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แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) มีผลใช้
บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 27 สิงหาคม 2558 เพื่อแก้ไขบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
กระบวนพิจารณาในคดีลม้ ละลาย สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
•

•

กําหนดให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นผูม้ อี ํานาจในการพิจารณา
และมี คํ า สัง่ เกี่ ย วกั บ คํ า ขอรับ ชํ า ระหนี้ จากเดิ ม ที่ ก ฎหมาย
กําหนดให้ศาลมีอํานาจในการพิจารณาเกี่ยวกับคําขอรับชําระหนี้
เพื่อให้การพิจารณาคําขอรับชําระหนี้มคี วามรวดเร็วขึน้
กําหนดรายละเอียดทีต่ อ้ งระบุในคําขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย

ฉบับที่ 4
พฤศจิกายน 2558
เนื้ อหา:
•

แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483

•

แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ จด
ทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

•

พระราชบัญญัตคิ ลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็น พ.ศ. 2558

•
•

กรณี เจ้าหนี้ ท่ไี ม่ได้ย่ืนคําขอรับ ชําระหนี้ภ ายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแต่ วนั โฆษณาคําสังพิ
่ ท ักษ์ ท รัพ ย์เด็ด ขาด
สามารถยื่นคําขอรับชําระหนี้ได้ หากเป็ นกรณีทม่ี เี หตุสดุ วิสยั
ปรับปรุงบทกําหนดโทษให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั

ทัง้ นี้ คดีลม้ ละลายทีไ่ ด้ย่นื ฟ้ องก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ นี้ใช้บงั คับ และยังคงค้างพิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบตั กิ ารของ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ให้บงั คับตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พ.ศ. 2483 ซึง่ ใช้อยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ นี้ใช้บงั คับ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ จด
ทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัตจิ ดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึง่ จะมีผล
บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตอิ นั มี
สาระสําคัญสรุปได้ดงั นี้
•

เครื่องจักรทีจ่ ะนํามาจดทะเบียนกรรมสิทธิเครื
์ ่องจักรต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือจากผูต้ รวจสอบ
เครื่องจักรเอกชนซึง่ ได้รบั อนุญาตจากนายทะเบียนเครื่องจักรกลาง

•

กําหนดโทษทางอาญากรณีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบเครื่องจักรทุจริตหรือจงใจจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เครื่องจักรอันเป็ นเท็จ
กําหนดโทษทางอาญากรณีเจ้าของเครื่องจักรย้ายเครื่องจักรทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้วออกไปนอกบริเวณสถานทีป่ ระกอบ
กิจการอุตสาหกรรมโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ หรือมิได้ยา้ ยเครื่องจักรให้ตรงตามแผนผังรายการเครื่องจักรทีน่ าย
ทะเบียนเห็นชอบ หรือย้ายเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วออกไปนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ชัวคราวโดยไม่
่
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ รวมถึงเพิม่ เติมโทษในกรณีท่เี ครื่องจักรนัน้ ได้จดทะเบียนจํานองไว้ แล้วการ
เคลื่อนย้ายนัน้ เป็ นไปในประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายแก่ผรู้ บั จํานอง
ในกรณีทผ่ี กู้ ระทําความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนัน้ เกิดจากคําสังการ
่
หรือการกระทําของ
บุคคลใด หรือไม่สงการ
ั่
หรือไม่กระทําการ อันเป็ นหน้าทีท่ ต่ี ้องกระทําของกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใด ซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน้ ผูน้ นั ้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย
ปรับปรุงบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม

•

•

•

พระราชบัญญัติคลังสินค้า
ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัตคิ ลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ตาม พ.ร.บ.ฯ นิ ติบุ คคลประเภทห้างหุ้น ส่วนจํากัด บริษัท จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และสหกรณ์ เท่ านัน้ จึงจะสามารถ
ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้โดยต้องได้รบั ใบอนุ ญ าตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน นอกจากนี้ ผู้ท่ีมี
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ โดยได้รบั บําเหน็จเป็ นทางการค้าปกติ ก็จะต้องแจ้ง
ข้อมูลเกีย่ วกับชื่อและทีอ่ ยู่ พร้อมกับสถานทีเ่ ก็บ พืน้ ที่ ขนาด และความจุของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น รวมทัง้ ชื่อและสถานที่
ทําการของบริษทั ในเครือทีฝ่ ากเก็บสินค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภ่ ายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ ริม่ ประกอบกิจการ เพื่อขอใบรับรอง
การแจ้งด้วย
หากผูใ้ ดประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยไม่มใี บอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
100,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่ สําหรับผูม้ คี ลังสินค้า
ไซโล หรือห้องเย็นทีเ่ ก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษทั ในเครือโดยรับบําเหน็จเป็ นทางการค้าปกติ ไม่แจ้งขอใบรับรองการแจ้ง
ภายใน 30 วันนับแต่วนั เริม่ ประกอบการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการเป็ นนิตบิ ุคคล
กรรมการหรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน้ จะต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน้ ด้วย
ส่วนผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจารคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นอยู่ก่อนวันทีพ่ .ร.บ.ฯ นี้ใช้บงั คับ และผูม้ คี ลังสินค้า ไซโล หรือ
ห้องเย็นทีเ่ ก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษทั ในเครือโดยได้รบั บําเหน็จเป็ นทางการค้าปกติ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าทีภ่ ายใน 120
วันนับแต่วนั ทีพ่ .ร.บ.ฯ นี้ใช้บงั คับ
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