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เมื�อลกูหนี�ถกูศาลมคํีาสั�งพทิกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด เจา้หนี�ของลกูหนี�ที�ตอ้งการ
ไดรั้บชาํระหนี�จากกองทรัพยส์นิของลกูหนี� จะตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ลม้ละลาย
พ.ศ.2483 มาตรา 27 กลา่วคอืจะตอ้งขอรับชาํระหนี�ตามวธิกีารที�กลา่วไวใ้น
พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 เมื�อผูร้อ้งอา้งวา่เป็นเจา้หนี�ของลกูหนี�และยื�นคําขอรับ
ชาํระหนี�ตอ่ผูค้ดัคา้นแลว้ พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105 บญัญัตใิหผู้ ้
คดัคา้นมอํีานาจสอบสวนในเรื�องหนี�สนิที�ขอรับชาํระหนี� แลว้ทําความเห็นสง่สํานวน
เรื�องหนี�สนิตอ่ศาล ผูค้ดัคา้นจงึมหีนา้ที�ตามกฎหมายที�จะตอ้งสอบสวนคําขอรับ
ชาํระหนี�ดงักลา่วและในการสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�นั �น บทบาทของผูค้ดัคา้นมไิด ้
อยูใ่นสถานะเป็นตวัลกูหนี� แตเ่ป็นเพยีงคนกลางในการสอบสวนรวบรวมพยานหลกั
ฐานหาขอ้เท็จจรงิในเรื�องหนี�ทั �งจากฝ่ายของเจา้หนี�และลกูหนี� แลว้ทําความเห็น
เสนอศาล เพื�อใหศ้าลเป็นผูพ้จิารณาสั�งคําขอรับชาํระหนี�ของเจา้หนี�ตอ่ไป ดงันั�น
ลําพังการสอบสวนและความเห็นของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรัพยจ์งึยงัไมม่ผีลผกูพัน
เจา้หนี� สว่นการดําเนนิการทางอนุญาโตตลุาการนั�น แมต้าม
พ.ร.บ.อนุญาโตตลุาการ พ.ศ.2545 มาตรา 12 จะบญัญัตวิา่ "ความสมบรูณแ์หง่
สญัญาอนุญาโตตลุาการและการตั �งอนุญาโตตลุาการยอ่มไมเ่สยีไปแมใ้นภายหลงัคู่
สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งตายหรอืสิ�นสดุสภาพความเป็นนติบิคุคล ถกูพทิกัษ์ทรัพย์
เด็ดขาดหรอืถกูศาลสั�งใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ"
บทบญัญัตดิงักลา่วมใิชบ่ทยกเวน้หลกัการในการขอรับชาํระหนี�ตามกฎหมายลม้
ละลาย แตเ่ป็นบทบญัญัตถิงึความสมบรูณแ์หง่สญัญาอนุญาโตตลุาการและการตั �ง
อนุญาโตตลุาการวา่ไมเ่สยีไปแมภ้ายหลงัคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะถกูพทิกัษ์
ทรัพยเ์ด็ดขาดเทา่นั�น ผูค้ดัคา้นจงึยงัคงมหีนา้ที�ในการดําเนนิการตาม พ.ร.บ.ลม้
ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105 ขณะเดยีวกนัคณะอนุญาโตตลุาการก็ยงัคงดําเนนิ

�



กระบวนพจิารณาตอ่ไปไดแ้ละการดําเนนิกระบวนพจิารณาในชั �นอนุญาโตตลุาการ
ของผูค้ดัคา้นเป็นคนละสว่นกบัการดําเนนิการสอบสวนคําขอรับชาํระหนี� ตาม
พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105 ที�ผูค้ดัคา้นจะตอ้งดําเนนิการโดยดว่น การ
สอบสวนของผูค้ดัคา้นจงึไมทํ่าใหผู้ร้อ้งเสยีเปรยีบ หรอืมผีลกบัการดําเนนิการทาง
อนุญาโตตลุาการแตอ่ยา่งใดไม ่ผูค้ดัคา้นจงึไมม่คีวามจําเป็นที�จะตอ้งงดสอบสวน
คําขอรับชาํระหนี�ของผูร้อ้งเพื�อรอผลการพจิารณาของคณะอนุญาโตตลุาการ

___________________________

คดสีองสํานวนนี� ศาลลม้ละลายกลางพจิารณาและมคํีาสั�งรวมกนั

คดสีบืเนื�องมาจากศาลลม้ละลายกลางมคํีาสั�งพทิกัษ์ทรัพยข์องลกูหนี�
(จําเลย) เด็ดขาด

ผูร้อ้งยื�นคํารอ้งทั �งสองสํานวนเป็นใจความวา่ ผูร้อ้งและลกูหนี�ทําสญัญา
กอ่สรา้ง 2 ฉบบั คอื สญัญากอ่สรา้งโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตไิทรนอ้ย - โรง
ไฟฟ้าพระนครเหนอื/ใต ้ตามสญัญาเลขที� PTT/GAS/2/8/48 และสญัญากอ่สรา้ง
โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตเิสน้ที� 3 ระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตบินบก ตามสญัญา
เลขที� PTT/GAS/3/21/47 ตอ่มาผูร้อ้งและลกูหนี�มขีอ้พพิาทเกี�ยวกบัสญัญา ซึ�ง
สญัญาทั �งสองฉบบักําหนดใหร้ะงับขอ้พพิาทดว้ยวธิอีนุญาโตตลุาการ ครั�นกอ่นศาล
ลม้ละลายกลางมคํีาสั�งพทิกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ลกูหนี�ไดเ้สนอขอ้พพิาทตอ่สถาบนั
อนุญาโตตลุาการตามขอ้พพิาทหมายเลขดําที� 38/2553 และภายหลงัจากศาลลม้
ละลายกลางมคํีาสั�งพทิกัษ์ทรัพยข์องลกูหนี�เด็ดขาด ผูค้ดัคา้นในฐานะเจา้พนักงาน
พทิกัษ์ทรัพยข์องลกูหนี�ยื�นเสนอขอ้พพิาทหมายเลขดําที� 77/2553 ผูร้อ้งยื�นคํา
คดัคา้นและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ทั �งสองเรื�องตอ่สถาบนัอนุญาโตตลุาการและผูร้อ้งได ้
ยื�นคําขอรับชาํระหนี�ตามสญัญาทั �งสองฉบบัจากกองทรัพยส์นิของลกูหนี� เป็นเจา้
หนี�รายที� 56 ผูค้ดัคา้นนัดสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�ของผูร้อ้ง แตเ่นื�องจากผูร้อ้ง
เห็นวา่คําขอรับชาํระหนี�ของผูร้อ้งและขอ้พพิาทที�ลกูหนี�และผูค้ดัคา้นเสนอตอ่
สถาบนัอนุญาโตตลุาการอยูร่ะหวา่งการดําเนนิกระบวนพจิารณาเป็นประเด็นเรื�อง
เดยีวกนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาระหวา่งผูร้อ้งและลกูหนี� และผูค้ดัคา้นเป็นผูก้ระทํา
การแทนลกูหนี�ถอืวา่เป็นคูพ่พิาทโดยตรงกบัเจา้หนี� หากผูค้ดัคา้นดําเนนิการ
สอบสวนคําขอรับชาํระหนี�ยอ่มทําใหผู้ร้อ้งเสยีเปรยีบในการตอ่สูค้ด ีผูร้อ้งจงึไดย้ื�น
คํารอ้ง 2 ฉบบั ขอใหผู้ค้ดัคา้นงดสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�ของผูร้อ้งในวนัที� 12
และ 26 กรกฎาคม 2554 ไวก้อ่น เพื�อรอคําชี�ขาดของอนุญาโตตลุาการ แตผู่ค้ดัคา้น
ยกคํารอ้งทั �ง 2 ฉบบั ขอใหม้คํีาสั�งกลบัคําสั�งของผูค้ดัคา้นและมคํีาสั�งใหผู้ค้ดัคา้น
งดการสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�ของผูร้อ้งไวก้อ่น เพื�อรอฟังคําชี�ขาดของ
อนุญาโตตลุาการกอ่น



ผูค้ดัคา้นยื�นคําคดัคา้นทั �งสองสํานวนเป็นใจความวา่ ผูค้ดัคา้นมหีนา้ที�ตาม
กฎหมายตอ้งสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�เพื�อทําความเห็นเสนอศาล การสอบสวน
ของผูค้ดัคา้นจงึไมทํ่าใหผู้ร้อ้งเสยีเปรยีบในการดําเนนิกระบวนพจิารณาในชั �น
อนุญาโตตลุาการ ทั �งคําชี�ขาดของอนุญาโตตลุาการกไ็มม่ผีลผกูพันผูค้ดัคา้นในการ
สอบสวนคําขอรับชาํระหนี� คําสั�งของผูค้ดัคา้นที�ไมง่ดการสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�
ในวนัที� 12 และ 26 กรกฎาคม 2554 จงึชอบแลว้ ขอใหย้กคํารอ้ง

ศาลลม้ละลายกลางมคํีาสั�งยกคํารอ้ง คา่ฤชาธรรมเนยีมใหเ้ป็นพับ

ผูร้อ้งอทุธรณโ์ดยไดรั้บอนุญาตจากศาลฎกีา

ศาลฎกีาแผนกคดลีม้ละลายวนิจิฉัยวา่ มปัีญหาที�จะตอ้งวนิจิฉัยตามอทุธรณ์
ของผูร้อ้งวา่ ผูค้ดัคา้นตอ้งงดสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�ของผูร้อ้งเพื�อรอคําชี�ขาด
ของคณะอนุญาโตตลุาการเสยีกอ่นหรอืไม ่เห็นวา่ เมื�อลกูหนี�ถกูศาลมคํีาสั�งพทิกัษ์
ทรัพยเ์ด็ดขาด เจา้หนี�ของลกูหนี�ที�ตอ้งการไดรั้บชาํระหนี�จากกองทรัพยส์นิของลกู
หนี� จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27 กลา่วคอื จะ
ตอ้งขอรับชาํระหนี�ตามวธิกีารที�กลา่วไวใ้นพระราชบญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483 ดงั
นั�น เมื�อผูร้อ้งอา้งวา่เป็นเจา้หนี�ของลกูหนี�และยื�นคําขอรับชาํระหนี�ตอ่ผูค้ดัคา้นแลว้
พระราชบญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105 บญัญัตใิหผู้ค้ดัคา้นมอํีานาจ
สอบสวนในเรื�องหนี�สนิที�ขอรับชาํระหนี� แลว้ทําความเห็นสง่สํานวนเรื�องหนี�สนิตอ่
ศาล ผูค้ดัคา้นจงึมหีนา้ที�ตามกฎหมายที�จะตอ้งสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�ดงักลา่ว
และในการสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�นั �น บทบาทของผูค้ดัคา้นมไิดอ้ยูใ่นสถานะเป็น
ตวัลกูหนี� แตเ่ป็นเพยีงคนกลางในการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานหาขอ้เท็จจรงิ
ในเรื�องหนี�ทั �งจากฝ่ายของเจา้หนี�และลกูหนี� แลว้ทําความเห็นเสนอศาล เพื�อให ้
ศาลเป็นผูพ้จิารณาสั�งคําขอรับชาํระหนี�ของเจา้หนี�ตอ่ไป ดงันั�น ลําพังการสอบสวน
และความเห็นของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรัพยจ์งึยงัไมม่ผีลผกูพันเจา้หนี� สว่นการ
ดําเนนิการทางอนุญาโตตลุาการนั�น แมต้ามพระราชบญัญัตอินุญาโตตลุาการ
พ.ศ.2545 มาตรา 12 จะบญัญัตวิา่ "ความสมบรูณแ์หง่สญัญาอนุญาโตตลุาการและ
การตั �งอนุญาโตตลุาการยอ่มไมเ่สยีไปแมใ้นภายหลงัคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งตาย
หรอืสิ�นสดุสภาพความเป็นนติบิคุคล ถกูพทิกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดหรอืถกูศาลสั�งใหเ้ป็น
คนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ" บทบญัญัตดิงักลา่วมใิชบ่ทยกเวน้
หลกัการในการขอรับชาํระหนี�ตามกฎหมายลม้ละลาย แตเ่ป็นบทบญัญัตถิงึความ
สมบรูณแ์หง่สญัญาอนุญาโตตลุาการและการตั �งอนุญาโตตลุาการวา่ไมเ่สยีไปแม ้
ภายหลงัคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะถกูพทิกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดเทา่นั�น ผูค้ดัคา้นจงึยงั
คงมหีนา้ที�ในการดําเนนิการตามพระราชบญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 105
ขณะเดยีวกนัคณะอนุญาโตตลุาการกย็งัคงดําเนนิกระบวนพจิารณาตอ่ไปไดแ้ละ
การดําเนนิกระบวนพจิารณาในชั �นอนุญาโตตลุาการของผูค้ดัคา้นเป็นคนละสว่นกบั
การดําเนนิการสอบสวนคําขอรับชาํระหนี� ตามพระราชบญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483
มาตรา 105 ที�ผูค้ดัคา้นจะตอ้งดําเนนิการโดยดว่น การสอบสวนของผูค้ดัคา้นจงึไม่



แหลง่ที�มา กองผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา
แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �น
ตน้

สล48/2555
หมายเหตุ

ทําใหผู้ร้อ้งเสยีเปรยีบ หรอืมผีลกบัการดําเนนิการทางอนุญาโตตลุาการแตอ่ยา่งใด
ไม ่ผูค้ดัคา้นจงึไมม่คีวามจําเป็นที�จะตอ้งงดสอบสวนคําขอรับชาํระหนี�ของผูร้อ้ง
เพื�อรอผลการพจิารณาของคณะอนุญาโตตลุาการ ที�ศาลลม้ละลายกลางมคํีาสั�งยก
คํารอ้งของผูร้อ้งชอบแลว้ อทุธรณข์องผูร้อ้งฟังไมข่ึ�น

พพิากษายนื คา่ฤชาธรรมเนยีมชั �นนี�ใหเ้ป็นพับ

(สทุศัน ์ศริมิหาพฤกษ์-ทศันยี ์จั�นสญัจัย ธรรมเกณฑ-์ชยัยทุธ ศรจํีานงค)์

ศาลลม้ละลายกลาง - นายเกรยีงไกร ศรสีงัข์




