ภาคผนวก ฉ.
ร่ าง
พระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลล้ มละลายและวิธีพจิ ารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
_______________
....................................................
....................................................
……………………………………..
...............................................................................................................
..................................................
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลล้
้
มละลายและ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
….............................................................................................................
..................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลล้
้
มละลายและ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกําหนดหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้ อบังคับใดซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตนิ ี ้ให้ ใช้
พระราชบัญญัตนิ ี ้แทน
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๙ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลล้ มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน

402

403

“ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยูใ่ นอํานาจของศาลล้ มละลายหรื อไม่ ไม่วา่ ปั ญหานัน้
จะเกิดขึ ้นในศาลล้ มละลายหรื อศาลยุตธิ รรมอื่น ให้ ศาลนันรอการพิ
้
จารณาพิพากษาคดีไว้ ชวั่ คราว
แล้ วเสนอปั ญหานันให้
้ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเป็ นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธาน
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษให้ เป็ นที่สดุ ”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลล้ มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลล้ มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน
“คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลล้ มละลายให้ อทุ ธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้
ภายในกําหนดหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ อา่ นคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นัน”
้
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๔/๑ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลล้ มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน
“คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลล้ มละลายในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญาให้ อทุ ธรณ์ไปยัง
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้ ภายในกําหนดหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ อา่ นคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นัน้
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลล้
้
มละลายและ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน
“มาตรา ๒๕ ให้ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษจัดตังแผนกคดี
้
ล้มละลายขึ ้นใน
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่อทุ ธรณ์มาจากศาลล้ มละลาย
ให้ ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษพิจารณาพิพากษาคดีโดยเร็ว”
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลล้
้
มละลายและ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลล้
้
มละลายและ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน
“มาตรา ๒๖ คดีที่ต้องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๔ คูค่ วามอาจยื่นคําขอโดยทําเป็ น
คําร้ องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษไปพร้ อมกับอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณี
เช่นว่านี ้ เมื่อศาลล้ มละลายตรวจอุทธรณ์แล้ วเห็นว่าเป็ นอุทธรณ์ที่ต้องห้ ามก็ให้ สง่ อุทธรณ์และ
คําขอดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณา แต่ถ้าศาลล้ มละลายเห็นว่าอุทธรณ์
ดังกล่าวไม่ต้องห้ ามก็ให้ มีคําสัง่ รับอุทธรณ์นนไว้
ั ้ ดาํ เนินการต่อไป
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ในกรณีที่ศาลล้ มละลายสัง่ ไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๔
คูค่ วามอาจยื่นคําขอโดยทําเป็ นคําร้ องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษภายใน
กําหนดสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ศาลล้ มละลายมีคําสัง่ ก็ได้ ถ้ าคูค่ วามยื่นคําขอดังกล่าวแล้ ว จะอุทธรณ์
คําสัง่ ไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้
การยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษตามวรรคหนึง่ และ
วรรคสองให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาล
อุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
คดีที่ศาลล้ มละลายมีคาํ สัง่ รับอุทธรณ์สง่ มาให้ ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษหาก
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษพิจารณาเห็นว่าอุทธรณ์นนต้
ั ้ องห้ ามตามมาตรา ๒๔ ให้ ยกอุทธรณ์
แต่ถ้าศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรมจําเป็ นต้ อง
แก้ ไขข้ อผิดพลาด จะรับพิจารณาคดีที่ต้องห้ ามอุทธรณ์ดงั กล่าวก็ได้
คดีที่ไม่ต้องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๔ แต่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเห็นว่า
ข้ อที่อทุ ธรณ์นนไม่
ั ้ สมควรได้ รับการวินิจฉัยจากศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
โดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษจะยกอุทธรณ์ดงั กล่าวเสียก็ได้
ระเบียบตามวรรคสามและวรรคห้ า เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลล้
้
มละลายและ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน
“มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเห็นสมควร จะให้ มีการวินิจฉัย
ปั ญหาข้ อกฎหมายใดในคดีล้มละลายใดโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษก็ได้ ”
มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลล้
้
มละลายและ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลล้ มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้ นําบทบัญญัตขิ องส่วนที่ ๑ วิธีพิจารณาในศาลชันต้
้ นในหมวด ๓
วิธีพิจารณาคดีล้มละลายและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้ วยการพิจารณาและ
ชี ้ขาดตัดสินคดีในชันอุ
้ ทธรณ์และชันฎี
้ กามาใช้ บงั คับแก่การพิจารณาและการชี ้ขาดตัดสินคดี
ล้ มละลายที่มีการอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๔ ในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษและศาลฎีกาโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘/๑ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลล้ มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลล้ มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ ใช้ ความต่อไปนี ้แทน
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“มาตรา ๒๘/๑ ให้ นําบทบัญญัตขิ องส่วนที่ ๑ วิธีพิจารณาในศาลชันต้
้ นในหมวด ๓
วิธีพิจารณาคดีล้มละลายและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้ วยการพิจารณาและ
ชี ้ขาดตัดสินคดีในชันอุ
้ ทธรณ์และชันฎี
้ กามาใช้ บงั คับแก่การพิจารณาและการชี ้ขาดตัดสินคดี
ล้ มละลายในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่มีการอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๔/๑ ในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
และศาลฎีกาโดยอนุโลม”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

................................................
นายกรัฐมนตรี

