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แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติั

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 

พระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) มผีลใช้

บงัคบัตัง้แต่วนัที ่27 สงิหาคม 2558 เพื่อแกไ้ขบทบญัญตัเิกีย่วกบั

กระบวนพจิารณาในคดลีม้ละลาย สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

• กาํหนดใหเ้จา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยเ์ป็นผูม้อีํานาจในการพจิารณา

และมีคําสัง่เกี่ยวกับคําขอรับชําระห น้ี  จากเดิมที่กฎหมาย

กําหนดให้ศาลมอีํานาจในการพจิารณาเกี่ยวกบัคําขอรบัชําระหน้ี 

เพื่อใหก้ารพจิารณาคาํขอรบัชาํระหน้ีมคีวามรวดเรว็ขึน้ 

• กาํหนดรายละเอยีดทีต่อ้งระบุในคาํขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย  

 

 ฉบบัท่ี 4 

พฤศจกิายน 2558 
 
เน้ือหา: 
 
• แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ

ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 
 

• แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตั ิจด

ทะเบยีนเครื่องจกัร พ.ศ. 2514 

 

• พระราชบญัญตัคิลงัสนิคา้ ไซโล และ

หอ้งเยน็ พ.ศ. 2558 

 
 



• กรณีเจ้าหน้ีที่ไม่ได้ยื่นคําขอรบัชําระหน้ีภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแต่วนัโฆษณาคําสัง่พิทักษ์ทรพัย์เดด็ขาด 

สามารถยื่นคาํขอรบัชาํระหน้ีได ้หากเป็นกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยั  

• ปรบัปรุงบทกาํหนดโทษใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนั 

ทัง้น้ี คดลีม้ละลายทีไ่ดย้ื่นฟ้องก่อนวนัที ่พ.ร.บ.ฯ น้ีใชบ้งัคบั และยงัคงคา้งพจิารณาอยู่ในศาลหรอือยู่ในระหว่างปฏบิตักิารของ

เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์ใหบ้งัคบัตามพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พ.ศ. 2483 ซึง่ใชอ้ยู่ก่อนวนัที ่พ.ร.บ.ฯ น้ีใชบ้งัคบั 

 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติั จด

ทะเบียนเคร่ืองจกัร พ.ศ. 2514 

พระราชบญัญตัจิดทะเบยีนเครื่องจกัร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2558 ซึง่จะมผีล

บงัคบัตัง้แต่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2558 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัอินัมี

สาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี  
• เครื่องจกัรทีจ่ะนํามาจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครื่องจกัรต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืจากผูต้รวจสอบ

เครื่องจกัรเอกชนซึง่ไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบยีนเครื่องจกัรกลาง 

• กาํหนดโทษทางอาญากรณีผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูต้รวจสอบเครื่องจกัรทุจรติหรอืจงใจจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ

เครื่องจกัรอนัเป็นเทจ็ 

• กาํหนดโทษทางอาญากรณีเจา้ของเครื่องจกัรยา้ยเครื่องจกัรทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ออกไปนอกบรเิวณสถานทีป่ระกอบ

กจิการอุตสาหกรรมโดยไม่แจง้ใหน้ายทะเบยีนทราบ หรอืมไิดย้า้ยเครื่องจกัรใหต้รงตามแผนผงัรายการเครื่องจกัรทีน่าย

ทะเบียนเหน็ชอบ หรอืย้ายเครื่องจกัรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วออกไปนอกบรเิวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ชัว่คราวโดยไม่แจง้ใหน้ายทะเบยีนทราบ รวมถงึเพิม่เติมโทษในกรณีที่เครื่องจกัรนัน้ได้จดทะเบยีนจํานองไว้ แล้วการ

เคลื่อนยา้ยนัน้เป็นไปในประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูร้บัจาํนอง 

• ในกรณีทีผู่ก้ระทําความผดิเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผดิของนิตบิุคคลนัน้เกดิจากคําสัง่การ หรอืการกระทําของ

บุคคลใด หรอืไม่สัง่การ หรอืไม่กระทําการ อนัเป็นหน้าทีท่ีต่้องกระทําของกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใด ซึ่ง

รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ๆ ดว้ย 
• ปรบัปรุงบญัชอีตัราค่าธรรมเนียม 

 
 
 

 
 



พระราชบญัญติัคลงัสินค้า 

ไซโล และห้องเยน็ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

พระราชบญัญตัคิลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) จะมผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2558 

ตาม พ.ร.บ.ฯ นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากดั และสหกรณ์ เท่านัน้จึงจะสามารถ

ประกอบกิจการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็น ได้โดยต้องได้รบัใบอนุญาตจากอธบิดีกรมการค้าภายใน นอกจากน้ี ผู้ที่มี

คลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ที่เกบ็รกัษาสนิคา้เฉพาะแก่บรษิัทในเครอื โดยไดร้บับําเหน็จเป็นทางการคา้ปกต ิกจ็ะต้องแจ้ง

ขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อและทีอ่ยู่ พรอ้มกบัสถานทีเ่กบ็ พืน้ที ่ขนาด และความจุของคลงัสนิคา้ ไซโล หอ้งเยน็ รวมทัง้ชื่อและสถานที่

ทาํการของบรษิทัในเครอืทีฝ่ากเกบ็สนิคา้ต่อพนักงานเจา้หน้าทีภ่ายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่ริม่ประกอบกจิการ เพื่อขอใบรบัรอง

การแจง้ดว้ย 

หากผูใ้ดประกอบกจิการคลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ โดยไม่มใีบอนุญาต ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรอืปรบัไม่เกนิ 

100,000 บาท หรอืทัง้จําทัง้ปรบั และปรบัอกีไม่เกนิวนัละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่ สําหรบัผูม้คีลงัสนิค้า 

ไซโล หรอืหอ้งเยน็ทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้เฉพาะแก่บรษิทัในเครอืโดยรบับําเหน็จเป็นทางการคา้ปกต ิไม่แจง้ขอใบรบัรองการแจง้

ภายใน 30 วนันับแต่วนัเริม่ประกอบการ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท และในกรณีทีผู่ป้ระกอบการเป็นนิตบิุคคล 

กรรมการหรอืบุคคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ จะตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ดว้ย  

สว่นผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิารคลงัสนิคา้ ไซโล หอ้งเยน็อยู่ก่อนวนัทีพ่.ร.บ.ฯ น้ีใชบ้งัคบั และผูม้คีลงัสนิคา้ ไซโล หรอื

หอ้งเยน็ทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้เฉพาะแก่บรษิทัในเครอืโดยไดร้บับาํเหน็จเป็นทางการคา้ปกต ิใหแ้จง้พนกังานเจา้หน้าทีภ่ายใน 120 

วนันบัแต่วนัทีพ่.ร.บ.ฯ น้ีใชบ้งัคบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contact 
For more information on the above and how Deloitte can support you, please contact: 

Poljun Divari 
Director, Tax & Legal Services 
pdivari@deloitte.com 
+66 (0) 2676 5700 ext. 11231 
 

Pornpun Niyomthai 
Director, Tax & Legal Services 
pniyomthai@deloitte.com 
+66 (0) 2676 5700 ext. 10404 
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