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เนื้ อหาในฉบับ :
ตุลาคม 2559
่ เติมพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย
• แก้ไขเพิม
้ งั คับหลักประกัน
• การขอรับใบอนุญาตเป็ นผูบ
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แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ.ฯ”) มีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยได้แก้ไขบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วกับกระบวนพิจารณาเกีย่ วกับการ
ฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ เพื่อให้ลกู หนี้ซง่ึ ไม่อยู่ในสถานะทีจ่ ะชําระหนี้ได้มโี อกาสได้รบั การ
ฟื้ นฟูกจิ การโดยไม่ตอ้ งตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หากมีช่องทางทีจ่ ะฟื้ นฟูกจิ การได้
กระบวนพิจารณาเกีย่ วกับการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้เดิมจํากัดอยู่เฉพาะลูกหนี้ทเ่ี ป็ นบริษทั จํากัด บริษทั มหาชน หรือนิตบิ ุคคลอื่น
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎกระทรวง พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ได้แก้ไขนิยามของ “ลูกหนี้” ให้หมายความรวมถึง ลูกหนี้ทเ่ี ป็ นบุคคลธรรมดา คณะ
บุคคล ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริษทั จํากัด หรือนิตบิ ุคคลอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ประกอบธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะ “เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม” ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีข่ น้ึ ทะเบียนกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือทีจ่ ดทะเบียนกับ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐด้วย

การขอรับใบอนุญาตเป็ นผูบ้ งั คับ
หลักประกัน
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) ได้มผี ลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาโดยอาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ.
ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็ นผูบ้ งั คับหลักประกัน
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลทีจ่ ะขอรับใบอนุญาตเป็ นผูบ้ งั คับหลักประกัน ซึง่
ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าํ หนดไว้ใน พ.ร.บ. ฯ และต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
• เป็ นผูป
้ ระกอบวิชาชีพเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
• เป็ นผูท
้ ไ่ี ด้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
• เป็ นผูท
้ าํ หน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการบังคับหลักประกัน ทีไ่ ด้รบั อนุญาตหรือได้รบั ความเห็นชอบหรือขึน้ ทะเบียน ต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 3 ปี จากหน่วยงานของรัฐ สมาคมจดทะเบียน หรือตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อนุญาโตตุลาการทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้
กับสํานักงานศาลยุตธิ รรม ผูเ้ ชีย่ วชาญศาลด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้กบั สํานักงานศาลยุตธิ รรม เป็ น
ต้น
ทัง้ นี้ ผูข้ อรับใบอนุญาตซึง่ มีคุณสมบัตดิ งั กล่าวข้างต้น ต้องเข้ารับการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณผูบ้ งั คับหลักประกัน ก่อนถึงจะขอรับใบอนุญาตได้ ซึง่ ใบอนุญาตนี้จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบอนุญาต และ
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จะต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วันก่อนวันทีใ่ บอนุญาตสิน้ อายุ กรณีทใ่ี บอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้
บังคับหลักประกันจะต้องยื่นคําขอเพื่อรับใบแทนใบอนุญาตต่อไป
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