เรื่องเสร็จที่ ๕๓๗/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
เรื่อง การมีผลผูกพันของคําสั่งพิทักษทรัพย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีหนังสือ ที่ ธปท.ฝรช.(๑๑) ๙๘๔/๒๕๔๙ ลงวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึ งสํา นั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความวา เนื่ องด วยในการ
ประชุ ม คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลแห ง ชาติ เ มื่ อ วั น ที่ ๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๖ ที่ ป ระชุ ม ได
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการยกระดับ Corporate Governance ดานธนาคารพาณิชย บริษัท
เงิ น ทุ น และบริ ษั ท ประกั น ภั ย ซึ่ ง มี ผู ว า การธนาคารแห ง ประเทศไทยเป น ประธาน และ
คณะอนุกรรมการดานอื่น ๆ ภายใตคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติเตรียมความพรอมเขา
ร ว มโครงการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากล ( Reports on the Observance of
Standards and Codes-ROSCs) และโครงการ Financial Sector Assessment Program
(FSAP) และเมื่ อ วั น ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ ประธานคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลแห ง ชาติ
(รักษาการนายกรัฐมนตรี พลตํารวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย) เห็นชอบในหลักการใหประเทศไทย
เขารวมโครงการดังกลาวรวม ๕ ดาน ไดแก Monetary and Financial Policy Transparency,
Banking Supervision, Payment Systems, Anti-money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism และ Securities Market Regulation

ในการนํางานดานระบบการชําระเงินของประเทศเขาประเมินนั้น ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดนําระบบการชําระเงินมูลคาสูง ที่เรียกวา “ระบบบาทเนต” เขารับการประเมิน โดย
คณะผูประเมินของโครงการ ROSCs จะใชมาตรฐานการประเมินของ Bank for International
Settlement ( BIS) สํ า หรั บ ระบบการชํ า ระเงิ น ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ยวด ( BIS Core Principles for
Systemically Important Payment Systems) มาเป น เกณฑ ใ นการประเมิ น และเกณฑ ใ นการ
ประเมินประการหนึ่งก็คือเกณฑความมีอยูหรือไมของ Zero hour rule ซึ่งหมายความวา เมื่อศาล
มีคําสั่งใหสถาบันใดลมละลายแลว ใหถือวาคําสั่งนั้นมีผลตั้งแตวินาทีแรกของวันที่ศาลมีคําสั่ง
ลมละลายนั้น และมีผลทําใหการชําระเงินที่ไดสําเร็จลงไปแลวโดยสถาบันดังกลาว ณ วินาทีแรก
ของวันที่ศาลสั่งลมละลายไปจนถึงเวลาที่ศาลสั่งจริงเปนอันไมสมบูรณ ดังนั้น หากเกิดขึ้นใน
ระบบการชําระเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการโอนเงินมูลคาสูงจะทําใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบการชําระเงินเปนลูกโซและหากกฎหมายลมละลายของประเทศใดไดระบุถึงหลักการใน
ลักษณะเชนนี้ ก็จะเปนความเสี่ยงดานการชําระเงินของประเทศนั้น

สง พรอมหนัง สือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๙๔๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ธนาคารแหงประเทศไทยไดพิจารณาขอกฎหมายในเรื่องดังกลา วแลวเห็นว า
กฎหมายไทยยังมีความไมชัดเจนในประเด็นการไมบังคับใช Zero hour rule และพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ก็มิไดกลาวถึงความมีอยูของกฎเกณฑดังกลาวไวเปนการชัดเจนแต
อยางใด ความเห็นทางกฎหมายจึงแบงออกเปนสองฝาย ฝายหนึ่งซึ่งเปนความเห็นสวนใหญมี
ความเห็นวาผลของคําพิพากษาลมละลายมีผลเมื่ออานคําพิพากษาไมยอนไปที่ตนวัน แตอีกฝาย
หนึ่งอาจมีความเห็นเปนประการอื่นได
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงขอหารือวา ภายใตกฎหมายลมละลายที่ใชบังคับใน
ปจจุบันหากศาลไดมีการอานคําพิพากษาใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด การถูก
พิทักษทรัพยจะมีผลยอนไปถึงตนวัน (เวลา ๐๐.๐๑ น.) หรือไม เพื่อธนาคารแหงประเทศไทยจัก
ไดนํามาพิจารณาดําเนินการเสนอแกไขกฎหมายและใชประกอบการชี้แจงคณะผูประเมินของ
โครงการ ROSCs ตอไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือของธนาคารแห ง
ประเทศไทย โดยมีผูแทนกระทรวงยุติธรรม (กรมบังคับคดี) ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม และ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้ ไมวาเปนการพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกหนี้ไมมีอํานาจกระทําการ
ใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน เวนแตจะไดกระทําตามคําสั่งหรือความเห็นชอบของ
ศาล๑ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวเปนผูมีอํานาจจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้
ตามมาตรา ๒๒๒ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังนั้น ภายหลังที่ศาลมี
คําสั่งพิทักษทรัพยแลว หากลูกหนี้ไปกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝน บทบัญญัติดังกลาว ยอมมี
ผลให ก ารกระทํ า ของลู ก หนี้ ต กเป น โมฆะ เมื่ อ พิ จ ารณาตามพระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลายฯ ที่
กําหนดใหการพิพากษาหมายความตลอดถึงการที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยทําเปนคําสั่ง๓ แลว
๑

มาตรา ๒๔ เมื่ อ ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย ข องลู ก หนี้ แ ล ว ห า มมิ ใ ห ลู ก หนี้ ก ระทํ า การใดๆ
เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน เวนแตจะไดกระทําตามคําสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ผูจัดการทรัพย หรือที่ประชุมเจาหนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
๒
มาตรา ๒๒ เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมี
อํานาจดังตอไปนี้
(๑) จัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือกระทําการที่จําเปนเพื่อใหกิจการของ
ลูกหนี้ที่คางอยูเสร็จสิ้นไป
(๒) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับ
จากผูอื่น
(๓) ประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้
๓
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
“พิพากษา” หมายความตลอดถึงการที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยทําเปนคําสั่ง
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย จึ ง มี ผ ลผู ก พั น คู ค วามเช น เดี ย วกั บ คํ า พิ พ ากษาของศาล และโดยที่
พระราชบัญญัติลมละลายฯ ไมมีบทบัญญัติกําหนดชัดเจนเกี่ยวกับเวลาเริ่มตนของการมีผลผูกพัน
ของคําสั่งพิทักษทรัพย ประกอบกับเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติฯ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกําหนดวา กรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดตามกฎหมายวาดวย
ลมละลาย ใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
จะเห็ นได วา การที่ จ ะพิจารณาวาคํา สั่ งพิทักษ ทรัพย จ ะมีผลเมื่อใดต องนําบทบั ญ ญั ติที่ กํา หนด
เกี่ยวกับการมีผลผูกพันของคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๔๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กําหนดวา คําพิพากษา
หรือคําสั่งใดๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคาํ สัง่ นับตัง้ แต
วันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่ง คําสั่งพิทักษทรัพยจึงมีผลนับตั้งแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งเชนเดียวกัน
และโดยที่เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย อํานาจในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้จะสิ้นสุดลง การ
กําหนดใหคําสั่งดังกลาวมีผลผูกพันยอนไป ณ เวลาใดๆ กอนที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยจึงตองมี
การกําหนดเวลาหรือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนถึงการมีผลผูกพันของคําสั่ง
การที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยโดยมิไดกําหนดเวลาไว คําสั่งพิทักษทรัพยดังกลาวยอมมีผลตั้งแต

๔

มาตรา ๑๔ นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กระบวนพิจารณาในศาลลมละลายให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลายและขอกําหนดตามมาตรา ๑๙ ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนด
ดังกลาว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แลวแตกรณี มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
๕
มาตรา ๑๔๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการอุทธรณฎีกา และ
การพิจารณาใหม คําพิพากษาหรือคําสั่งใดๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือ
มีคําสั่ง นับตั้งแตวันที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่ง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข
กลับหรืองดเสีย ถาหากมี
ถึงแมศาลจะไดกลาวไวโดยทั่วไปวาใหใชคําพิพากษาบังคับแกบุคคลภายนอก ซึ่งมิไดเปน
คูความในกระบวนพิจารณาของศาลดวยก็ดี คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นยอมไมผูกพันบุคคลภายนอก เวนแตที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ (๑) ๒๔๕ และ ๒๗๔ และในขอตอไปนี้
(๑) คําพิพากษาเกี่ยวดวยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคําพิพากษาสั่งใหเลิกนิติ
บุคคล หรือคําสั่งเรื่องลมละลายเหลานี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือจะใชยันแกบุคคลภายนอกก็ได
(๒) คําพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใดๆ เปนคุณแกคูความฝายใดฝาย
หนึ่งอาจใชยันแกบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิดีกวา

๔
เวลาที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเปนตนไป คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) จึงเห็นวา เมื่อศาล
มีคําสั่งพิทักษทรัพย คําสั่งดังกลาวจะมีผลผูกพันตั้งแตเวลาที่ศาลมีคําสั่งเปนตนไป โดยมิไดยอน
ไป ณ เวลาตนวันของวันที่ศาลมีคําสั่งแตอยางใด
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๙

