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กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
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ขอบเขตเนือ้หาที่ออกสอบ

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

มาตรา 90/1 ถึง 90/90
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ลักษณะขอ้สอบ

(1) ค าถามเปน็ไปตามกระบวนการฟืน้ฟกูจิการ

(2) ค าพิพากษาฎกีายอ้นหลังไมเ่กนิ 10 ปี

(3) ภาษากฎหมายตามค าพพิากษาฎีกา
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ภาพรวม
กฎหมาย

ฟื้นฟูกิจการ
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ยื่นค าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอ 

ศาลส่งส าเนาค าร้องขอให้มีการคัดค้าน
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ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

พิจารณาเรื่องตั้งผู้ท าแผน

ศาลมีค าสั่งตั้งผู้ท าแผน

6/50



เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้

ผู้ท าแผนจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
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ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผน

ศาลพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแผน

แผนฟ้ืนฟูกิจการมีผลผูกมัดเจ้าหนี้+ลูกหนี้
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ผู้บริหารแผนด าเนินการตามแผน

แผน “เป็นผลส าเร็จ” ศาลมี “ค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ”

แผน “ไม่เป็นผลส าเร็จ” ศาลมี “ค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ”
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แผนไม่เป็นผลส าเร็จ แต่ศาลเห็นว่า “ลูกหนี้ไม่ควรล้มละลาย”

ศาลมี “ค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ”

แผนไม่เป็นผลส าเร็จ แต่ศาลเห็นว่า “ลูกหนี้ควรล้มละลาย”

ศาลมี “ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด”
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ภาพรวม

กฎหมายฟืน้ฟูกิจการ
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ยื่นค าร้องขอใหฟ้ืน้ฟกูจิการของลูกหนี้

โดย จน./ลน./หน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งจะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ 

(90/2, 90/3, 90/4)
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เมื่อศาลมคี าสั่งรบัค ารอ้งขอแล้ว 

เกิดสภาวะพักการช าระหน้ี 

(Automatic Stay) 

ซึ่งห้ามไม่ให้ จน. + ลน.กระท าการใด ๆ 

(90/12)

13/50



เมื่อศาลมคี าสั่งรบัค ารอ้งขอแล้ว 

ศาลจะส่งส าเนาค าร้องขอให้ จน./ลน.ทราบ 

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ

(90/9) 

และเมื่อศาลไต่สวนค าร้องค าคัดค้านแล้ว 

ก็จะมี “ค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ”

หรือ “ค าสั่งยกค าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ”

(90/10) 
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จะมีการพิจารณาตั้งผู้ท าแผน 

(90/17)

ซึ่งผู้ท าแผนจะมีอ านาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของ ลน. 

(90/25)

แต่กรณีที่ยังไม่มีการตั้งผู้ท าแผน จะมีการตั้ง “ผู้บริหารชั่วคราว” 

(90/20)

ซึ่งจะมีอ านาจหน้าท่ี 

(90/21)

เมื่อศาลมคี าสั่งใหฟ้ืน้ฟกูจิการแลว้ 
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เมื่อศาลมคี าสั่งตัง้ผูท้ าแผนแล้ว 

จน.ต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ 

(90/26+90/27)

ซึ่งหาก จน. ไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ 

จน.ย่อมหมดสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้ 

(90/61)
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หลังจากศาลมคี าสั่งตัง้ผูท้ าแผนแลว้

ผู้ท าแผนจะจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการ 

(90/42) 

ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุม จน. 

เพื่อให้ท่ีประชุมเจ้าหนี้พิจารณาว่า “จะมีมติยอมรับแผนหรือไม่”

(90/44)
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ถ้าที่ประชมุเจ้าหนีม้มีตยิอมรบัแผน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานไปยังศาล 

เพื่อให้ศาลพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

(90/46)
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การที่ศาลพจิารณาแผนฟืน้ฟกูจิการแลว้

ศาลจะใช้หลักเกณฑ์หลัก 

(90/58) 

แล้วศาลจะมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง 

คือ (1) ค าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผน 

หรือ (2) ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน
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ถ้าศาลมีค าสั่งไมเ่หน็ชอบดว้ยแผน

ศาลจะนัดพิจารณาต่อว่า 

“สมควรให้ ลน.ล้มละ ลายหรือไม่” 

แล้วมีค าส่ัง 

(90/48 ว.4)

20/50



ถ้าศาลมีค าสั่งเหน็ชอบดว้ยแผน

จะมีผลท าให้ ลน./จน./ผู้ท าแผน/ผู้บริหารแผนต้องผูกพันตาม

ข้อก าหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ 

(90/60)

ซึ่งในส่วนของ “ผู้บริหารแผน” นั้น ก็จะมีอ านาจหน้าท่ี 

(90/59)
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เมื่อศาลมคี าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน

(1) ถ้าผู้บริหารแผนปฏิบัติตามแผน “เป็นผลส าเร็จ” 

ศาลจะมี “ค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ” 

(90/70 ว.1)

ผลคือ ลูกหน้ีหลุดพ้นจากหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ

เว้นแต่หน้ีที่ยังคงค้างอยู่ในแผน 

(90/75)22/50



เมื่อศาลมคี าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน

(2) ถ้าผู้บริหารแผนปฏิบัติตามแผน “ไม่เป็นผลส าเร็จ” 

ศาลจะมี “ค าส่ังยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ” 

(90/70 ว.2)

ผลคือ ทุก ๆ อย่างกลับคืนสู่ฐานะเดิม

(90/74)
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เมื่อศาลมคี าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน

(3) ถ้าผู้บริหารแผนปฏิบัติตามแผนไม่เป็นผลส าเร็จ

และศาลเห็นว่า “ลน.ควรล้มละลาย”

ศาลจะมี “ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลน.เด็ดขาด” 

(ม.90/70 ว.2)

ผลคือ ไม่มีผลถึงสิ่งที่เป็นไปตามแผนแล้ว 

หนี้ของ จน.กลับคืนสู่สถานะดังที่เป็นอยู่เดิม 

(ม.90/78)
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เมื่อศาลมคี าสั่งเห็นชอบดว้ยแผน

(4) ถ้าผู้บริหารแผนปฏิบัติตามแผนไม่เป็นผลส าเร็จ แต่ศาลเห็นว่า 

“ลน.ไม่ควรล้มละลาย” ศาลจะมี “ค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ” 

(90/70 ว.2)

ผลคือ ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ เว้นแต่

หนี้ท่ียังคงค้างอยู่ในแผน 

(90/75)
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ภาพรวม

สภาวะพกัการช าระหนี้ 
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จุดเริ่มตน้ของสภาวะพักการช าระหนี้

จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมี 

“ค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ” 

ไว้พิจารณาแล้วเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 

การรักษาทรัพย์สินของ ลน.ให้คงที่ 

เพื่อจะได้น าทรัพย์สินนั้นไปแบ่งให้กับ จน. ทั้งหลาย

ตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป
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ผลของสภาวะพกัการช าระหนี้

จะไปจ ากัดสิทธิห้ามไม่ให้ 

จน.+ลน.+บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกระท าการใด ๆ ตามที่ได้ก าหนด

เอาไว้ใน ม.90/12 (1) ถึง (11) ถ้าท านิติกรรม/ช าระหนี้ใด ๆ ที่

ขัด/แย้งกับสภาวะพักการช าระหน้ีดังกล่าว ก็จะตกเป็นโมฆะตาม 

ม.90/12 ว.4
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ผลของสภาวะพักการช าระหนี้

นอกจากนี้สภาวะพักการช าระหนี้ก็ยังไปมีผล

กับค าพิพากษา/ค าสั่งของศาลอื่นด้วย 

กล่าวคือ หากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลใด ไปขัดหรือแย้งกับ

สภาวะพักการช าระหน้ีเข้า ก็จะไม่มีผลผูกพัน ลน.ในคดีล้มละลาย

ตาม ม.90/12 ว.3
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การสิ้นสุดของสภาวะพักการช าระหนี้

(1) วันครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน 

(2) วันที่ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน 

(3) วันที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ 

(4) วันที่ศาลมีค าส่ังจ าหน่ายคดี 

(5) วันที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 

(6) วันที่ศาลมีค าส่ังยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 

(7) วันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ ลน.เด็ดขาด
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สภาวะพักการช าระหนี้

มาตราที่ส าคัญ คือ 

90/12 (4), (9), (10), ว.4

ส่วนอนุมาตราอื่น ๆ ท าความเข้าใจในตัวบทก็พอแล้ว
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สภาวะพกัการช าระหนี้ ม.90/12 (4)

(1) ห้ามฟ้อง ลน.เปน็คดีแพง่/คดลี้มละลาย 

(2) ถ้าหนี้เกดิขึน้กอ่นวนัทีศ่าลมีค าสัง่

เห็นชอบด้วยแผน

(3) กรณีมีการฟ้องคดีไวก้อ่นแลว้ 

ให้งดการพจิารณาไว ้

(4) เว้นแตศ่าลทีร่ับค าร้องขอ

จะมีค าสัง่เปน็อย่างอื่น
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หนี้ท่ีเกิดขึ้น “ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน”

ตัวอย่างเช่น

หนี้ท่ีเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ, 

หนี้ท่ีเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ, 

หนี้ท่ีผู้บริหารชั่วคราวก่อขึ้น, 

หนี้ท่ีผู้ท าแผนก่อขึ้น 
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หนี้ท่ีเกิดขึ้น “หลังจากศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว”

หน้ีที่ “ผู้บริหารแผน” หรือ “ผู้บริหารแผนชั่วคราว” ก่อขึ้น
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ค าว่า “ห้ามฟ้อง ลน.” ห้ามใคร ???
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ค าตอบ

ห้าม “จน.ธรรมดา” 

ถ้าห้าม “จน.ตามค าพิพากษา” คือ ม.90/12 (5) 

ถ้าห้าม “จน.มีประกนั” คือ ม.90/12 (6) 

ถ้าห้าม “จน.ภาษีอากร” คือ ม.90/12 (7)
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ห้าม ลน.ในคดีล้มละลาย

ฟ้องบุคคลภายนอกไหม ???
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ค าตอบ

ไม่ห้าม ลน.ในคดลี้มละลายฟอ้งบคุคลภายนอกเปน็คดแีพง่

หรือคดลี้มละลายได ้

เพราะ ม.90/12 (4) ห้ามฟอ้ง ลน. ไม่ไดห้า้ม ลน.ฟอ้ง 
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ค าสั่งงดการพิจารณา

มีผลจนกว่าสภาวะพักการช าระหนี้จะสิ้นสุดลง 

เช่น 

ในศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ/

ค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ/

ค าสั่งให้จ าหน่ายคดีฟื้นฟูกิจการ
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เว้นแตศ่าลที่รับค าร้องขอจะมคี าสัง่เปน็อย่างอืน่

คือ 

การที่ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่ง

อนุญาตให้ จน.ฟ้อง ลน.เป็นคดีแพ่ง/

คดีล้มละลายได้นั่นเอง 

ม.90/13
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ประเดน็ขอ้กฎหมาย

กฎหมายห้ามไม่ให้ฟ้องเฉพาะ ลน.ในคดีฟื้นฟูกิจการเท่านั้น 

แต่ถ้า ลน.ในคดีฟื้นฟูกิจการเป็น ลน.ร่วมกับบุคคลอื่น/

มีผู้ค้ าประกัน ผลของสภาวะพักการช าระหนี้ท่ีห้ามฟ้อง

มีผลเฉพาะ ลน.ในคดีฟื้นฟูกิจการเท่านั้น 

ไม่มีผลรวมถึง ลน.ร่วม/ผู้ค้ าประกัน 

(ฎ.3403/2545)

41/50



ประเดน็ขอ้กฎหมาย

หนี้ท่ี “ผู้บริหารแผน” ก่อขึ้น 

เป็นหนี้ท่ีเกิดขึ้น “หลังจากศาลมีค าส่ังเห็นชอบด้วยแผนแล้ว” 

เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช าระหนี้โดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้ 

ม.90/62 (1) 

แต่ถ้าผู้บริหารแผนไม่ยอมช าระหนี้ให้ เจ้าหนี้ก็มีสิทธิฟ้องร้อง

ให้ ลน.ช าระหนี้ได้ ไม่ต้องห้าม ม.90/12 (4) 

(ฎ.18342/2557)
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ประเด็นขอ้กฎหมาย

ถ้า จน.ยื่นฟ้อง ลน.เป็นคดีแพ่งไว้ก่อนแล้ว 

ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีค าสั่ง

รับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของ ลน. 

ศาลที่รับฟ้องคดีแพ่งต้องงดการพิจารณาคดี 

ม.90/12 (4) 
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กระบวนการฟืน้ฟกูจิการของลกูหนี้
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สภาวะพกัการช าระหนีท้ีห่า้มฟอ้งลกูหนี ้ม.90/12 (4)

หนี้ หนี้ หนี้ หนี้

ลูกหนี้ ลูกหนี้

ผู้บริหาร

ชั่วคราว ผู้ท าแผน 

ผู้บริหาร

แผน
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บริษัท A กู้ยืมเงินจากธนาคาร B โดยน าที่ดินมาท า ส.จ านอง 

บริษัท A ผิดนัดช าระหนี้ ธนาคาร B จึงฟ้องบังคับจ านองต่อศาลจังหวัด

เชียงใหม่ ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของ

บริษัท A ลูกหนี้ ถ้าบริษัท A ยื่นค าแถลงขอให้ศาลจังหวัดเชียงใหม่งดการ

พิจารณาคดี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ต้องมีค าสั่งงดการพิจารณาคดีแพ่ง

ดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 
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การที่ธนาคาร B ฟ้องบังคับจ านองบริษัท A ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ 

และศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท A 

ลูกหนี้นั้น ถือเป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีแพ่งไว้ก่อนแล้ว ศาลจังหวัด

เชียงใหม่ต้องมีค าสั่งงดการพิจารณาคดีแพ่งดังกล่าว เพราะเมื่อศาลมีค าสั่ง

รับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ห้ามไม่ให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินของลูกหนี้ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีไว้ก่อนแล้ว ให้งดการ

พิจารณาไว้ ตาม ม.90/12 (4) 
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ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ต่อมา B 

ผู้บริหารแผนซื้อรถยนต์จาก C มาใช้ในกิจการของบริษัท A 

ลูกหนี้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ถ้าบริษัท A ไม่ช าระ

หนี้ค่ารถยนต์ C เจ้าหนี้มีอ านาจฟ้องบริษัท A เป็นคดีแพ่งต่อ

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ได้หรือไม่ อย่างไร 
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การที่ B ผู้บริหารแผนซื้อรถยนต์จาก C มาใช้ในกิจการของ

บริษัท A ลูกหนี้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการนั้น หนี้ดังกล่าวเกิดขึ้น 

“หลังจากศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว” C เจ้าหนี้มีอ านาจฟ้องคดีแพ่ง

ต่อศาลจังหวัดตลิ่งชันได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีจากศาล

ล้มละลายกลางตาม ม.90/12 (4) เพราะสภาวะการพักช าระหนี้ที่ห้ามไม่ให้

เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น บังคับเฉพาะ

กรณีที่มูลแห่งหนี้ เกิดขึ้น “ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่ง เห็นชอบด้วยแผน ” 

(ฎ.3195/2549)
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ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของ

บริษัท C ลูกหนี้แล้ว ต่อมาธนาคาร B ฟ้องบริษัท A และบริษัท 

C ให้ร่วมกันช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ าประกันโดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลาง ศาลจังหวัดตลิ่งชันจะ

รับฟ้องและพิจารณาคดัดังกล่าว ได้หรือไม่ อย่างไร
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ศาลจังหวัดตลิ่งชันจะรับฟ้องและพิจารณาคดีในส่วนของบริษัท C 

ไม่ได้ เพราะเมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้เพื่อพิจารณาแล้ว 

ห้ามไมใ่หฟ้อ้งลกูหนีเ้ปน็คดแีพ่งเกีย่วกบัทรัพยส์นิของลูกหนี้ แต่รับฟ้องและ

พิจารณาคดีในส่วนของบริษัท A ได้ เพราะบริษัท A ไม่ใช่ลูกหนี้ในคดี

ฟื้นฟูกิจการ จึงไม่ได้รับประโยชน์จากสภาวะการพักช าระหนี้  ตาม 

ม.90/12 (4) (ฎ.3403/2555)
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