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ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๕ ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมเจ้าหนี้คราวหนึ่ง ๆ   ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

ถามเจ้าหนี้ที่มาประชุมนั้นว่า  ผู้ใดจะคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้ 
มีคําสั่งอนุญาตให้ได้รับชําระหนี้รายใดบ้างหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ให้นับคะแนนเสียงสําหรับเจ้าหนี้รายนั้น 

ถ้ามีผู้คัดค้านคําขอรับชําระหนี้รายใด  ก็ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งให้ออกเสียงในจํานวนหนี้ 
ได้เท่าใดหรือไม่  ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่ายังสั่งในขณะนั้นไม่ได้  ก็ให้หมายเหตุการขัดข้องไว้   
แล้วให้เจ้าหนี้ออกเสียงไปพลางก่อน  โดยมีเง่ือนไขว่า  ถ้าต่อไปเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ออกเสียงเพียงใด  
การออกเสียงของเจ้าหนี้นั้น  ให้ถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้เพียงนั้น 
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คําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคสอง  อาจคัดค้านไปยังศาลได้ภายในสิบสี่วันนับแต่
วันมีคําสั่ง” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรรมการเจ้าหนี้ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินกว่าเจ็ดคน  โดยเลือกจากเจ้าหนี้ 
หรือผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี้  แต่เจ้าหนี้หรือผู้รับมอบอํานาจนั้นจะกระทําการเป็นกรรมการเจ้าหนี้ได้
ต่อเม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคําสั่งอนุญาตให้ได้รับชําระหนี้ของเจ้าหนี้นั้นแล้ว” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕ เม่ือลูกหนี้ประสงค์จะทําความตกลงในเร่ืองหนี้สินโดยวิธีขอชําระหนี้แต่เพียง
บางส่วนหรือโดยวิธีอื่น  ให้ทําคําขอประนอมหนี้เป็นหนังสือย่ืนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกําหนด
เจ็ดวันนับแต่วันย่ืนคําชี้แจงเก่ียวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา  ๓๐  หรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดให้ 

คําขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหน้ี  หรือวิธีจัดกิจการหรือทรัพย์สิน   
และรายละเอียดแห่งหลักประกัน  หรือผู้คํ้าประกัน  ถ้ามี  และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ลําดับการชาํระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) จํานวนเงินที่ขอประนอมหนี้ 
(๓) แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติตามคําขอประนอมหนี้ 
(๔) กําหนดเวลาชําระหนี้ 
(๕) การจัดการกับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน  ถ้ามี 
(๖) ผู้คํ้าประกัน  ถ้ามี 
ถ้าคําขอประนอมหน้ีมีรายการไม่ครบถ้วนชัดเจนตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

แจ้งให้ลูกหนี้แก้ไขให้ครบถ้วนชดัเจน   
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคําขอ

ประนอมหนี้นั้นหรือไม่” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๙๑  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  

พุทธศักราช  ๒๔๘๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“คําขอรับชําระหนี้นั้นต้องทําตามแบบพิมพ์  โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแห่งหนี้สินและข้อความ

ระบุถึงหลักฐานประกอบหน้ีและทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดของลูกหนี้ที่ยึดไว้เป็นหลักประกัน  หรือตกอยู่
ในความครอบครองของเจ้าหนี้  ทั้งนี้  ให้แนบเอกสารที่เก่ียวกับหนี้ที่ย่ืนขอรับชําระหนี้มาด้วย” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๙๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 
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“มาตรา  ๙๑/๑  ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ย่ืนคําขอรับชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  
ให้เจ้าหนี้มีคําขอโดยทําเป็นคําร้องย่ืนต่อศาลว่าเจ้าหนี้ประสงค์จะย่ืนคําขอรับชําระหน้ี  และแสดงถึง 
เหตุสุดวิสัยที่ตนไม่อาจย่ืนคําขอรับชําระหนี้ได้ทันภายในกําหนดเวลา  เม่ือศาลเห็นว่ากรณีเป็นเหตุสุดวิสัย
และมีเหตุผลอันสมควรที่จะให้เจ้าหนี้ย่ืนคําขอรับชําระหนี้  ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้รายนั้นย่ืนคําขอ 
รับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

เจ้าหนี้ที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามวรรคหนึ่ง  ให้มีสิทธิได้รับชําระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
เฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ภายหลังการแบ่งทรัพย์สินก่อนที่เจ้าหนี้ย่ืนคําขอรับชําระหนี้  ทั้งนี้  ไม่กระทบถึง 
การใดท่ีศาล  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ดําเนินการไปแล้ว” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๕  และมาตรา  ๑๐๖  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๕ ในการพิจารณาและมีคําสั่งคําขอรับชําระหนี้  ไม่ว่าจะเป็นหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม่  
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอํานาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้  ลูกหนี้  หรือบุคคลใดมาสอบสวนหรือให้ถ้อยคํา
หรือส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับหนี้สินได้ 

มาตรา ๑๐๖ คําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้รายใด  ถ้าเจ้าหนี้อื่น  ลูกหนี้  หรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์อื่นไม่โต้แย้ง  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอํานาจเป็นผู้พิจารณาสั่งอนุญาตให้ได้รับชําระหนี้ได้  
เว้นแต่มีเหตุอันสมควรสั่งเป็นอย่างอื่น 

คําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้รายใด  ถ้ามีผู้โต้แย้ง  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคําสั่ง
อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยกคําขอรับชําระหนี้ 
(๒) อนุญาตให้ได้รับชําระหนี้เต็มจํานวน 
(๓) อนุญาตให้ได้รับชําระหนี้บางส่วน 
การคัดค้านคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ผู้มีส่วนได้เสีย 

อาจย่ืนคําร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายในกําหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคําร้องคัดค้านตามวรรคสาม  ให้ศาลมีอํานาจเรียกสํานวนคําขอ 

รับชําระหนี้มาตรวจและสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทําคําชี้แจงในเร่ืองที่เป็นปัญหาตามที่เห็นสมควรได้  
หากศาลเห็นสมควรไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ก็ให้ดําเนินการไต่สวนโดยเร็วเท่าที่จําเป็น” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๘  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๘ คําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคําสั่งอนุญาตแล้วนั้น  

ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สั่งไปโดยผิดหลง  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอํานาจยกคําขอ 
รับชําระหนี้  หรือลดจํานวนหนี้ที่ได้มีคําสั่งอนุญาตไปแล้วได้” 
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มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของวรรคหน่ึง  ในมาตรา  ๑๓๐  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินตามมาตรา  ๑๗๙  (๔)” 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๙  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๓๙  รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เห็นสมควรโดยเฉพาะตัว 

หรือโดยตําแหน่งหน้าที่  ให้เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีอํานาจถอดถอน  รวมทั้งออกระเบียบ
กําหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอํานาจออกคําสั่งเก่ียวกับคําขอรับชําระหนี้ได้ 

การแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และระเบียบตามวรรคหน่ึงให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖๑  มาตรา  ๑๖๒  มาตรา  ๑๖๓  มาตรา  ๑๖๔  
มาตรา  ๑๖๕  มาตรา  ๑๖๖  มาตรา  ๑๖๗  มาตรา  ๑๖๘  มาตรา  ๑๖๙  มาตรา  ๑๗๐  และมาตรา  ๑๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๑ ลูกหนี้คนใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา  ๖๗  (๓)  โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร  
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือจําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา ๑๖๒ ลูกหนี้คนใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๗๙  หรือมาตรา  
๘๐  โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขืนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๖  
(๑)  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือจําคุกไม่เกินสี่เดือน  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา ๑๖๓ ลูกหนี้คนใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  มีความผิดต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือจําคุกไม่เกินสองปี  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

(๑) ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๖๗  (๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่มี 
ข้อแก้ตัวอันสมควร 

(๒) ละเว้นไม่แจ้งข้อความอันเป็นสาระสําคัญ  หรือกล่าวเท็จเก่ียวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน
ต่อศาล  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  หรือที่ประชุมเจ้าหนี้  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีเจตนาฉ้อฉล 

(๓) มิได้แจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในกําหนดเวลาหน่ึงเดือน  เม่ือได้ทราบ   
หรือมีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่ามีผู้นําหนี้สินอันเป็นเท็จมาขอรับชําระในคดีล้มละลาย 

มาตรา ๑๖๔ ในระหว่างเวลาหน่ึงปีก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย  หรือภายหลังนั้น  แต่ก่อน
มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ลูกหนี้คนใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  มีความผิดต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือจําคุกไม่เกินสองปี  หรือทั้งปรับทั้งจํา 
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(๑) ยักย้าย  ซุกซ่อน  ทําลาย  ก่อความชํารุด  หรือเปลี่ยนแปลงดวงตรา  สมุดบัญชีหรือเอกสาร
อันเก่ียวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน  หรือรู้เห็นเป็นใจด้วยการกระทํานั้น ๆ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้ 
มีเจตนาปกปิดสภาพแห่งกิจการของตน 

 ถ้าปรากฏว่า  ดวงตรา  สมุดบัญชี  หรือเอกสารสูญหาย  ชํารุด  หรือเปลี่ยนแปลง  ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าลูกหนี้เป็นผู้กระทํา 

(๒) ละเว้นจดข้อความอันเป็นสาระสําคัญ  หรือจดข้อความเท็จลงในสมุดบัญชีหรือเอกสาร 
อันเก่ียวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน  หรือรู้เห็นเป็นใจในการนั้น 

(๓) นําทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยเช่ือและยังมิได้ชําระราคาไปจํานํา  จํานอง  หรือจําหน่าย  เว้นแต่
การนั้นเป็นปกติธุระของลูกหนี้  และพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีเจตนาฉ้อฉล 

(๔) รับสินเชื่อจากบุคคลอื่นโดยใช้อุบายหลอกลวง  หรือซุกซ่อน  โอน  หรือส่งมอบทรัพย์สิน
ของตนโดยทุจริต  หรือกระทําหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําให้ทรัพย์สินของตนต้องมีภาระผูกพันขึ้นโดยทุจริต  
หรือยอมหรือสมยอมกับบุคคลอื่นให้ศาลพิพากษาให้ตนต้องชําระหนี้ซึ่งตนมิควรต้องชําระ 

มาตรา  ๑๖๕  ในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงเวลาที่พ้นจากล้มละลาย  
ลูกหนี้คนใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  
หรือจําคุกไม่เกินสองปี  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

(๑) รับสินเชื่อจากผู้อื่นมีจํานวนตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไปโดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตน 
ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 

(๒) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามตัวหรือนามสมญาผิดจากที่ตนถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
หรือล้มละลาย  และในการนั้นได้รับสินเชื่อจากบุคคลอื่นโดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูกพิทักษ์ทรัพย์
หรือล้มละลาย 

(๓) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามหรือนามสมญาของผู้อื่นบังหน้า 
(๔) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามตัวหรือนามสมญาผิดไปจากที่ตนถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

หรือล้มละลาย  โดยมิได้โฆษณารายการดังต่อไปนี้ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ 
 ก. นามตัวและนามสมญาที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 
 ข. ตําบลที่ตนประกอบการค้าหรือธุรกิจในขณะที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 ค. นามตัวและนามสมญาซึ่งประสงค์จะใช้ต่อไปในการค้าหรือธุรกิจ 
 ง. ลักษณะของการค้าหรือธุรกิจที่จะประกอบต่อไป 
 จ. ตําบลที่จะประกอบการค้าหรือธุรกิจ 
มาตรา  ๑๖๖  ลูกหนี้คนใดมีหนี้สินเนื่องในการค้าหรือธุรกิจอยู่ในขณะที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์กระทําการ

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือทั้งปรับทั้งจํา 
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(๑) เม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบถามหรือศาลทําการไต่สวน  ลูกหนี้ไม่สามารถให้เหตุผล
อันสมควรถึงการที่ได้เสียทรัพย์สินไปเป็นจํานวนมากในระหว่างเวลาหน่ึงปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย   
หรือภายหลังนั้นแต่ก่อนมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 

(๒) กระทําหนี้สินอันพึงขอรับชําระได้ในคดีล้มละลายโดยไม่มีเหตุอันน่าเชื่อว่าจะสามารถ 
ชําระหนี้นั้นได้ 

มาตรา  ๑๖๗  บุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนพาณิชย์คนใด  
ไม่มีบัญชีย้อนหลังขึ้นไปสามปีนับแต่วันที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  ซึ่งจะแสดงให้เห็นการประกอบพาณิชยกิจ
หรือฐานะการเงินของตนอย่างเพียงพอตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบัญชีซึ่งใช้อยู่ในเวลานั้น   
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา  ๑๖๘  ในระหว่างเวลาหกเดือนก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือภายหลังนั้นแต่ก่อนเวลา
ที่พ้นจากล้มละลาย  ลูกหนี้คนใดออกไปหรือพยายามจะออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยนําทรัพย์สินซึ่ง 
ตามกฎหมายต้องเอาไว้แบ่งใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ราคาเกินกว่าสองพันบาทออกไปด้วย  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 
มิได้มีเจตนาฉ้อฉล  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือจําคุกไม่เกินสองปี  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา  ๑๖๙  เม่ือศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว  ลูกหนี้คนใดซ่อนตัวหรือหลบไปเสียจากที่ ๆ  เคยอยู่  
หรือที่ทําการค้า  หรือประกอบธุรกิจแห่งสุดท้าย  หรือออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยเจตนาหลีกเลี่ยงหมายเรียก
หรือหมายนัดของศาลในคดีล้มละลาย  หรือหลีกเลี่ยงการที่จะถูกสอบสวนหรือไต่สวนเก่ียวกับกิจการ 
หรือทรัพย์สินของตน  หรือทําให้เกิดความลําบากขัดข้องแก่กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย  มีความผิด 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา  ๑๗๐  เม่ือศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว  ลูกหนี้คนใดกระทําการฉ้อฉล  หรือให้  หรือเสนอให ้ 
หรือตกลงว่าจะให้ประโยชน์ใด ๆ  แก่เจ้าหนี้  โดยมุ่งหมายที่จะได้รับความยินยอมของเจ้าหนี้นั้นในการขอ
ประนอมหนี้หรือข้อตกลงเก่ียวกับกิจการหรือการล้มละลายของตน  หรือเพื่อมิให้มีการคัดค้านการขอปลดจาก
ล้มละลาย  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือจําคุกไม่เกินสองปี  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา  ๑๗๑  เจ้าหนี้หรือผู้แทนเจ้าหนี้คนใดกล่าวอ้าง  หรือขอรับชําระหนี้ในคดีล้มละลาย   
หรือการขอประนอมหน้ี  หรือในการตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินของลูกหนี้โดยไม่เป็นความจริงในส่วนสาระสําคัญ  
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีเจตนาฉ้อฉล  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือทั้งปรับทั้งจํา” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๗๔  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๗๔  ผู้ใดกล่าวอ้างโดยไม่เป็นความจริงว่าตนเป็นเจ้าหนี้  โดยมุ่งหมายที่จะได้ดูหรือ 
คัดสําเนาเอกสารใด ๆ   ที่เก่ียวกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 
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มาตรา ๑๕ บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ย่ืนฟ้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังคง
ค้างพิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ให้บังคับตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖ ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กระบวนพิจารณาคําขอรับชําระหน้ี 
ในคดีล้มละลายที่กําหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอคําขอรับชําระหน้ีต่อศาลเพ่ือมีคําสั่งคําขอรับชําระหน้ี  
ทําให้กระบวนพิจารณาคําขอรับชําระหนี้มีหลายขั้นตอน  สมควรลดขั้นตอนโดยกําหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาและมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอรับชําระหนี้  เพ่ือให้การพิจารณาคําขอรับชําระหน้ี 
มีความรวดเร็วขึ้น  นอกจากน้ี  สมควรกําหนดรายละเอียดของคําขอประนอมหน้ีก่อนล้มละลายให้ชัดเจน  และกําหนด 
ให้เจ้าหน้ีที่ไม่ได้ย่ืนคําขอรับชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
สามารถย่ืนคําขอรับชําระหน้ีได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


