะสม  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๕๐ 

 
มาตรา ๖  บรรดาคดีล�มละลาย ท่ีค� างพิจารณาอยู7 ในศาลอุทธรณA ในวัน ท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ศาลอุทธรณAพิจารณาพิพากษาต7อไปจนเสร็จและให�คู7ความมีสิทธิฎีกา
ต7อไปได�ตามกฎหมายว7าด�วยการจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลายท่ีใช�บังคับอยู7ก7อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

ในกรณีท่ีคู7ความยื่นอุทธรณAแล�วก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช� บังคับ แต7ศาล
ล�มละลายยังมิได�สั่งรับอุทธรณA ให�ถือว7าอุทธรณAนั้นเป1นอุทธรณAต7อศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใน
กรณีจําเป1นศาลล�มละลายจะสั่งให�คู7ความแก�ไขอุทธรณAนั้นให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได� 

ในกรณี ท่ีศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณA ได� พิพากษาหรือมี คําสั่ งไปก7อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับแต7คดียังอยู7ในระหว7างอายุอุทธรณAหรือฎีกา และคู7ความยังมิได�ยื่นอุทธรณA
หรือฎีกา ให�คู7ความยื่นอุทธรณAต7อศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งเดือนนับแต7วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๗  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติในส7วนท่ีกําหนด
หลักเกณฑAการอุทธรณAคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล�มละลายท่ีใช�บังคับอยู7ในป3จจุบันมีความไม7
เหมาะสม เป1นเหตุให�การดําเนินกระบวนการพิจารณาเป1นไปด�วยความล7าช�าไม7คุ�มครองสิทธิของ
บรรดาเจ�าหนี้และลูกหนี้อย7างเพียงพอ ประกอบกับหลักเกณฑAการอุทธรณAท่ีกําหนดในกฎหมายว7าด�วย
การจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลายท่ีใช�บังคับอยู7ในป3จจุบันใช�บังคับเฉพาะคดีฟVWนฟู
กิจการของลูกหนี้ สมควรแก�ไขบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑAการอุทธรณAคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลล�มละลาย เพ่ือให�การดําเนินกระบวนพิจารณาเป1นไปด�วยความรวดเร็วยิ่งข้ึน และเพ่ือให�หลักเกณฑA
การอุทธรณAท้ังคดีล�มละลายและคดีฟVWนฟูกิจการของลูกหนี้อยู7ในกฎหมายเดียวกัน  จึงจําเป1นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๕๑ 
                                                 

๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หน�า ๕๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๑๑ ก/หน�า ๑/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๒  บรรดาคดีอาญาท่ีอยู7ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลล�มละลายท่ี

ค�างพิจารณาอยู7 ในศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณAหรืออยู7ระหว7างอายุอุทธรณAหรือฎีกาในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณAดําเนินคดีดังกล7าวต7อไปโดยถือว7าคดีนั้นมิใช7
คดีล�มละลายตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึง
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๓  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป3จจุบันศาลล�มละลายมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีตามกฎหมายว7าด�วยล�มละลายท่ีมิใช7คดีอาญา ทําให�คดีอาญาท่ี
เก่ียวกับกฎหมายว7าด�วยล�มละลาย ซ่ึงต�องอาศัยผู�พิพากษาท่ีมีความรู�ความชํานาญเก่ียวกับกฎหมาย
ว7าด�วยล�มละลายอยู7ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลธรรมดา  ดังนั้น สมควรกําหนดให�ศาล
ล�มละลายซ่ึงเป1นศาลชํานัญพิเศษสามารถพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล7าวได� รวมท้ังมีวิธีพิจารณา
พิเศษท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคดีล�มละลาย อันจะเป1นผลให�การดําเนินคดีล�มละลายมีความถูกต�อง
และเป1นธรรมมากยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๕๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป1นต�นไป 

 
มาตรา ๗  คดีท่ีศาลล�มละลายมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก7อนวันเปJดทําการของศาล

อุทธรณAคดีชํานัญพิเศษ ให�อุทธรณAไปยังศาลฎีกา และให�นําบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงใช�บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช�บังคับมาใช�บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

บรรดาคดีล�มละลายท่ีค�างพิจารณาอยู7ในศาลฎีกาก7อนวันเปJดทําการของศาลอุทธรณA
คดีชํานัญพิเศษ ให�นําบทบัญญัติว7าด�วยการอุทธรณAตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธี
พิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงใช�บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ มาใช�
บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

 
มาตรา ๘  ให�แผนกคดีล�มละลายในศาลฎีกาท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับยังคงมี
อยู7ต7อไปตามความจําเป1นจนกว7าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว7าด�วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนดเป1นอย7างอ่ืน 

 

                                                 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน�า ๒๒/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙  ในระหว7างท่ีศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษยังไม7เปJดทําการ การวินิจฉัยว7า
คดีใดจะอยู7ในอํานาจของศาลล�มละลายหรือไม7ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห7งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ให�ประธานศาลฎีกาเป1นผู�วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให�เป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๐  บรรดาระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธี

พิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใช�บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ยังคงใช�
บังคับได�ต7อไปเพียงเท7าท่ีไม7ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว7าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๑  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได�มีการปรับปรุงหลักเกณฑA
การอุทธรณAและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ7ง โดยให�คดีแพ7งท่ีข้ึนสู7ศาลฎีกาจะต�อง
ได�รับอนุญาตจากศาลฎีกาแต7ระบบการอุทธรณAคดีล�มละลายในป3จจุบันกฎหมายบัญญัติให�คู7ความมี
สิทธิอุทธรณAโดยตรงต7อศาลฎีกาซ่ึงไม7สอดคล�องกับหลักเกณฑAท่ีแก�ไขใหม7ดังกล7าว ประกอบกับได�มี
การจัดต้ังศาลอุทธรณAคดีชํานัญพิเศษข้ึนเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษต7าง ๆ สมควรแก�ไข
ปรับปรุงหลักเกณฑAการอุทธรณAและฎีกาในคดีล�มละลายให�มีความสอดคล�องเป1นระบบเดียวกัน 
รวมท้ังแก�ไขวิธีพิจารณาท่ีเก่ียวข�องให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 

ป3ทมา/แก�ไข 
วศิน/ตรวจ 

๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

วิมล/ปรับปรุง 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
ณัฐพร/ตรวจ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

นุสรา/เพ่ิมเติม 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 


