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ขอกําหนดคดีลมละลาย
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณา
คดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดี
ลมละลาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๘ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีผูพิพากษาศาลลมละลายกลางโดยความเห็นชอบ
จากประธานศาลฎีกาออกขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณา และการรับฟงพยานหลักฐาน
ใชบังคับในศาลลมละลาย และศาลอื่นที่มีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาแทนศาลลมละลาย ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอกําหนดคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
ลักษณะ ๑
ความแพง
หมวด ๑
บททั่วไป
วิธีการติดตอระหวางศาล คูความและบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอ ๔ เพื่ อใหก ระบวนพิ จารณาเป น ไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และเที่ย งธรรม การติด ต อ
ระหวา งศาลล ม ละลายกั บศาลอื่ น อาจทําโดยโทรสาร สื่ ออิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือสื่ อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่นแทนการติดตอโดยทางไปรษณียดวนพิเศษหรือประกอบกันก็ได โดยคํานึงถึง
ความจําเปนเรงดวน และความเหมาะสมแกลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทําการติดตอ รวมทั้งจํานวนและ
ลักษณะของเอกสาร หรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ศาลกําหนด
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คูค วาม เจา พนั กงานพิทั ก ษ ทรั พ ย เจ าพนั ก งานบั งคั บ คดี หรือ บุ ค คลอื่ น ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ
การดําเนินคดี อาจไดรับอนุญาตจากศาลเพื่อใชวิธีการติดตอตามวรรคหนึ่งกับศาลแทนการติดตอโดยทาง
ไปรษณียดวนพิเศษ หรือทางเจาพนักงานศาล หรือประกอบกันก็ได ทั้งนี้โดยผูขออนุญาตเปนผูชําระคาใชจา ย
หมวด ๒
การดําเนินกระบวนพิจารณา
การยื่นคําคูความตอศาลจังหวัด
ขอ ๕ ในระหวางที่ศาลลมละลายภาคยังมิไดเปดทําการในทองที่ใด เมื่อมีผูยื่นคําฟองหรือ
คํารองขอตอศาลจังหวัดตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดี
ลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหผูยื่น คําฟองหรือคํ ารองขอจัดทํ าสําเนาคํา ฟองหรือคําร องขอสําหรั บ
ศาลจังหวัดดวยหนึ่งชุด แลวใหศาลจังหวัดสงตนฉบับมายังศาลลมละลายกลางโดยเร็วเพื่อมีคําสั่งและแจง
คําสั่งดังกลาวพรอมกับสงหมายเรียกใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ ถาหากมี ไปยังศาลจังหวัดโดยเร็วเชนกัน
ขอ ๖ ใหศาลจังหวัดแจงคําสั่งที่ไดรับจากศาลลมละลายกลางใหผูยื่นคําฟองหรือคํารองขอทราบ
โดยเร็ว และในกรณีที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งรับคําฟองหรือคํารองขอ ใหผูยื่นคําฟองหรือคํารองขอ
รองขอตอพนักงานเจาหนาที่ของศาลจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบคําสั่ง เพื่อใหสงหมายเรียก
และสําเนาคําฟองหรือสําเนาคํารองขอใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ เวน แตใ นคดีฟน ฟูกิจการของลูกหนี้
ใหศาลลมละลายกลางดําเนินการตามมาตรา ๙๐/๙ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
เมื่อศาลลม ละลายกลางมีคําสั่งรับคําฟองหรือคํารองขอแลวใหรีบนําเสนออธิบดีผูพิพากษา
ศาลลมละลายกลางเพื่อกําหนดวัน เวลา และศาลที่จะนั่งพิจารณาพิพากษาคดีตามความเหมาะสม และ
ใหศาลลมละลายกลางแจงศาลจังหวัดเพื่อใหแจงกําหนดวัน เวลา และศาลที่จะนั่งพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
ใหคูความทราบโดยเร็ว
การขอใหสืบพยานหลักฐานไวกอน
ขอ ๗ คํารอ งขอหรือคํ ารอ งใหศ าลมีคํ าสั่งใหสืบพยานหลักฐานไว กอนตามมาตรา ๑๖
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลม ละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ตองบรรยาย
ขอเท็จจริง ที่แ สดงว ามี ความจํา เป น ที่จ ะตอ งสื บพยานหลัก ฐานไว กอน และในกรณีที่ ยัง มิได มีค ดี
ลมละลายเกิดขึ้นตองบรรยายขอเท็จจริงที่แสดงวามีเหตุที่จะเกิดคดีลมละลายขึ้น
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ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คํารองตองบรรยายถึง
ขอเท็จจริงที่แสดงวามีเหตุฉุกเฉินซึ่งหากแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของทราบ
กอ นแลว พยานหลักฐานดังกลาวจะถูกทําใหเสีย หาย สูญหาย หรือมีเหตุอื่น ใดที่จะทําใหยากแก
การนํามาสืบในภายหลังได
ขอ ๘ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุ ญาตตามคํ ารองใหยึดหรืออายัดเอกสารหรื อวัตถุ ที่จะใชเป น
พยานหลักฐานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตามขอ ๗ วรรคสอง ศาลอาจสั่งใหผูขอวางหลักประกันตามจํานวน
ภายในระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไขอยางใด ตามที่ศาลเห็นสมควรสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ก็ได
ขอ ๙ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการสืบ พยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพหรือ
การประชุมทางอินเทอรเน็ตตามขอ ๑๙ มาใชบังคับแกการพิจารณาตามขอ ๗ และขอ ๘ โดยอนุโลม
เอกสารภาษาตางประเทศ
ขอ ๑๐ ถาเอกสารที่สงตอศาลไดทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ และคูความตกลงกันวาไมตองทํา
คําแปลทั้งฉบับหรือแตบางสวน และศาลเห็นวามิใชพยานหลักฐานในประเด็นหลักแหงคดี ศาลจะอนุญาต
ใหสงเอกสารนั้นเปนพยานหลักฐานตอศาลโดยไมตองทําคําแปลก็ได
การบันทึกคําเบิกความของพยาน
ขอ ๑๑ ในการบัน ทึกคําเบิกความของพยาน ศาลอาจจัดใหมีการบันทึกดวยวิธีหนึ่งวิธีใ ด
หรือหลายวิธีประกอบกัน ดังตอไปนี้
(๑) ใหเจาพนักงานศาลเปนผูบันทึกและอานคําเบิกความนั้นใหพยานฟงแทน
(๒) ใหเจาพนักงานศาลเปนผูบันทึกดวยการจดชวเลข หรือวิธีใด ๆ อันสามารถถอดความ
เปนภาษาไทยได
(๓) บันทึกโดยใชเครื่องมือในการบันทึกเสียง
(๔) บันทึกโดยใชเครื่องมือในการบันทึกภาพและเสียง
ถาศาลจัดใหมีการบันทึกตาม (๒) ศาลตองจัดใหมีการบันทึกดวยวิธีการอื่นประกอบดวย
ขอ ๑๒ เมื่อศาลจัดใหมีการบันทึกคําเบิกความของพยานดวยวิธีการตามขอ ๑๑ (๒), (๓)
หรือ (๔) ศาลอาจจัดใหมีการลงลายมือชื่อของพยานเพื่อรับรองวาตนเปนผูใหถอยคําตามที่มีการบันทึก
ไวก็ได ในกรณีเชนวานี้ศาลไมจําตองจัดใหมีการถอดความบันทึกคําเบิกความของพยานเปนภาษาไทย
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หรือเปนหนังสืออีก เวนแตเมื่อมีคูความฝายใดยื่นอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลในประเด็นที่
เกี่ยวกับพยานนั้น
การพิจารณาลับและการหามโฆษณา
ขอ ๑๓ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อคุมครองความลับทางการคา หรือเพื่อมิใหเสียหายแกธุรกิจ
การคาที่เขามาฟนฟูกิจการ คูความฝายใดฝายหนึ่งอาจมีคําขอหรือถาศาลเห็นวาไมสมควรที่จะใหมีการเปดเผย
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ ทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงคดีตอสาธารณชน ศาลอาจมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้ก็ได
(๑) หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาทั้งหมดหรือแตบางสวน แลวดําเนินการพิจารณาไป
โดยไมเปดเผย
(๒) หามมิใหโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ เชนวานั้น
ไมวาศาลจะไดมีคําสั่งดังกลาวหรือไม คําสั่งหรือคําพิพากษาชี้ขาดคดีของศาลตองอานในศาล
โดยเปดเผย และไมหามการโฆษณาทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงคําสั่งหรือคําพิพากษา หรือยอเรื่อง
แหงคําสั่งหรือคําพิพากษานั้นโดยเปนกลางและถูกตอง
หมวด ๓
พยานหลักฐาน
การกําหนดแนวทางการดําเนินคดี
ขอ ๑๔ กอนมีการสืบพยานศาลอาจสั่งใหคูความทุกฝายมาศาล เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินคดี
เชน
(๑) ระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่น เชน การไกลเกลี่ยเพื่อใหคดีเสร็จไปหรือนําวิธีการอนุญาโตตุลาการ
มาใชเทาที่สภาพแหงคดีเปดชองใหทําได
(๒) กําหนดระยะเวลาทั้งหมดในการดําเนินคดี
(๓) กําหนดวัน เวลา วิธี การ และขั้น ตอนในการดํ าเนิ น คดีที่ จําเปน เชน จํานวนและ
รายละเอียดเกี่ยวกับพยานที่จะนํามาเบิกความ บันทึกถอยคําแทนการสืบพยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญ
พยานเอกสาร และพยานหลักฐานที่ตองการใหศาลเรียกจากคูความอีกฝายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอก
รวมทั้งการเดินเผชิญสืบและการสงประเด็นไปสืบยังศาลอื่น เปนตน
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(๔) กํา หนดตั ว ผูท รงคุณ วุ ฒิห รื อ ผูเ ชี่ ย วชาญตามมาตรา ๒๐ แหง พระราชบั ญ ญั ติจั ด ตั้ ง
ศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
การทบทวนความจําของพยาน
ขอ ๑๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เมื่อพยานเบิกความถึงรายละเอียดของขอเท็จจริงใดแหงคดี ซึ่งพยานไมสามารถจําขอเท็จจริงอันเปน
รายละเอียดนั้นได พยานอาจดูบันทึกทบทวนความจําของพยานประกอบการเบิกความโดยไดรับอนุญาต
จากศาล
คูความอีกฝายอาจรองตอศาลขอตรวจดูบันทึกทบทวนความจําของพยานดังกลาวไดเมื่อพยาน
เบิกความเสร็จ และหากศาลเห็นสมควรอาจรวมบันทึกทบทวนความจําของพยานนั้นไวในสํานวนก็ได
การเสนอบันทึกถอยคําในการสืบพยานบุคคล
ขอ ๑๖ เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีคําขอและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตใหคูความเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง หรือความเห็นของ
ผูที่ตนประสงคจะอางเปนพยานแทนการซักถามผูใหถอยคําเปนพยานตอหนาศาลทั้งหมดหรือแตบางสวน
ก็ได
คูความที่ประสงคจะขอเสนอบันทึกถอยคําแทนการซักถามพยานตามวรรคหนึ่งจะตองยื่น
คํารองแสดงความจํานงพรอมเหตุผลตอศาลกอนวันสืบพยานบุคคลนั้น ใหศาลพิจารณากําหนดระยะเวลา
ที่คูความจะตองยื่นบันทึกถอยคําดังกลาวตอศาลและสงสําเนาบันทึกถอยคํานั้นใหคูความอีกฝายหนึ่ง
เมื่อมีการยื่นบันทึกถอยคําตอศาลแลว คูความที่ยื่นไมอาจขอถอนบันทึกถอยคํานั้น และใหถือวาบันทึก
ถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดีแลว
ใหผูใหถอยคํามาศาลเพื่อเบิกความตอบคําถามคานและคําถามติงของคูความ ถาคูความอีกฝายหนึ่ง
ไมติดใจถามคานพยาน ใหศาลรับฟงบันทึกถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดี หากผูใหถอยคํา
ไมม าศาล ใหศ าลปฏิเสธที่จะรับฟงบัน ทึกถอยคําของผูนั้น เปนพยานหลักฐานในคดี แตในกรณีที่
ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจะรับฟงบัน ทึกถอยคําที่ผูใหถอยคํามิไดมาศาลนั้น
ประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได
ขอ ๑๗ บันทึกถอยคําตามขอ ๑๖ ใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อศาล และเลขคดี
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(๒) วัน เดือน ป และสถานที่ที่ทําบันทึกถอยคํา
(๓) ชื่อและชื่อสกุลของคูความ
(๔) ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู อาชีพ และความเกี่ยวพันกับคูความของผูใหถอยคํา
(๕) รายละเอียดแหงขอเท็จจริง และหรือความเห็นของผูใหถอยคํา
(๖) ลายมือชื่อผูใหถอยคํา
หามมิใหแกไขเพิ่มเติมบันทึกถอยคําที่ไดยื่นไวแลวตอศาล เวนแตศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรมหรือเปนการแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย
บันทึกถอยคําแทนการสืบพยานบุคคลของผูใหถอยคําซึ่งอยูตางประเทศ
ขอ ๑๘ เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีคําขอและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตใหเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง หรือความเห็น ของผูใ ห
ถอยคําซึ่งมีถิ่น ที่อยูใ นตางประเทศตอศาลแทนการนําผูใหถอยคํามาเบิกความเปน พยานตอหนาศาล
ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได ทั้งนี้บันทึกถอยคําดังกลาวใหมีรายการตามที่ระบุไวในขอ ๑๗ หรือตาม
กฎหมายของประเทศที่บันทึกถอยคํานั้นไดทําขึ้น และใหนําความในขอ ๑๖ วรรคสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม
การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ หรือการประชุมทางอินเทอรเน็ต
ขอ ๑๙ เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีคําขอและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตใหทําการสืบพยานบุคคลที่อยูนอกศาลโดยระบบการประชุมทาง
จอภาพ (VIDEOCONFERENCE) หรือการประชุมทางอินเทอรเน็ต (INTERNET MEETING) ได
โดยใหคูความฝายที่อางพยานเปนผูชําระคาใชจาย และไมใหถือวาคาใชจายนั้นเปนคาฤชาธรรมเนียมใน
การดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาซึ่ ง ศาลอาจพิ พ ากษาให คู ค วามฝ า ยอื่ น รั บ ผิ ด ได ต ามมาตรา ๑๖๑
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
การดํ าเนิ น กระบวนการพิ จ ารณาตามวรรคหนึ่ง ให ถื อเสมื อนว าเปน การดํา เนิ น กระบวน
พิจารณาในหองพิจารณาของศาล
ในกรณี ที่มี การสื บ พยานบุ คคลที่ อยู น อกศาลโดยระบบการประชุ ม ทางจอภาพ (VIDEO
CONFERENCE) หรือการประชุมทางอินเทอรเน็ต (INTERNET MEETING) หากคูความฝายใด
ประสงค จ ะอ า งเอกสารเพื่ อ ประกอบการสื บ พยาน ให คู ค วามฝ า ยนั้ น ส ง สํ า เนาเอกสารมายั ง
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ศาลลมละลายกลางกอนวัน สืบพยานไมนอยกวา ๗ วัน เมื่อสืบพยานเสร็จ ใหศ าลที่สืบ พยานสง
เอกสารที่คูความอางมายังศาลลมละลายกลางโดยเร็ว
การรับฟงขอมูลคอมพิวเตอร
ขอ ๒๐ ศาลอาจรับฟงขอมูลที่บัน ทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือประมวลผลโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร เปนพยานหลักฐานในคดีได หาก
(๑) การบันทึกขอมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรเปน
การกระทําตามปกติในการประกอบกิจการของผูใชเครื่องคอมพิวเตอร และ
(๒) การบันทึกและการประมวลผลขอมูลเกิดจากการใชเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงานตาม
ขั้น ตอน การทํา งานของเครื่องคอมพิวเตอรอยา งถูกตอง และแมหากมีกรณีการทํ างานของเครื่อ ง
คอมพิวเตอรขัดของ ก็ไมกระทบถึงความถูกตองของขอมูลนั้น
การพิสูจนถึงการกระทําตามปกติของผูใ ชตาม (๑) และความถูกตองของการบัน ทึกและ
การประมวลผลขอมูลตาม (๒) อาจใชคํารับรองของบุคคลที่เกี่ยวของหรือดําเนินการนั้นก็ได
ขอ ๒๑ คูความที่ประสงคจะเสนอขอมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือประมวลผล
โดยเครื่องคอมพิวเตอรจะตองระบุขอมูลที่จะอางไวในบัญชีระบุพยานตามมาตรา ๘๘ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พรอมยื่น คําแถลงแสดงความจํานงเชน วานั้น กับสําเนาสื่อที่บัน ทึก
ขอมูลนั้นในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่งมารับไปจากเจาพนักงานศาล เวนแต
(๑) สื่อที่บันทึกขอมูลนั้นอยูในความครอบครองของคูความฝายอื่น หรือของบุคคลภายนอก
ใหคูความฝายที่อางอิงขอมูลยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลขออนุญาตงดสงสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูล
และขอใหศาลมีคําสั่งเรียกสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นมาจากผูครอบครองโดยใหคูความฝายที่อางนั้นมีหนาที่
ติด ตามเพื่ อให ไ ดสื่ อ ที่ บัน ทึ ก ขอ มู ล นั้น มาแสดงตอ ศาลในวั น สื บ พยาน หรื อ ในวั น อื่น ตามที่ ศ าล
เห็นสมควรกําหนด
(๒) ถาการทําสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูลนั้น จะทําใหกระบวนพิจารณาลาชาหรือเปนที่เสื่อมเสีย
แกคูความซึ่งอางอิงขอมูลนั้น หรือมีเหตุผลแสดงวาไมอาจสงสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาตามที่กําหนดได ใหคูความฝายที่อางอิงขอมูลยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลขออนุญาต
งดสงสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูลและขอนําสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นมาแสดงตอศาลในวันสืบพยาน หรือใน
วันอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
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ถาคูความฝายที่อางอิงไมสามารถนําสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นมาแสดงตอศาลไดภายในเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ศาลจะกําหนดใหทําการตรวจขอมูลดังกลาว ณ สถานที่ เวลา และภายในเงื่อนไขตามที่
ศาลเห็นสมควร แลวแตสภาพแหงขอมูลนั้น ๆ ก็ได
ถาคูความที่ประสงคจะอา งอิงขอมู ลที่บัน ทึก โดยเครื่ องคอมพิ วเตอรห รือประมวลผลโดย
เครื่องคอมพิวเตอรมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หามมิใ หศ าลรับฟง
ขอมูลนั้นเปนพยานหลักฐาน แตถาศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจะรับฟงขอมูลเชนวานั้น
เปนพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอื่นดวยก็ได
ขอ ๒๒ คูค วามฝ ายที่ ถูก อี ก ฝา ยหนึ่ ง อา งอิง ข อ มูล ที่ บัน ทึ กโดยเครื่ องคอมพิ วเตอร ห รื อ
ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนพยานหลักฐานยันตน อาจยื่นคําแถลงคัดคานการอางขอมูล
นั้นตอศาลกอนการสืบขอมูลนั้นเสร็จ โดยเหตุที่วาขอมูลดังกลาวไมเขาเงื่อนไขของการรับฟงตามขอ
๒๐ หรือสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นปลอม หรือสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นไมถูกตองทั้งหมดหรือบางสวน
เวนแตจะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวามีเหตุอันสมควรที่ไมอาจทราบเหตุแหงการคัดคานไดกอนเวลา
ดังกลาว คูความฝายนั้นอาจยื่นคํารองขออนุญาตคัดคานการอางขอมูลหรือสื่อหรือสําเนาสื่อที่บันทึก
ขอมูลเชนวานั้นตอศาลไมวาเวลาใด ๆ กอนพิพากษาคดี และถาศาลเห็นวาคูความฝายนั้นไมอาจยก
ขอคัดคานไดกอนนั้นและคํารองนั้นมีเหตุผลฟงได ก็ใหศาลอนุญาตตามคํารอง ในกรณีที่มีการคัดคาน
ดังวามานี้ใหนํามาตรา ๑๒๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาคูความซึ่งประสงคจะคัดคานไมคัดคานการอางขอมูลดังกลาวเสียกอนการสืบขอมูลนั้นเสร็จ
หรือศาลไมอนุญาตใหคัดคานภายหลัง หามมิใหคูความฝายนั้นคัดคานการอางอิงขอมูลนั้นเปนพยาน
หลักฐาน แตทั้งนี้ไมตัดอํานาจของศาลในการที่จะไตสวนและชี้ขาดในเรื่องเงื่อนไขของการรับฟงขอมูล
นั้น ตามขอ ๒๐ หรือในเรื่องความแทจริงหรือถูกตองของสื่อหรือสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูลเชนวานั้น
ในเมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ขอ ๒๓ ใหนําความใน ๒๑ ถึงขอ ๒๒ มาใชบังคับแกการรับฟงขอมูลที่บันทึกไวในหรือ
ไดมาจากไมโครฟลม สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นโดยอนุโลม
บันทึกความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
ขอ ๒๔ ผูท รงคุ ณวุ ฒิ หรื อ ผูเ ชี่ ยวชาญที่ ศ าลขอใหม าให ความเห็ น อาจทํ า ความเห็ น เป น
หนังสือ สงตอศาลโดยไมมาเบิกความประกอบหนังสือนั้นก็ได เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
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ใหศาลสงสําเนาความเห็นเปนหนังสือดังกลาวแกคูความทุกฝาย หากเปนกรณีที่ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญจะตองมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น ใหศาลสงสําเนาความเห็นเปนหนังสือนั้นแก
คูความทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเบิกความ
หมวด ๔
คําพิพากษาและคําสั่งของศาล
รายการในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลมละลาย
ขอ ๒๕ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลม ละลายที่จะตองทําเปน หนังสือนั้น จะไมกลาว
หรือแสดงรายละเอียดแหงคําฟอง คํารองขอ คํารอง คําใหการ คําคัดคานและทางนําสืบของคูความ
ก็ไดตามความเหมาะสม แตตองกลาวหรือแสดงไวโดยชัดแจงซึ่งเหตุผ ลแหงคําวินิจฉัยทั้งในปญหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายในประเด็นแหงคดี ตลอดทั้งคาฤชาธรรมเนียม
ลักษณะ ๒
ความอาญา
หมวด ๑
บททั่วไป
การฟองคดีอาญาที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลลมละลาย
ขอ ๒๖ ในระหวางที่ศาลลมละลายภาคยังไมเปดทําการในทองที่ใด โจทกจะยื่นคําฟองตอ
ศาลจังหวัดแหงทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้น อางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้น หรือจําเลยมีที่อยูหรือถูกจับไดหรือ
ทองที่ที่เจาพนักงานทําการสอบสวนจํา เลยก็ได ใหศ าลจังหวั ดแจงไปยังศาลลมละลายกลาง เมื่ อ
ศาลลมละลายกลางรับคดีนั้นไวแลวจะออกไปทําการไตสวนมูลฟอง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ
ศาลจังหวัดแหงทองที่นั้น หรือจะกําหนดใหทําการไตสวนมูลฟอง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ
ศาลลมละลายกลางก็ได ตามที่ศาลลมละลายกลางเห็นสมควร
ศาลลมละลายกลางอาจขอใหศาลจังหวัดแหงทองที่ที่โจทกยื่นคําฟองไวหรือศาลจังหวัดอื่นใด
ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใชเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคดีไดตามความจําเปนในกรณีเชนวานี้
ใหศ าลจังหวัดนําวิธีพิจารณาคดีลมละลายในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและ
วิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับแกการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น
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ใหศาลจังหวัดที่โจทกยื่นฟองไวหรือศาลจังหวัดอื่นตามวรรคสองมีอํานาจออกหมายขัง หรือ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยได
การนําบทบัญญัติลักษณะ ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๗ นอกจากที่บัญญัติไวในลักษณะนี้ ใหนําบทบัญญัติลักษณะ ๑ ความแพง วาดวย
วิธีการติดตอระหวางศาล คูความและบุคคลที่เกี่ยวของตามขอ ๔ การขอใหสืบพยานหลักฐานไวกอน
ตามขอ ๗ ถึงขอ ๙ เอกสารภาษาตางประเทศตามขอ ๑๐ การบันทึกคําเบิกความของพยานตามขอ
๑๑ และขอ ๑๒ การพิจารณาลับและการหามโฆษณาตามขอ ๑๓ การทบทวนความจําของพยาน
ตามขอ ๑๕ การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ หรือการประชุมทางอินเทอรเน็ตตาม
ขอ ๑๙ การรับฟงขอมูลคอมพิวเตอรตามขอ ๒๐ ถึงขอ ๒๓ บันทึกความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญตามขอ ๒๔ มาใชบังคับแกความอาญาโดยอนุโลม
หมวด ๒
การดําเนินกระบวนพิจารณา
การยื่นคํารองขอหมายคน หมายจับ ผัดฟองหรือฝากขังตอศาลจังหวัด
ขอ ๒๘ ในระหวางที่ศาลลมละลายภาคยังมิไดเปดทําการในทองที่ใด เมื่อพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการยื่น คํารองขอหมายคน หมายจับ ผัดฟองหรือฝากขังตอศาลจังหวัดตามขอ ๒๖
ประกอบบทบัญญัติมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหศ าลจังหวัดดํ าเนิน การและมี คําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งนํามาใชบังคับ
โดยพระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แลวแตกรณี
การยื่นคําฟองตอศาลจังหวัด
ขอ ๒๙ ในระหวางที่ศาลลมละลายภาคยังมิไดเปดทําการในทองที่ใด เมื่อโจทกยื่นคําฟอง
ตอศาลจังหวัดตามขอ ๒๖ ใหโจทกจัดทําสําเนาสําหรับศาลจังหวัดดวยหนึ่งชุด และถาคําฟองถูกตอง
ตามกฎหมายแลว
(๑) ในคดีที่ราษฎรเปน โจทก ใหศ าลจังหวัด สงตน ฉบับคํ าฟองมายั งศาลลมละลายกลาง
โดยเร็ว เพื่อใหอธิบดีผูพิพากษาศาลลมละลายกลางกําหนดวัน เวลาและศาลที่จะนั่งไตสวนมูลฟองตาม
ความเหมาะสม ใหศาลลมละลายกลางแจงศาลจังหวัดเพื่อแจงใหโจทกทราบกําหนดวัน เวลาและศาลที่
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จะนั่งไตสวนมูลฟองโดยเร็ว ใหโจทกนําสงหมายนัดและสําเนาคําฟองแกจําเลย แตถาคดีนั้นพนักงาน
อัยการไดฟองจําเลยโดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตาม (๒)
(๒) ในคดีที่พนักงานอัยการเปน โจทก ใหศ าลจังหวัดสงสําเนาคําฟอ งแกจําเลยรายตัวไป
สอบถามจําเลยวามีทนายความหรือไม อานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง สอบถามคําใหการของจําเลย
แลวสงตนฉบับคําฟองพรอมคําใหการของจําเลย ถาหากมี มายังศาลลมละลายกลางโดยเร็ว เพื่อให
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งไตสวนมูลฟองหรือประทับฟอง แลวนําเสนออธิบดีผูพิพากษาศาลลมละลายกลาง
เพื่อกําหนดวัน เวลาและศาลที่จะนั่งไตสวนมูลฟองหรือนั่งพิจารณาพิพากษาคดีตามความเหมาะสม
และใหศาลลมละลายกลางแจงศาลจังหวัดโดยเร็วเพื่อแจงใหคูความทราบกําหนดวัน เวลาและศาลที่จะ
นั่งไตสวนมูลฟองหรือนั่งพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นคําฟองตอศาลจังหวัด
ขอ ๓๐ ในกรณีตามขอ ๒๙ (๒) หากจําเลยใหการรับสารภาพตามฟองและเปนคดีที่ศาล
จะพิพากษาไดโดยไมตองสืบพยานหลักฐาน ศาลลมละลายกลางอาจใชการพิจารณาพิพากษาคดีโดย
ผานระบบการประชุ ม ทางจอภาพ (VIDEOCONFERENCE) หรือ การประชุม ทางอิน เทอร เน็ ต
(INTERNET MEETING)
ในกรณีที่ ไม มีก ารประชุ ม ทางจอภาพ (VIDEOCONFERENCE) หรื อการประชุ ม ทาง
อินเทอรเน็ต (INTERNET MEETING) ใหผูพิพากษาศาลลมละลายกลางออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา
คดีในศาลจังหวัดที่โจทกยื่นคําฟองโดยเร็ว แตทั้งนี้จะตองไมทําใหจําเลยเสียสิทธิที่จะไดรับการปลอยชั่วคราว
ลักษณะ ๓
แบบพิมพ
ขอ ๓๑ อธิ บ ดี ผูพิ พ ากษาศาลลม ละลายกลางอาจประกาศใช แ บบพิ ม พ ใ ด ๆ สํ า หรั บ
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลายได
เมื่อมีกรณีที่จะตองใชแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง คูความอาจจัดทําเอกสารตามรูปแบบพิมพนั้น
ดวยวิธีการใด ๆ โดยไมจําตองใชกระดาษแบบพิมพตามที่ศาลจัดไวใหก็ได
ให ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นวลทิพย ฉัตรชัยสกุล
อธิบดีผูพิพากษาศาลลมละลายกลาง

