กฎหมายล้ มละลาย
การบรรยายครั้งที่ ๔
โดย อาจารย์ ดร.กนก จุลมนต์
ผู้พพิ ากษาศาลชั้นต้ นประจากองผู้ช่วยผู้พพิ ากษาศาลฎีกา

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ เนติบัณฑิตยสภา
1

๕.๒ คาพิพากษายกฟ้ อง
๒) ลูกหนี้นำสื บได้วำ่ อาจชำระหนี้ได้ท้ งั หมด
• แม้วำ่ จำเลยจะได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินและห้องชุดดังกล่ำวมำ
ภำยหลังจำกที่โจทก์ได้ฟ้องคดีลม้ ละลำยแล้วก็ตำม ย่อมเป็ น
ทรัพย์สินที่จก.สำมำรถบังคับชำระหนี้ได้ หำมีกม.กำหนดว่ำต้อง
เป็ นทส.ที่มีอยูก่ ่อนฟ้องคดีลม้ ไม่ (๔๐๔๖/๔๑)
• ...แม้จำเลยเพิ่งแสดงในชั้นอุทธรณ์...และโจทก์ไม่แก้อุทธรณ์
โต้แย้ง (๑๘๕๗๓/๕๖)
2

กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย (ต่ อ)
๓) มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ลม้ ละลำย
• หนี้ขำดอำยุควำม แม้ ล. จะมิได้ยกขึ้นต่อสู ้วำ่ ฟ้อง จก. ขำดอำยุควำม
เป็ นหนี้ที่ฟ้องร้องให้บงั คับคดีไม่ได้จึงไม่อำจขอรับชำระหนี้ได้ตำม
มำตรำ ๙๔ (๑) ถือเป็ นเหตุอย่ำงหนึ่งที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ลม้ ละลำย ตำม
ม. ๑๔ (๗๑/๒๒ และ *๒๒๒๐/๖๐*)
• สิ ทธิเรี ยกร้องตำมคำพิพำกษำที่ล่วงเลยระยะเวลำในกำรบังคับคดีตำม
ป.วิ.พ. ม. ๒๗๑ (เดิม) ก็ไม่อำจนำมำฟ้องลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำให้
ล้มละลำยได้ (๒๙๐๐/๔๓)
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กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย (ต่ อ)

๖. การให้ โอกาสจาเลยในการต่ อสู้ คดี
พ.ร.บ.ล้มละลำยฯ เป็ นกฎหมำยที่เกี่ยวด้วยควำมสงบเรี ยบร้อยของ
ประชำชน ศำลจะไม่เคร่ งครัดในกำรนำสื บพยำนหลักฐำนของฝ่ ำย
ลูกหนี้หรื อ ล. แม้วำ่ จะฝ่ ำฝื นต่อบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. บ้ำงก็ตำม ศำลมี
อำนำจรับฟังพยำนหลักฐำนเช่นว่ำนั้นได้ เช่น กรณี ล. มิได้ยนื่ บัญชีระบุ
พยำน (๘๕๐/๓๔) กรณี ล. ยืน่ บัญชีระบุพยำนเพิม่ เติมล่วงระยะเวลำที่
กฎหมำยกำหนด (๗๘๒๓/๒๘) กรณี ล. มิได้ส่งสำเนำเอกสำรให้อกี ฝ่ ำย
หนึ่งภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด (๑๘๐๔/๓๒) กรณี ที่มีกฎหมำย
บังคับให้ตอ้ งมีพยำนเอกสำรมำแสดง แต่ขอสื บพยำนบุคคลเพื่อให้มีผล
เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสำร (๙๒๓๗/๓๙)
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๗. คาสั่ งพิทักษ์ ทรัพย์ ชั่วคราว: ม. ๖ “พิทักษ์ ทรัพย์ ”; ม. ๑๗
• ศำลตำมมำตรำนี้ตอ้ งหมำยถึงศำลชั้นต้นหรื อศำลล้มละลำยเท่ำนั้น
เพรำะถ้ำได้ผำ่ นกำรพิจำรณำของ ศ.ชั้นต้นไปจน ศ.ชั้นต้นมีคำสัง่
พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรื อมีคำพิพำกษำแล้ว กรณี กไ็ ม่จำเป็ นต้องทำ
กำรไต่สวนฟังว่ำคดีมีมูลหรื อไม่อีก (๒๑๔๒/๑๗)
• ม. ๑๗ บัญญัติไว้โดยเฉพำะแล้ว จก. จะขอให้ศำลมีคำสัง่ ยึดทส.ของ
ลูกหนี้ไว้ก่อนพิพำกษำตำม ป.วิ.พ. ม. ๒๕๔ (๑) ไม่ได้ (๓๗๒๑/๓๕)
• อย่ำงไรก็ตำม กรณี จก. ขอให้ศำลกำหนดวิธีกำรเพื่อคุม้ ครอง
ประโยชน์ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีลม้ ละลำย ตำม ป.วิ.พ. ม. ๒๖๔
จก. ขอได้ (คำสัง่ คำร้องศ.ฎีกำที่ ๑๗๖๖/๒๕๓๑)
• ข้อสอบเนติบณ
ั ฑิต สมัยที่ ๖๕
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กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย (ต่ อ)

๘. การถอนฟ้องคดีล้มละลาย ม. ๑๑ ว.หนึ่ง
• กำรถอนฟ้องคดีลม้ ละลำยจะกระทำได้แต่เฉพำะในศำลชั้นต้น
และก่อนศำลมีคำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดเท่ำนั้น จึงเป็ น
ดุลยพินิจของศำลชั้นต้นหรื อศำลล้มละลำยกลำงที่จะอนุญำต
หรื อไม่อนุญำตให้ จก. ถอนฟ้องก็ได้ ( ๓๙๙๐-๓๙๙๑/๕๗)
• โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำ จล. ได้ยนื่ คำให้กำรแล้วหรื อไม่
(คำสัง่ คำร้องศำลฎีกำที่ ๑๕๙๓/๔๓)
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กระบวนพิจารณาหลังจากศาลมีคาสั่งพิทักษ์ ทรัพย์
๑. การแจ้ งคาพิพากษาหรื อคาสั่ ง ม. ๑๕๙
๒. การประกาศโฆษณาคาสั่ งพิทักษ์ ทรัพย์ ม. ๒๘, ๑๔๘/๑
๓. การออกหมายเรียกลูกหนีม้ าสอบสวนเกีย่ วกับกิจการหรื อทรัพย์ สิน
ม. ๑๑๗
๔. การยึดดวงตรา สมุดบัญชี เอกสาร และทรัพย์ สิน ม. ๑๙, ๒๐ และ
๑๐๙
• จพท. ไม่มีอำนำจยึดหรื ออำยัด ทส. ซึ่งเคยเป็ นของลูกหนี้แต่ลูกหนี้
ได้โอนให้บุคคลอื่นไปก่อนแล้ว เว้นแต่จะได้มีกำรเพิกถอนกำรโอน
เสี ยก่อน (๙๑๒/๒๔)
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๕. การจัดการทรัพย์ สินและกิจการของลูกหนี้

๕.๑ ห้ ามมิให้ ลูกหนีท้ ถี่ ูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ กระทาการใดๆ เกีย่ วกับทรัพย์ สิน
หรื อกิจการของตน ม. ๒๔ ฝ่ าฝื นโมฆะ
ล. ทำสัญญำจ้ำง จก. ในขณะที่ ศ.ล้ม มีคำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ของ ล. เด็ดขำด
ตกเป็ นโมฆะ โดยไม่ คานึงว่ า จก. ซึ่งเป็ นคู่สัญญาจะทราบว่ า ล. ถูก
พิทักษ์ ทรัพย์ เด็ดขาดหรื อล้ มละลายหรื อไม่ แม้ต่อมำศำล จ. มีนบุรีมีคำ
พิพำกษำให้ ล. ชำระหนี้เงินแก่ จก. คำพิพำกษำก็ไม่มีผลผูกพันศำลในคดี
ล้มละลำย ล. มิได้เป็ น จก. ตำม ม. ๙(๒) จก. ไม่มีสิทธิ นำมูลหนี้มำฟ้อง
ขอให้ลม้ (๑๕๕๐๖/๒๕๕๘)
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๕. การจัดการทรัพย์ สินและกิจการของลูกหนี้

• ไม่วำ่ คู่กรณี จะรู ้หรื อไม่วำ่ นิติกรรมมีวตั ถุประสงค์ตอ้ งห้ำมตำมกม.ตก
เป็ นโมฆะ และผู้คดั ค้ านรับจานองทีด่ นิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างของ ล. ๑
ไว้ โดยสุ จริตและเสี ยค่ าตอบแทนในเวลาทีย่ งั ไม่ ประกาศคาสั่ งพิทกั ษ์
ทรัพย์ ของ ล. ๑ เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา และไม่ ทราบว่ า ล. ๑ ถูก
ศาลสั่ งพิทกั ษ์ ทรัพย์ เด็ดขาดตามราชกิจจานุเบกษาก็ตาม ผูค้ ดั ค้ำนก็ไม่
อำจยกควำมสุ จริ ตขึ้นอ้ำงเพื่อมีผลเป็ นกำรลบล้ำงบทกฎหมำยได้
(*๑๐๖๕๖/๕๙* และ *๕๖๗๗/๖๐*)
อย่ำงไรก็ตำม ม. ๒๔ ไม่ได้หำ้ มลูกหนี้ที่ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์จดั กำรทส. ของ
ผูอ้ ื่นหรื อกระทำกิจกำรแทนผูอ้ ื่น (๔๘๕๖/๓๓)
• ม. ๒๔/๑ และ ม. ๑๗๓/๑
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๕.๒ จ.พ.ท. แต่ ผู้เดียวมีอานาจจัดการทรัพย์ สิน
และกิจการของลูกหนี้ (ม. ๒๒)

• เป็ นกำรกระทำเพื่อให้กิจกำรของลูกหนี้ที่คำ้ งอยูเ่ สร็ จสิ้ นไปเท่ำนั้น
• กำรจัดกำรทส.ตำม ม. ๒๒(๑) รวมถึงกำรที่ จ.พ.ท. ใช้สิทธิติดตำมเอำ
ทรัพย์สินของลห.จำกบุคคลผูไ้ ม่มีสิทธิ ยดึ ถือไว้ดว้ ย (๕๖๙๖/๕๘)
• ม. ๑๒๐; กำรที่ ลห. ถูกศำลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่มีผลทำให้ ค. รับผิด
ตำม ส. ที่ ลห. มีอยูร่ ะงับสิ้ นไป (๑๑๒/๕๓)
• เมื่อ ล. ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว อำนำจในกำรรับชำระหนี้ยอ่ มตกแก่
จ.พ.ท. ตำม ม. ๒๒(๒) หำก ลห. ของ ล. ยังคงทำกำรชำระหนี้แก่ ล.
หรื อตัวแทนของ ล. หนี้ดงั กล่ำวยังไม่ระงับเพรำะถือไม่ได้วำ่ เป็ นกำร
ชำระหนี้โดยชอบตำม ป.พ.พ. ม. ๓๑๕ (๗๙๖๖/๔๔)
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๕.๓ การดาเนินคดีแทนลูกหนี้
ม. ๒๒ (๓) และ ๒๕
• ทั้งนี้โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำ จห. จะได้ทรำบว่ำ ลห. ถูกศำลสัง่ พิทกั ษ์
ทรัพย์แล้วหรื อไม่ (๒๖๓๔/๓๕)
• กำรที่ ล. ยืน่ คำร้องขอขยำยระยะเวลำฎีกำรวม ๓ ครั้ง คำร้องดังกล่ำว
จึงเป็ นคำร้องที่ไม่ชอบ เพรำะเป็ นกำรกระทำที่ไม่มีอำนำจตำม
กฎหมำย (๑๒๖๗/๕๙)
• คดีใดๆ หมำยถึง เฉพำะแต่กำรฟ้องร้องหรื อต่อสู ้คดีแพ่งที่
เกี่ยวกับทส. ของลห.เท่ำนั้น ไม่ รวมไปถึงการฟ้องร้ องหรื อต่ อสู้
คดีอาญาด้ วย (๗๑๒๘-๗๑๒๙/๕๒)
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*คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๑๗/๒๕๖๒*
คดีน้ ีในส่ วนฟ้องขับไล่จำเลยออกจำกอำคำรที่เช่ำเป็ นกำรบังคับ
แก่จำเลยโดยตรง จึงมิใช่คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลย จพท.
ของจล.จึงไม่มีอำนำจดำเนินคดีแทนจล. ในส่ วนนี้ ส่ วนคดีขอให้
บังคับ จล.ชำระค่ำเสี ยหำยเป็ นคดีที่ตอ้ งจ่ำยทส.จำกกองทส.ของ
จล. หำก จล.แพ้คดี จึงเป็ นคดีเกี่ยวกับทส.ของจล.ซึ่งจพท.ของจล.
มีอำนำจเข้ำว่ำคดีแทนจล.เฉพำะส่ วนนี้...
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*คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๑๗/๒๕๖๒* (ต่ อ)
เมื่อจพท.ของจล.แถลงไม่ยนื่ ฎีกำคดีส่วนนี้ จึงคงเหลือแต่คดีฟ้อง
ขับไล่จล.ออกจำกอำคำรที่เช่ำเท่ำนั้น ซึ่ งจล.ขอขยำยระยะเวลำยืน่
ฎีกำและศ.ชั้นต้นอนุญำตให้จล.ยืน่ ฎีกำได้ภำยในวันที่ ๒๘ ธ.ค.
๖๐ ที่จล.ยืน่ ฎีกำเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๑ จึงเกินกำหนดระยะเวลำที่
ศ.ชั้นต้นอนุญำต จล.ไม่อำจยืน่ ฎีกำในระยะเวลำที่ศ.ชั้นต้นขยำย
ให้แก่จพท.ของจล.ได้ เพรำะกำรขยำยระยะเวลำให้จพท.ของจล.
เป็ นกำรขยำยระยะเวลำในส่ วนคดีเรี ยกค่ำเสี ยหำยที่จพท.ของจล.
มีอำนำจดำเนินคดีแทนจล.ตำมม.๒๒(๓) และ ๒๕ เท่ำนั้น เมื่อ
จล.ยืน่ ฎีกำเกินกำหนดจึงเป็ นฎีกำที่ไม่ชอบ
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๕.๓ การดาเนินคดีแทนลูกหนี้ (ต่ อ)
• ตำมบทบัญญัติ ม. ๒๒ (๓), ๒๔ และ ๒๕ เมื่อ ลห. ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
แล้ว ลห. ไม่มีอำนำจต่อสู ้คดีใดๆ ไม่วำ่ ในชั้นพิจารณาหรื อชั้นบังคับ
คดี
• กำรร้องขอให้งดการบังคับคดีเป็ นกำรต่อสู ้คดีใดๆ เกี่ยวกับทส.ของ
ลห. อย่ำงหนึ่ง ล. ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิยนื่ คำร้อง (๒๒๑๙๔/๕๕)
• กำรร้องคัดค้ านการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็ นกำรต่อสู ้คดีใดๆ หรื อ
กำรกระทำใดๆ เกี่ยวกับทส.ของลห. อย่ำงหนึ่งซึ่งเป็ นอำนำจของ
จพท. (๖๔๓๔/๕๗)
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๕.๓ การดาเนินคดีแทนลูกหนี้ (ต่ อ)
• อำนำจตำม ม. ๒๒ (๓) และ ๒๕ เป็ นอำนำจเฉพำะของ จ.พ.ท.
โดยแท้ ดังนั้น แม้ จ.พ.ท. จะไม่ขอเข้ำดำเนินคดีแทน ลูกหนี้หรื อ ล.
ก็จะดำเนินคดีต่อไปไม่ได้ (๖๙๐/๑๒ และ ๑๐๒๙๘/๕๙)
• อย่ำงไรก็ตำม ม. ๒๒ มิได้หำ้ มลูกหนี้ที่ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ในกำรใช้สิทธิ
อุทธรณ์คำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรื อคำสัง่ อื่นใดของศำลในคดี
ล้มละลำยหรื อคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีลม้ ละลำยที่ลูกหนี้ถูกพิทกั ษ์
ทรัพย์ รวมตลอดถึงกำรยืน่ คำร้องคัดค้ำนกำรกระทำหรื อคำวินิจฉัย
ของ จ.พ.ท. ในคดีดงั กล่ำว เว้นแต่จะต้องห้ำมมิให้อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ.
จัดตั้งศำลล้มฯ (๓๒๐๙/๕๘)
15

๕.๓ การดาเนินคดีแทนลูกหนี้ (ต่ อ)
• กำรจะเข้ำว่ำคดีหรื อไม่เป็ นดุลพินิจของ จ.พ.ท. (๕๔๔๐/๓๗)
• และหำก จ.พ.ท. มีคำขอประกำรใดแล้ว ศำลก็มีอำนำจพิจำรณำสัง่ ได้
ตำมที่เห็นสมควรเช่นกัน (๒๙๖๙/๕๓)
• เมื่อปรำกฏว่ำ จก. ยืน่ คำขอรับชำระหนี้ของ ล. ๑ ไว้ในคดีลม้ ละลำย
ด้วย กำรพิจำรณำคดีของ ล. ๑ ต่อไปจึงไม่เป็ นประโยชน์ (๒๒๒๒/
๑๗)
• ม. ๙๓
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๕.๔ การห้ ามเจ้ าหนีฟ้ ้ องคดีแพ่งอันเกีย่ วกับ
หนีซ้ ึ่งอาจขอรับชาระหนีไ้ ด้ (ม. ๒๖)

• อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำมิใช่หนี้เงิน แต่เป็ นกรณี ที่เจ้ำหนี้มีสิทธิ เรี ยกร้องให้ลูกหนี้
ปฏิบตั ิตำมสัญญำ จห. ก็ตอ้ งแจ้งให้ จ.พ.ท. ปฏิบตั ิตำมสัญญำนั้นแทน
ลูกหนี้ตำม ม. ๒๒ (๑) เว้ นแต่ เป็ นกรณีที่ ลห. ต้ องปฏิบัติการชาระหนีต้ าม
สั ญญาด้ วยตนเอง และผิดนัดอันถือว่ำเป็ นกำรโต้แย้งสิ ทธิ จห. ย่อมมีสิทธิ
ฟ้อง ลห. ต่อศำลที่มีเขตอำนำจ
• เมื่อ จก. ฟ้ องขอให้ บังคับ ล. ส่ งมอบรถยนต์ ที่เช่ าซื้อคืนโดยมิได้ เรียกร้ อง
ค่ าเสี ยหายอื่นจาก ล. เป็ นกำรขอให้บงั คับ ล. ชำระหนี้ส่งมอบ ทส. เฉพำะ
สิ่ งและเป็ นกำรใช้สิทธิ ติดตำมเอำทส.ของ จก.คืน เป็ นหนี้ที่มิอำจขอรับ
ชำระหนี้ในคดีลม้ ได้ จก. ย่อมมีอำนำจฟ้อง ล. ตำมปวิพ.ม. ๕๕ ประกอบ
พรบ.ล้ม ม. ๒๖ (๒๖๕๐/๕๐)
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๕.๔ การห้ ามเจ้ าหนีฟ้ ้ องคดีแพ่งอันเกีย่ วกับ
หนีซ้ ึ่งอาจขอรับชาระหนีไ้ ด้ (ม. ๒๖) (ต่ อ)

• ส่ วนฟ้องที่ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน เพิกถอนนิติกรรมกำรให้และขับไล่
ล. ๑ มิใช่หนี้เงินที่อำจขอรับชำระได้ในคดีลม้ ละลำย จก. จึงฟ้อง ล. ๑ ใน
ข้อหำดังกล่ำวได้โดยตรง (๑๑๒๐๑/๕๗)
• คดี จก. ในส่ วนที่ฟ้องขับไล่ ล. ออกจำกที่ดินและบ้ำนพิพำทอันเป็ น ทส.
ของ จก. ไม่เกี่ยวกับ ทส.ของ ล.โดยตรง จึงไม่อยูใ่ นอำนำจ จ.พ.ท. ที่จะ
ดำเนินคดีแทน ล. ล. ย่อมมีอำนำจต่อสู ้คดีโดยลำพัง; ค่ำเสี ยหำยดังกล่ำวจึง
เป็ นมูลหนี้อนั เกิดจำกกำรกระทำละเมิดของ ล. ที่เกิดขึ้นภำยหลังที่ศำลมี
คำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดแล้ว จก. ชอบที่จะฟ้อง ล. ซึ่ งเป็ น ลห. ในคดี
ล้มละลำยได้โดยตรง ไม่อำจฟ้องจพท. เป็ น ล. แทน ลห. หรื อเข้ำดำเนินคดี
นี้แทน ล. (๑๕๓๒๐/๕๘; ข้อสอบ สมัย ๗๐)
18

สมัย ๖๑

แดงเป็ นโจทก์ (จก.) ฟ้องจพท.ของดำต่อศำลแพ่งว่ำ จก.ทาสั ญญาจะซื้อ
ที่ดินบำงส่ วนเนื้อที่ ๕๐ ตร.วำ ของที่ดินมีโฉนดจำกนำยดำรำคำหนึ่งล้ำน
บำท จก.ชำระรำคำที่ดินให้แก่ดำครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญำและดำ
ตกลงจะจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินให้แก่จก.เมื่อแบ่งแยกโฉนดที่ดิน
เรี ยบร้อยแล้ว แต่เมื่อแบ่งแยกโฉนดที่ดินเสร็ จ ดำถูกศำลล้มสัง่ พิทกั ษ์
ทรัพย์เด็ดขำดเสี ยก่อน จก. จึงยื่นคาขอต่ อจาเลยให้ ปฏิบัติตามสั ญญา
แทนดา แต่จำเลยสัง่ ยกคำขอเพรำะไม่เชื่อพยำนหลักฐำนของจก.
ขอศำลพิพำกษำบังคับให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินดังกล่ำว
ให้แก่จก.ตำมสัญญำ หำกไม่ปฏิบตั ิตำมให้ถือเอำคำพิพำกษำของศำล
แทนกำรแสดงเจตนำ...
19

สมัย ๖๑

ศำลแพ่งตรวจคำฟ้องของจก.แล้วมีคำสั่งว่ำ กำรที่จำเลยซึ่ งเป็ นจพท.ของ
นำยดำมีคำสัง่ ปฏิเสธไม่โอนที่ดินให้แก่จก.ตำมสัญญำ หำกจก.ได้รับ
ควำมเสี ยหำยก็ชอบที่จะไปยืน่ คำร้องต่อศำลในคดีลม้ ละลำย เพื่อมี
คำวินิจฉัยต่อไปมิใช่มำฟ้องยังศำลอื่น จึงไม่รับฟ้อง คืนค่ำขึ้นศำลทั้งหมด
ให้แก่จก.
ให้ วนิ ิจฉัยว่ า คำสัง่ ศำลแพ่งที่ไม่รับฟ้องของจก.ชอบด้วยกฎหมำยหรื อไม่

20

ธงคาตอบสมัย ๖๑
• อ้ำง มำตรำ ๒๖ และ ๒๗ จำกบทบัญญัติท้ งั สองมำตรำดังกล่ำวมี
ควำมหมำยว่ำ เมื่อศำลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขำดแล้ว ห้ำมมิให้
เจ้ำหนี้ฟ้องคดีแพ่งอันเกีย่ วกับหนีซ้ ึ่งอาจขอรับชาระได้ เท่ำนั้น
โดยจะต้องขอรับชำระหนี้ต่อจพท.ตำมวิธีกำรที่ได้บญั ญัติไว้ในพรบ.ล้ม
แต่กห็ ำ้ มเฉพำะหนี้เงิน
• ส่ วนหนี้ตำมฟ้องที่จะต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินแก่กนั ซึ่งจก.ในฐำนะ
เจ้ำหนี้ไม่อำจขอรับชำระหนี้ต่อจพท.ได้เพรำะมิใช่หนี้เงิน จึงหำได้อยูใ่ น
บังคับที่หำ้ มมิให้ฟ้องแต่อย่ำงใดไม่ กำรที่จำเลยในฐำนะจพท.ของนำย
ดำซึ่งมีอำนำจแต่ผเู ้ ดียวที่จะจัดกำรทรัพย์สินของลูกหนี้หรื อกระทำกำรที่
จำเป็ นเพื่อให้กิจกำรของลูกหนี้ที่คำ้ งอยูเ่ สร็ จสิ้ นไปตำม ม.๒๒(๑)
ปฏิเสธสิ ทธิของจก.โดยยกคำขอของจก.ย่อมมีผลเป็ นกำรโต้แย้งสิ ทธิ
21

ธงคาตอบสมัย ๖๑ (ต่ อ)
ของจก.ตำมป.วิ.พ.ม.๕๕ จก.จึงมีอำนำจฟ้องจล.ต่อศำลแพ่งเป็ น
คดีน้ ีได้
• กำรที่จก.ยืน่ ฟ้องจล.ต่อศำลแพ่งก็มิใช่กำรร้องขอต่อศำลเพื่อให้
กลับหรื อแก้ไขคำวินิจฉัยของจพท. ตำมพรบ.ล้มฯ ม. ๑๔๖
คดีของจก.จึงไม่อยูใ่ นบังคับที่จะต้องดำเนินกำรในคดีลม้ ดังนั้น
คำสัง่ ศำลแพ่งที่ไม่รับฟ้องจก.จึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย
(เทียบ ฎ. ๖๘๖/๒๕๕๑)
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ข้ อสอบ สมัย ๗๐: จก.ยื่นคาฟ้องต่อศาลแพ่งว่าจำเลยทำสัญญำเช่ำ
ที่ดินจำก จก. เป็ นเวลำ ๓ ปี ครบกำหนดแล้ว จก.มีหนังสื อบอกกล่ำวให้
จำเลยพร้อมบริ วำรออกจำกที่ดินจก. แต่จำเลยเพิกเฉย ขอศำลพิพำกษำขับ
ไล่จำเลยพร้อมบริ วำรออกจำกที่ดินของ จก. จาเลยให้ การและฟ้องแย้ งว่ า
ส.เช่ำระหว่ำง จก. กับจำเลยเป็ นส.ต่ำงตอบแทนพิเศษยิง่ กว่ำส.เช่ำ
ธรรมดำ โดยมีขอ้ ตกลงให้จำเลยปรับปรุ งสภำพที่ดินตำมแบบที่กำหนด
และให้สิทธิ จำเลยใช้ประโยชน์จำกที่ดินมีกำหนดรวมทั้งหมด ๑๐ ปี
ล.ได้ปรับปรุ งสภำพที่ดินตำมแบบที่กำหนดแล้ว ล. เพิง่ ใช้ประโยชน์จำก
ที่ดินเพียง ๓ ปี จก. ไม่มีอำนำจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง และขอศำลบังคับให้
จก. ไปจดทบ.กำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวต่อพนักงำนจนท. เป็ นเวลำ ๗ ปี ให้แก่
ล. จก.ให้ การแก้ ฟ้องแย้ งว่ า จก. ไม่เคยมีขอ้ ตกลงกับ ล.เป็ นพิเศษ
นอกเหนือจำกส.เช่ำ ล.ไม่มีสิทธิ ขอบังคับให้จดทบ.กำรเช่ำ ขอให้ยกฟ้อง
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เมื่อคดีเสร็ จกำรพิจำรณำ ศำลแพ่งวินิจฉัยว่ำ ข้อเท็จจริ งได้ควำมตำมที่
จก.และล. รับกันว่ำ ศ.ล้มมีคำสัง่ พท.ของ ล.เด็ดขำดก่อนจก.ฟ้องคดีน้ ี
๑ เดือน ดังนั้น จพท. แต่ผเู ้ ดียวมีอำนำจในกำรฟ้องร้องหรื อต่อสู ้คดีใดๆ
เกี่ยวกับทส.ของลห. ล.ต้องห้ำมมิให้กระทำกำรใดๆ เกี่ยวกับทส.หรื อ
กิจกำรของตน จึงให้เพิกถอนคำสัง่ รับคำให้กำรและฟ้องแย้ง รวมทั้ง
กระบวนพิจำรณำหลังจำกนั้นทั้งหมด หมำยเรี ยกและส่ งสำเนำคำฟ้อง
ให้จพท. ของ ล. เข้ำมำแก้คดีต่อไป
ให้ วนิ ิจฉัยว่ า คำสัง่ ของศำลแพ่งที่ให้เพิกถอนคำสัง่ รับคำให้กำร
และฟ้องแย้ง รวมทั้งกระบวนพิจำรณำหลังจำกนั้นทั้งหมด หมำยเรี ยก
และส่ งสำเนำคำฟ้องให้จพท.ของ ล. เข้ำมำแก้คดีชอบด้วยกฎหมำย
หรื อไม่
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ธงคาตอบ สมัยที่ ๗๐

คดี จก.ในส่ วนทีฟ่ ้องขับไล่ ล.พร้ อมบริวารออกไปจากที่ดนิ ของ
จก. ไม่ เกีย่ วกับ ทส.ของ ล. จึงไม่ อยู่ในอานาจของจพท.ตาม
ม. ๒๒(๓) และ ล.ไม่ ต้องห้ ามตาม ม.๒๔ ล. ย่ อมมีอานาจให้ การ
ต่ อสู้ คดีได้ โดยลาพัง ดังนั้น กำรที่ศำลแพ่งมีคำสัง่ ให้เพิกถอน
คำสัง่ รับคำให้กำรรวมทั้งกระบวนพิจำรณำหลังจำกนั้นทั้งหมด
หมำยเรี ยกและส่ งสำเนำคำฟ้องให้จพท.ของ ล.เข้ำมำแก้คดีจึง
ไม่ชอบด้วยกม. ศำลแพ่งจะต้องวินิจฉัยคดีต่อไปว่ำ จก.มีอำนำจ
ฟ้องขับไล่ ล.พร้อมบริ วำรออกจำกที่ดินของจก.ตำมฟ้องหรื อไม่
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ธงคาตอบ สมัยที่ ๗๐ (ต่ อ)

• สาหรับฟ้องแย้ งของจาเลยนั้น เป็ นกำรขอให้บงั คับ จก.จด
ทะเบียนสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินตำมส.ต่ำงตอบแทนพิเศษยิง่ กว่ำ
ส.เช่ำธรรมดำอันเป็ นประโยชน์ ในทางทรัพย์ สินของ ล. กรณี
จึงเป็ นเรื่ องที่ล.ใช้สิทธิ ฟ้องร้องเกี่ยวกับทส.ของ ล.หลังจำก
ล. ถูกพทเด็ดขำดแล้ว ซึ่งเป็ นอำนำจของ จพท.ตำมม. ๒๒(๓)
ดังนั้น กำรที่ศำลแพ่งมีคำสัง่ ให้เพิกถอนคำสัง่ รับฟ้องแย้ง
รวมทั้งกระบวนพิจำรณำหลังจำกนั้นเฉพำะในส่ วนที่เกี่ยวกับ
ฟ้องแย้งจึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว (เทียบ ฎ. ๑๕๓๒๐/๕๘)
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ข้ อสอบ สมัย ๖๙
จพท.ยืน่ คำร้องต่อศำลล้มว่ำ นำยดำ จห.รำยหนึ่งแจ้งว่ำ หลังจำกศำลมี
คำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ของ ล. เด็ดขำดและยังไม่หลุดพ้นจำกกำรล้มละลำย
ล. จดทะเบียนโอนขำยที่ดิน ๑ แปลง ให้แก่แดงในรำคำที่ต่ำเกินสมควร
ขอให้เพิกถอนกำรจดทะเบียนโอนขำยที่ดินดังกล่ำวระหว่ำง ล. กับ แดง
หำก ล. และแดงไม่ดำเนินกำร ขอให้ถือเอำคำสัง่ ศำลแทนกำรแสดง
เจตนำ ล.ไม่ยนื่ คำคัดค้ำน ส่ วนแดงยืน่ คำคัดค้ำนว่ำ ซื้อที่ดินพิพำทจำก ล.
โดยสุ จริ ตและเสี ยค่ำตอบแทนตำมรำคำในท้องตลำด อีกทั้งผูร้ ้องยืน่ คำ
ร้องเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่นำยดำเจ้ำหนี้รู้วำ่ ล. โอนขำยที่ดินให้แก่
ตน คดีขำดอำยุควำม ขอให้ยกคำร้อง
27

ข้ อสอบ สมัย ๖๙ (ต่ อ)
ศำลไต่สวนพยำนผูร้ ้องและผูค้ ดั ค้ำนเสร็ จแล้ววินิจฉัยว่ำ ข้อเท็จจริ งรับ
ฟังเป็ นยุติวำ่ แดงซื้ อที่ดินจำก ล. โดยสุ จริ ตและเสี ยค่ำตอบแทนตำมรำคำ
ในท้องตลำด อีกทั้งผูร้ ้องยืน่ คำร้องต่อศำลเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่
นำยดำเจ้ำหนี้รู้วำ่ ล. โอนขำยที่ดินให้แก่นำยแดง คดีของผูร้ ้องขำดอำยุ
ควำมตำม ม. ๑๑๓ ประกอบ ป.พ.พ. ม. ๒๔๐ จึงให้ยกคำร้อง ค่ำฤชำ
ธรรมเนียมให้เป็ นพับ
ให้วนิ ิจฉัยว่ำ คำสัง่ ยกคำร้องดังกล่ำวของศำลล้มชอบด้วย
กฎหมำยหรื อไม่
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ธงคาตอบ สมัย ๖๙
• กำร ล. โอนขำยที่ดินเป็ นโมฆะตำม ม. ๒๔ ประกอบ ปพพ.ม.๑๕๐
เมื่อนิติกรรมกำรขำยที่ดินเป็ นโมฆะย่อมเสี ยเปล่ำ ล. ยังเป็ นเจ้ำของ
ที่ดิน; กำรที่จพท. ยืน่ คำร้องขอให้ศำลเพิกถอนกำรจดทบ.โอนขำยที่ดิน
ระหว่ำง ล. กับแดง จึงเป็ นกำรใช้สิทธิติดตำมเอำคืนซึ่ ง ทส. ของ ล.
จำกบุคคลผูไ้ ม่มีสิทธิที่จะยึดถือไว้ตำม ม. ๒๒ ประกอบ ปพพ.ม.
๑๓๓๖ ซึ่งไม่มีอำยุควำม กรณีมิใช่ เป็ นการฉ้ อฉลที่ ล. ได้กระทำก่อน
ถูกพิทกั ษ์ทส.ตำม ม. ๑๑๓ ซึ่งจพท จะต้องยืน่ คำร้องต่อศำลภำยในอำยุ
ควำม ๑ ปี ตำม ปพพ.ม. ๒๔๐ นับแต่วนั ที่ดำ จห. ผูเ้ กี่ยวข้องได้รู้
ต้นเหตุอนั เป็ นมูลให้เพิกถอน จพท. ผูร้ ้องชอบที่จะยืน่ คำร้องขอให้เพิก
ถอนฯ ได้ (๓๓๔๕/๕๙) ดังนั้น คำสัง่ ยกคำร้องของศำลล้มฯ จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย
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