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เน้ือหาในฉบบั :  

 ตุลาคม 2559 

• แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัลิม้ละลาย  

• การขอรบัใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
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แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัล้มละลาย 

พระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ.ฯ”)  มผีลใชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที ่25 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559  โดยไดแ้กไ้ขบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบักระบวนพจิารณาเกีย่วกบัการ

ฟ้ืนฟูกจิการของลกูหน้ี เพื่อใหล้กูหน้ีซึง่ไม่อยู่ในสถานะทีจ่ะชาํระหน้ีไดม้โีอกาสไดร้บัการ

ฟ้ืนฟูกจิการโดยไม่ตอ้งตกเป็นบคุคลลม้ละลาย หากมชี่องทางทีจ่ะฟ้ืนฟูกจิการได ้
 

กระบวนพจิารณาเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการของลกูหน้ีเดมิจาํกดัอยู่เฉพาะลกูหน้ีทีเ่ป็นบรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชน หรอืนิตบิุคคลอื่น

ตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎกระทรวง พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ีไดแ้กไ้ขนิยามของ “ลกูหน้ี” ใหห้มายความรวมถงึ ลกูหน้ีทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา คณะ

บุคคล หา้งหุน้สว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคล หา้งหุน้สว่นจาํกดั บรษิทัจาํกดั หรอืนิตบิุคคลอื่นตามที่

กาํหนดในกฎกระทรวง ซึง่ประกอบธุรกจิทีม่ลีกัษณะ “เป็นวสิาหกจิขนาดกลางหรอืขนาดย่อม” ตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอืทีจ่ดทะเบยีนกบั

หน่วยงานอืน่ของรฐัดว้ย 

 

การขอรบัใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบั

หลกัประกนั 

พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) ไดม้ผีลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาโดยอาศยัอาํนาจตามความใน พ.ร.บ.

ฯ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง  

 

 

 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการขอรบัใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการขอรบัใบแทนใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนั 

พ.ศ. 2559 เมื่อวนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาบุคคลทีจ่ะขอรบัใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนั ซึง่

ตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ 

ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่าํหนดไวใ้น พ.ร.บ. ฯ และตอ้งเป็นบุคคลทีม่คุีณสมบตัอิย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี 

• เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัชต่ีอเน่ืองกนัไมน้่อยกว่า 3 ปี 

• เป็นผูท้ีไ่ดจ้ดทะเบยีนและรบัใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ ตามกฎหมายว่าดว้ยทนายความ ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 3 ปี 

• เป็นผูท้าํหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบงัคบัหลกัประกนั ทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไดร้บัความเหน็ชอบหรอืขึน้ทะเบยีน ต่อเน่ืองไม่

น้อยกว่า 3 ปีจากหน่วยงานของรฐั สมาคมจดทะเบยีน หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น อนุญาโตตุลาการทีข่ ึน้ทะเบยีนไว้

กบัสาํนกังานศาลยุตธิรรม ผูเ้ชีย่วชาญศาลดา้นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานศาลยุตธิรรม  เป็น

ตน้ 

ทัง้น้ี  ผูข้อรบัใบอนุญาตซึง่มคุีณสมบตัดิงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งเขา้รบัการอบรมความรูเ้กีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัประกนัทางธุรกจิ

และจรรยาบรรณผูบ้งัคบัหลกัประกนั ก่อนถงึจะขอรบัใบอนุญาตได ้ซึง่ใบอนุญาตน้ีจะมอีายุ 3 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต และ
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จะตอ้งยื่นคาํขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วนัก่อนวนัทีใ่บอนุญาตสิน้อายุ  กรณีทีใ่บอนุญาตสญูหายหรอืชาํรุดในสาระสาํคญั ใหผู้้

บงัคบัหลกัประกนัจะตอ้งยื่นคาํขอเพื่อรบัใบแทนใบอนุญาตต่อไป 
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