
อ ำนำจหน้ำที่ ดุลยพินิจ ควำมรับผิดเกี่ยวกับกำรกักของ 
ตำมพระรำชบัญญัติศลุกำกร พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำนำจกำรกักของที่ผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของ
ออกค้ำงช ำระค่ำอำกร ได้มีกำรบัญญัติในครั้งแรกตำม
มำตรำ 112 เบญจ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ.2469 
เพิ่มโดยประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่  
๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕1 โดยก ำหนดให้อธิบดีหรือผู้ที่
อธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจกักของใด ๆ ของผู้นั้นที่ก ำลัง
ผ่ำนศุลกำกรหรืออยู่ในควำมก ำกับตรวจตรำของศุลกำกร
ด้วยประกำรใด ๆ จนกว่ำจะได้ช ำระเงินอำกรที่ค้ำง 
 

                                                           
1 พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2469 เพิ่มโดยประกำศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มำตรำ 
112 เบญจ     ในกรณีที่ผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออกค้ำงช ำระค่ำ
อำกร อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจกักของใด ๆ ของผู้นั้น
ที่ก ำลังผ่ำนศุลกำกรหรืออยู่ในควำมก ำกับตรวจตรำของศุลกำกร
ด้วยประกำรใด ๆ จนกว่ำจะได้ช ำระเงินอำกรที่ค้ำงให้ครบถ้วน และ
ถ้ำมิได้ช ำระภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่กักของเช่นว่ำนั้น ให้อธิบดี
มีอ ำนำจสั่งให้น ำของนั้นออกขำยทอดตลำด และเงินที่ได้จำกกำร
ขำยทอดตลำดนี้ ให้หักค่ำอำกรค้ำงช ำระค่ำอำกรส ำหรับของที่ขำย 
ทอดตลำด ค่ำเก็บรักษำ ค่ำย้ำยขน และค่ำภำระติดพันอย่ำงอื่นอัน
ค้ำงช ำระแก่ศุลกำกรเสียก่อน เหลือเท่ำใดให้ใช้ค่ำภำระติดพันต่ำง 
ๆ อันสมควรจะได้แก่ผู้เก็บรักษำ ถ้ำยังมีเหลืออยู่อีกก็ให้จ่ำยแก่
ตัวแทนของเรือที่น ำของที่ขำยทอดตลำดเข้ำมำ เมื่อได้หักใช้เช่นนี้
แล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่ำใดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้ำของ
จะได้เรียกร้องเอำภำยในหกเดือนนับแต่วันขำยทอดตลำด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ครบถ้วน และในปัจจุบันอ ำนำจกำรกักของดังกล่ำวได้
บัญญัติไว้ตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร 
พ.ศ. 25602 และได้ก ำหนดระเบียบปฏิบัติกำรกักของ
ไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 หมวด 2 
กำรเก็บอำกร ส่วนที่ 2 กำรประเมิน บทที่ 3 กำรกักของ
และขำยทอดตลำด ข้อ 2 02 03 01 โดยก ำหนดว่ำ 
“กรณีผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออกไม่มำช ำระค่ำอำกร 
ให้ครบถ้วนตำมแบบแจ้งกำรประเมินอำกร ภำยในก ำหนด 

2 พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2460 มำตรำ 23 ในกรณีที่ผู้น ำ
ของเข้ำหรือผู้ส่งของออกค้ำงช ำระค่ำอำกร ให้อธิบดีมีอ ำนำจกักของ
ที่ผู้นั้นน ำเข้ำหรือส่งออกและก ำลังผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร หรืออยู่ใน
ก ำกับตรวจตรำของศุลกำกรได้ จนกว่ำผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของ
ออกจะเสียอำกรที่ค้ำงให้ครบถ้วน และถ้ำไม่เสียภำยในก ำหนด
สำมสิบวันนับแต่วันที่กักของนั้น ให้อธิบดีมีอ ำนำจสั่งให้น ำของนั้น
ออกขำยทอดตลำดได้ 

เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำดตำมวรรคหนึ่ง ให้
หักใช้ค่ำอำกรที่ค้ำงชำระ ค่ำอำกรส ำหรับของที่ขำยทอดตลำด ค่ำ
เก็บรักษำ ค่ำขนย้ำย หรือค่ำภำระติดพันอย่ำงอื่นที่ค้ำงชำระแก่กรม
ศุลกำกร รวมทั้งค่ำภำษีอำกรตำมกฎหมำยอื่นก่อน เหลือเท่ำใดให้
ใช้ค่ำภำระติดพันต่ำง ๆ ที่ต้องช ำระแก่ผู้เก็บรักษำ และผู้ขนส่งที่น ำ
ของที่ขำยทอดตลำดนั้นเข้ำมำ ตำมล ำดับ เมื่อได้หักใช้เช่นนี้แล้วยัง
มีเงินเหลืออยู่อีกเท่ำใด ให้คืนแก่เจ้ำของ แต่เมื่อพ้นก ำหนดหกเดือน
นับแต่วันขำยทอดตลำดแล้ว เจ้ำของไม่มำเรียกคืนให้เงินที่เหลืออยู่
นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
 



30 วันนับแต่วันที ่ได้รับแบบแจ้งกำรประเมินอำกร 
โดยไม่ได้อุทธรณ์กำรประเมินอำกร ต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ และไม่ได้รับอนุมัติให้ทุเลำกำรช ำระเงิน
อำกรในระหว่ำงรอค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุ ท ธ ร ณ์ ห รื อ ค ำ พิ พ ำ ก ษ ำ ขอ งศ ำ ล แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี   
ให้ด ำเนินกำรดังนี ้

ให้หน่วยงำนที่ออกแบบแจ้งกำรประเมินอำกร
มอบหมำยให้พนักงำนศุลกำกรผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องให้ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกร หรือ
นำยด่ำนศุลกำกรสั่งกักของใด ๆ ของผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่ง
ของออกที่ก ำลังผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรหรืออยู่ในควำมก ำกับ
ตรวจตรำของศุลกำกรด้วยประกำรใด ๆ จนกว่ำจะได้
ช ำระอำกรที่ค้ำงให้ครบถ้วน และให้มีหนังสือแจ้งเวียนไป
ยังส ำนัก ส ำนักงำนศุลกำกร หรือด่ำนศุลกำกรทุกแห่งเพื่อ
ด ำเนินกำรกักของของผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออกท่ีค้ำง
ชำระเงินอำกร ตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติ
ศุลกำกร พ.ศ. 2560” 

จะเห็นได้ว่ำกำรด ำเนินกำรกักของนั้นพนักงำน
ศุลกำกรมีอ ำนำจ และมีหน้ำที่ โดยชอบด้วยกฎหมำย
ในกำรด ำเนินกำรกักของได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมใช้อ ำนำจใน
กำรกักของนั้น ต้องใช้ดุลยพินิจที่เหมำะสมจะกักของ 
ทีเ่กินกว่ำทีค่่ำอำกรทีค่้ำงพร้อมทั้งค่ำเก็บรักษำ ค่ำขนย้ำย 
หรือค่ำภำระติดพันอย่ำงอื่นที่ค้ำงชำระแก่กรมศุลกำกร 
รวมทั้งค่ำภำษีอำกรตำมกฎหมำยอื่นมิได้ หำกมีกำรใช้
อ ำนำจกักของจนเกินเลย และเกิดควำมเสียหำยกับผู้น ำ
ของเข้ำหรือผู้ส่งของออก พนักงำนศุลกำกรอำจจะถูกผู้ถูก
กักของด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ถูกฟ้องร้องให้รบัผิดทำงละเมิด  
แม้กำรด ำ เนินกำรกักของ ตำมมำตรำ 23  

แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 จะถือว่ำเป็น
                                                           
3 พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที ่พ.ศ. 2539 
มำตรำ 5 หน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหำยในผลแห่งละเมิด
ที่เจ้ำหน้ำที่ของตนได้กระท ำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ ในกรณีผู้เสียหำย
อำจฟอ้งหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้ำหนำ้ที่
ไม่ได้ 
4 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539  
ข้อ 35 ในกรณีที่ผู้เสียหำยฟ้องคดีต่อศำล ให้ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรโดยไม่ชักช้ำ เว้นแต่จะได้มีกำรตั้งคณะกรรมกำร
ดังกล่ำวไว้แล้ว และให้ประสำนงำนกับส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเพื่อ
เตรียมกำรต่อสู้คดีต่อไป พร้อมทั้งรำยงำนให้กระทรวงกำรคลัง
ทรำบและปฏิบัติตำมที่ได้รับค ำแนะน ำ” 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย ซึ่งพนักงำนศุลกำกร 
จะได้รับกำรคุ้มครอง ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. 25393 

ที่บัญญัติไม่ให้ผู้เสียหำยฟ้องเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ แต่
ให้ฟ้องหน่วยงำนของรัฐ แต่อย่ำงไรก็ตำม ตำมระเบียบ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. 2539 ข้อ 35 
ก ำหนดให้ถ้ำหำกผู้เสียหำยฟ้องเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นคดีต่อศำล 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อท ำกำรสอบสวน และข้อ 39 
ก ำหนดให้หำกหน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนต่อบุคคลภำยนอก หน่วยงำนของรัฐต้องมำ
พิจำรณำว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด4 

2. ถูกฟ้องร้องทำงอำญำ  
หำกมีกำรกักของ ผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออก

อำจไม่พอใจ และน ำเรื่องไปฟ้องต่อศำลว่ำตนได้รับ 
ควำมเสียหำยจำกกำรกักของนั้น โดยฟ้องพนักงำน
ศุลกำกรว่ำปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ  
ตำมมำตรำ 157 5แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ หำกศำล
รับฟ้องพนักงำนศุลกำกรจะต้องขอประกันตัวและแต่งตั้ง
ทนำยเพื่อสู้คดี 

3.ถูกร้องเรียนกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 
พนักงำนศุลกำกรถือเป็นข้ำรำชกำร หำกผู้น ำของ

เข้ำหรือผู้ส่งของออกไม่พอใจ อำจมีกำรกล่ำวหำว่ำปฏิบัติ
หน้ำที่ ไม่ถูกต้อง พนักงำนศุลกำกรผู้นั้นอำจต้องถูก
ด ำ เนินกำรทำงวินัย ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือมีกำรน ำเรื่องไป
ร้องเรียนต่อหน่วยงำนภำยนอก เช่น คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)  

ข้อ 39 “ในกรณีหน่วยงำนของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภำยนอกใน
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่นั้น ควำม
รับผิดของเจ้ำหน้ำที่จะมีหรือไม่ และเพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงำน
ของรัฐจะพิจำรณำไล่ เบี้ยเอำจำกเจ้ำหน้ำที่ ในภำยหลัง ซ่ึง
คณะกรรมกำร ผู้แต่งตั้ง และกระทรวงกำรคลังแล้วแต่กรณี ต้อง
พิจำรณำด้วยว่ำจะมีกำรไล่เบี้ยหรือไม่ หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด
และให้น ำข้อ 22 ถึงข้อ 29 มำใช้บังคับกับกำรชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนที่หน่วยงำนของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหำยโดยอนุโลม  
5 ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน 
ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัตหิน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏบิัติหน้ำที่โดยทจุิต ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสอง
หมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 



คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ (ป.ป.ท.) ฯลฯ  ซึ่งจะต้องเสียเวลำและ 
หำพยำนหลักฐำนมำชี้แจงต่อหน่วยงำนดังกล่ำว 

จึงเห็นได้ว่ำปัญหำดังกล่ำวมิใช่ปัญหำเกี่ยวกับ
อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนศุลกำกร แต่เป็นปัญหำกำรใช้ 
ดุ ลยพินิ จ ในกำรสั่ งกั กของ ซึ่ ง เห็น ได้จำกแม้จะมี 
กำรบัญญัติให้อ ำนำจในกำรกักของที่ผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่ง
ของออกค้ำงช ำระค่ำอำกร แต่ในทำงปฏิบัติพนักงำน
ศุลกำกรจะไม่ด ำเนินกำรเนื่องจำกหำกเกิดควำมเสียหำย 
จะต้องรับผิดตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น และปัจจุบันตำม 
มำตรำ 24 พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 25606  
ได้ให้อ ำนำจกรมศุลกำกรที่จะด ำเนินกำรสั่งยึดหรืออำยัด
และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียอำกรได้
ทั่วรำชอำณำจักร โดยมิต้องขอให้ศำลมีค ำสั่ง แต่มีเง่ือนไข
ว่ำต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ 23 คือต้องท ำกำรกักของ
เสียก่อน 

ในปัจจุบันโลกเข้ำสู่ยุคดิจิทัลที่มีควำมก้ำวหน้ำ
ในด้ำนกำรประมวลผลข้อมูล รวมถึงกำรพัฒนำด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 
ภำครัฐรวมทั ้งกรมศุลกำกร มีฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ใน
รูปแบบที ่หลำกหลำย มีกำรเ ชื ่อมโยงฐำนข้อม ูลที่
เพิ่มขึ้นตลอดเวลำ จึงเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรกักของที่
ผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออกค้ำงช ำระค่ำอำกร ควรน ำ
ระบบปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ 
AI) มำช่วยในกำรตัดสินใจ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำย
น้อยที่สุด และสำมำรถมีเหตุผลรองรับส ำหรับผู้ต้อง 
สั่งกำรให้กักของ โดยเห็นควรให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

เมื่อมีกำรออกออกแบบแจ้งกำรประเมินอำกรแล้ว
ให้พนักงำนศุลกำกรผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรลงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

หำกผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออก ไม่มำช ำระ 
ค่ำอำกรให้ครบถ้วนตำมแบบแจ้งกำรประเมินอำกร 
ภำยในก ำหนด 30 วันนับแต่ วันที่ ได้ รับแบบแจ้ ง 
กำรประเมินอำกร โดยไม่ได้อุทธรณ์กำรประเมินอำกร 

                                                           
6 พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 มำตรำ 24 ในกำรบังคับ
ค่ำอำกรที่ค้ำงช ำระ หำกกรมศุลกำกรได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 23 
แล้ว ยังไม่ได้รับค่ำอำกรหรือได้รับไม่ครบถ้วน ใหอ้ธิบดีมอี ำนำจสั่ง
ยึดหรืออำยัด และขำยทอดตลำดทรัพยส์ินของผู้ต้องรับผิดเสียอำกร
ได้ทั่วรำชอำณำจกัร โดยมิต้องขอให้ศำลมีค ำสั่ง 

ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ หรือได้อุทธรณ ์
กำรประเมินอำกร ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์   
แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้ทุเลำกำรช ำระเงินอำกรในระหว่ำงรอ
ค ำวินิจฉัย ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์หรือ 
ค ำพิพำกษำของศำลแล้วแต่กรณี ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

ให้หน่วยงำนที่ออกแบบแจ้งกำรประเมินอำกร
มอบหมำยให้พนักงำนศุลกำกรผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องให้ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกร  
หรือนำยด่ำนศุลกำกรสั่งกักของใด ๆ ของผู้น ำของเข้ำหรือ
ผู้ส่งของออกที่ก ำลังผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรหรืออยู่ ใน 
ควำมก ำกับตรวจตรำของศุลกำกรด้วยประกำรใด ๆ 

เมื่อสั่งกำรแล้ว ให้พนักงำนศุลกำกรผู้รับผิดชอบ
ลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบประมวลผล 
ระบบจะประมวลผลโดยตรวจสอบว่ำผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่ง
ของออกรำยนั้น มีของที่น ำเข้ำหรือส่งออกและก ำลังผ่ำน
พิธีกำรศุลกำกร หรืออยู่ในก ำกับตรวจตรำของศุลกำกร
ด้วยประกำรใด ๆ หรือไม่ 

เมื่อระบบพบว่ำผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออกรำยนั้น 
มีของที่น ำเข้ำหรือส่งออกและก ำลังผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร 
หรืออยู่ในก ำกับตรวจตรำของศุลกำกรด้วยประกำรใด ๆ 
ระบบจะท ำกำรสั่งกักของรำยนั้น โดยจะประมวลผลให้
เหมำะสมไม่เกินกว่ำค่ำอำกรที่ค้ำง รวมทั้งค่ำเก็บรักษำ  
ค่ำขนย้ำย หรือค่ำภำระติดพันอย่ำงอื่นที่ค้ำงช ำระแก่ 
กรมศุลกำกร และค่ำภำษีอำกรตำมกฎหมำยอื่น (ถ้ำมี)  
สั่งกักของ อันอำจเป็นเหตุให้มีกำรฟ้องร้องทำงแพ่ง  
ทำงอำญำ หรือทำงวินัย ซึ่งหำกมีกำรฟ้องร้อง พนักงำน
ศุลกำกรก็สำมำรถช้ีแจงกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงมีเหตุผล 
และระบบดังกล่ำวยังสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เพิ่มเติมใน
กำรหำข้อมูลเพื่อติดตำมค่ำอำกรที่ค้ำงช ำระ รวมทั้งระบบ
สำมำรถเตือนกรณีที่ขำดอำยุควำมฟ้องร้อง ตำมมำตรำ 21 
แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 25607 ที่ก ำหนดให้
กรมศุลกำกรมีสิทธิที่จะเรียกเก็บอำกรที่ไม่ได้เสียหรือ 
เสียไม่ครบถ้วนภำยใน 10 ปี นับแต่วันท่ีได้ยื่นใบขนสินคำ้ 
หรือกรณีหำกผู้น ำเข้ำหรือส่งออกล้มละลำย ซึ่งตำมมำตรำ 91 

7 พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 มำตรำ 21 สิทธิของกรม
ศุลกำกรที่จะเรียกเก็บอำกรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบถ้วนมีอำยุ
ควำมสิบปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้ำ เว้นแต่กำรเรียกเก็บอำกรที่
ไม่ได้เสียหรือเสีบไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจำกกำรค ำนวณอำกรผิด ให้มี
อำยุควำมสองปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้ำ 



แห่งพระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช ๒๔๘๓8 ก ำหนดใหเ้จ้ำหนี้ยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ภำยในก ำหนดเวลำ 
2 เดือนนับแต่วันโฆษณำค ำสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขำด และกรณ ีบร ิษ ัทจดทะเบ ียน เล ิกห ้ำ งหุ ้นส ่วนหร ือบร ิษ ัท  
ซึ่งตำมมำตรำ 1272 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์9 ก ำหนดให้ ต้องด ำเนินกำรฟ้องเรียกหนี้สินภำยใน 2 ปี  
นับแต่วันถึงที่สุดแห่งกำรช ำระบัญชี 

 
                                                           
8 พระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช ๒๔๘๓ มำตรำ 91 เจ้ำหนี้ซึ่งจะขอรับช ำระหนี้ในคดีล้มละลำยจะเป็นเจ้ำหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตำม ต้อง
ยื่นให้ยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ภำยในก ำหนดเวลำสองเดือนนับแต่วันโฆษณำค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด 
9 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 1272 ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินซึ่งห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือผู้เป็นหุ้นหรือผู้ถือหุ้น หรือผู้ช ำระบัญชีเป็น
ลูกหนี้อยู่ในฐำน ท่ำนห้ำมมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก ำหนด สองปีนับแต่วันถึงที่สุดแห่งกำรช ำระบัญชี 
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