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พระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดี

ลมละลาย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๘  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณา
คดีลมละลาย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “คดีลมละลาย”  ในมาตรา  ๓  แหงพระราชบญัญติั
จัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““คดีลมละลาย”  หมายความวา  คดีตามกฎหมายวาดวยลมละลายและใหหมายความรวมถึงคดี
แพงที่เกี่ยวพันกนักับคดีดังกลาวดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธี
พิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ของมาตรา  ๗   

แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธพีิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท

และบทใดบทหนึ่งเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย  ใหศาลลมละลายรับพิจารณาพิพากษา
ความผิดบทอื่นไวดวย 

ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน  ในความผิดที่
เกี่ยวเนื่องกัน  และบางกรรมไมเปนความผดิตามกฎหมายวาดวยลมละลาย  ศาลลมละลายจะรับพิจารณา
พิพากษาทุกกรรม  หรือไมรับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลายกรรมที่ไมเปน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย  โดยใหโจทกแยกฟองเปนคดีใหมยังศาลที่มีอํานาจก็ได  ทั้งนี้  
ใหคํานึงถึงความสะดวกและเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนสําคัญ 

กอนเร่ิมตนสืบพยาน  หากจําเลยเห็นวาการพิจารณาคดีอาญาตามวรรคสามตอไปในศาล
ลมละลายจะไมสะดวกหรือไมไดเปนไปเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  จําเลยอาจย่ืนคํารองพรอม
แสดงเหตุผลหรือพยานหลักฐานตอศาลลมละลายขอใหแยกฟองไปยังศาลที่มีอํานาจ  เมื่อศาลลมละลาย
เห็นสมควรจะมีคําส่ังอนุญาตตามคํารองนั้นก็ได” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธี
พิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“มาตรา  ๑๒  ในศาลลมละลายกลางและศาลลมละลายภาค  ใหมีอธิบดีผูพิพากษากับ 
รองอธิบดีผูพิพากษา  ศาลละหนึ่งคน  และในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในทางราชการ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดยความ
เห็นชอบของประธานศาลฎีกา  จะกําหนดใหมีรองอธิบดีผูพิพากษามากกวาหนึ่งคนแตไมเกินสามคนก็ได” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธี
พิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  กระบวนพิจารณาในศาลลมละลาย 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลายและขอกําหนดตามมาตรา  ๑๙  ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและ
ขอกําหนดดังกลาว  ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  หรือกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  
แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธี
พิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปโดยสะดวก  รวดเร็วและเที่ยงธรรม  
อธิบดีผูพิพากษาศาลลมละลายกลางมีอํานาจออกขอกําหนดใด  ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณา
และการรับฟงพยานหลักฐานใชบังคับในศาลลมละลายได  แตขอกําหนดดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิ
ในการตอสูคดีอาญาของจําเลยตองลดนอยกวาที่บัญญัติไวในกฎหมาย 

ขอกําหนดนั้นเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได” 

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๔/๑  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลาย
และวิธีพิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๒๔/๑  คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลลมละลายในสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาใหอุทธรณ
ไปยังศาลฎีกาภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

คดีลมละลายในสวนเกี่ยวกับคดีอาญาที่มีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุก
ไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาของศาล
ลมละลายในปญหาขอเท็จจริง  เวนแตกรณีตอไปนี้ใหจําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได 
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(๑) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก 
(๒) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก  แตศาลรอการลงโทษไว 
(๓) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด  แตศาลรอการกําหนดโทษไว” 
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๖/๑  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลาย

และวิธีพิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา   ๒๖/๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคส่ี  และ

วรรคหก  มาใชบังคับแกคดีลมละลายในสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่ตองหามอุทธรณตามมาตรา  ๒๔/๑  
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๘/๑  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลาย
และวิธีพิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๒๘/๑  ใหนําบทบัญญัติของสวนที่  ๑  วิธีพิจารณาในศาลชั้นตนในหมวด  ๓  วิธี
พิจารณาคดีลมละลาย  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  วาดวยการพิจารณาพิพากษาและ
การชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณและชั้นฎีกามาใชบังคับแกการพิจารณาพิพากษาและการชี้ขาดตัดสิน
คดีลมละลายในสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่มีการอุทธรณตามมาตรา  ๒๔/๑  ในศาลฎกีาโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๒ บรรดาคดีอาญาที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลลมละลายที่คาง
พิจารณาอยูในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณหรืออยูระหวางอายุอุทธรณหรือฎีกาในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  ใหศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณดําเนินคดีดังกลาวตอไปโดยถือวาคดีนั้นมิใชคดีลมละลายตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปจจุบันศาลลมละลายมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีตามกฎหมายวาดวยลมละลายที่มิใชคดีอาญา  ทําใหคดีอาญาที่เกี่ยวกับกฎหมายวาดวย
ลมละลาย  ซ่ึงตองอาศัยผูพิพากษาที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยลมละลายอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลธรรมดา  ดังนั้น  สมควรกําหนดใหศาลลมละลายซ่ึงเปนศาลชํานัญพิเศษสามารถพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาดังกลาวได  รวมทั้งมีวิธีพิจารณาพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะของคดีลมละลาย  อันจะเปนผล
ใหการดําเนินคดีลมละลายมีความถูกตองและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


