
การศึกษา  
  - นิตศิาสตร์ / เนตบิัณฑิตไทย 
 - ป.โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ต าแหน่ง  - ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก 
 - กรรมการด าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 - กรรมการ สันนบิาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
 - ที่ปรึกษากฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
 - ที่ปรึกษากฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ (ธพว) จ ากัด 
 - ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย 
อดีต  - กรรมการด าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

กฎหมายกับสถานการณ์หนี้สนิ 
ของสมาชิกที่มปีัญหากับสหกรณ ์
สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 

โดย พ.จ.อ.ณฐกร  แก้วดี 



โครงสร้างสหกรณ ์

ที่ประชุมใหญ่ 

ผู้แทนสมาชิก 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ผู้แทนสมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เจ้าหน้าที่ 
การเงิน 

เจ้าหน้าที่ 
การบัญช ี

เจ้าหน้าที่ 
สินเชื่อ 

เจ้าหน้าที่ 
IT 

เจ้าหน้าที่ 
ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ผู้จัดการ 

เลือกตั้ง 

จัดจ้าง 



แหล่งก่อหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ ์

สถาบัน
การเงินอื่นๆ 

หนี้นอกระบบ 

หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 



หลักประกันการกู้ยืม 

บุคคล 
ค้ าประกัน 

อสงัหาริมทรัพย์
จ านองเป็นประกัน 

บุคคล + หลักทรัพย์
ค้ าประกัน 



วิธีการช าระหนี้ของสมาชิก 

หักเงิน ณ ที่จ่าย 

ช าระหนี้ด้วยตนเอง 

หักเงินผ่านธนาคาร 



ต้องหักเงินใหส้หกรณเ์ป็นอนัดับแรก  
ถัดจาก -ภาษี   
         - กองทุนบ าเหน็จบ านาญ  
         - กองทุนส ารองฯ  
     - กฎหมายแรงงานและประกันสงัคม 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ  
มาตรา ๗๖(๓) 

ให้นายจ้างหักเงินเพื่อ
ช าระหนี้สหกรณ์ฯลฯ 

พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ  
มาตรา ๔๒/๑ วรรคสาม 

การหักเงิน ณ ที่จ่าย 



การผิดนัดช าระหนี้ 

ช าระหนี้เฉพาะ
ต้นเงิน 

ยกเว้นสัญญากู้ระบุให้ส่งได้เฉพาะต้น
เงินหรือดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวได้ 

ช าระหนี้เฉพาะ
ดอกเบี้ย 

ไม่ช าระหนี้ทั้งต้น
เงินและดอกเบี้ย 



ปรับโครงสร้างหนี้ ประนอมหนี้ 

ไกล่เกลี่ย 

ฟ้องร้องบังคับคดี 

การด าเนินการเมื่อผิดช าระหนี้ในสหกรณ ์

ลดการ
ช าระหนี ้

เรียกเก็บ
จากผู้ค้ า 

ขยายเวลา
ช าระหนี ้ ยึด/อายัด

ทรัพย์สนิ 

ฟ้องล้มละลาย 
เมื่อมีหนี้เกิน  
๑ ล้านบาท 



การบังคับคด ี

อายัดเงินเดือน 

อายัดปันผลเฉลี่ยคืน 

ยึดทรัพย์สิน 
ออกขายทอดตลาด 



การฟ้องล้มละลายบุคคลธรรมดา 

เมื่อเป็นหนี้ 
ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท 

สหกรณ ์ สถาบัน 
การเงินอื่นๆ 

เมื่อเป็นหนี้ตามค าพิพากษา
ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท 



เมื่อฟ้องล้มละลาย 
ศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์

พิทักษ์ทรพัย์ชั่วคราว 

เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ 
ยื่นขอช าระหนี้ 

เจ้าหนี้ต้องยื่นขอรับช าระ
หนี้ภายใน ๒ เดือน 

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 



เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรพัย์แล้ว
ลูกหนี้ถูกจ ากัดสิทธิบางประการ 

ไม่มีอ านาจกระท าการใดๆ (ม.๒๔) 
ไม่มีอ านาจด าเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ม.๒๕) 
ออกนอกราชอาณาจักรไม่ได้ เว้นแต่ศาล หรือ จ.พ.ท   
    อนุญาต (ม.๖๗(๓)) 
ไม่มีสิทธิได้รับสินเชื่อจากผู้อื่นจ านวนตั้งแต่ ๑๐๐ บาท 
    ขึ้นไป โดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่า ตนถูกพิทักษ์ทรพัย์    
    หรือล้มละลาย (ม.๑๖๕(๑)) 



การจัดการทรพัย์สิน  
และกิจการของลูกหนี้ (ม.๒๒) 

    เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว จ.พ.ท แต่เพียง
ผู้เดียวมีอ านาจ 
๑. จัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ 
๒. เก็บรวบรวมหรือรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่

ลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น 
๓. ประนีประนอมยอมความ หรือฟอ้งร้อง หรือต่อสู้คดี

ใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ 



เมื่อสมาชิกถูกเจ้าหนี้อื่นฟ้องล้มละลาย 

 ต้องรีบแจ้งให้สหกรณ์ทราบ เพื่อสหกรณ์จะได้ขอรับช าระหนี้
จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน ๒ เดือนนับแต่ประกาศ
โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา 

 เพื่อลดหนี้ของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ และลดภาระหนี้ของ
ผู้ค้ าประกันเมื่อต้องรับผิดช าระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ 



การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก 
(ม.31) 

ยอมรับ 
ค าขอประนอมหนี ้

ของลูกหน้ี 

ขอให้ศาลพิพากษา 
ให้ลูกหนีล้้มละลาย 

หรือ 



การขอประนอมหนี ้

ก่อนล้มละลาย หลังล้มละลาย 
ขอภายใน ๗ วันนับแต่  

ยื่นค าชี้แจงเกีย่วกับกิจการ 
และทรพัย์สิน 

ถ้าศาลไม่เห็นชอบพิพากษาให้
ลูกหนีล้้มละลาย 

ถ้าศาลเห็นชอบ 
ศาลจะสั่งยกเลิก

ล้มละลาย 

ขอภายใน ๓ เดือน 
นับแต่ประนอมหนี้ครั้งสุดทา้ย 

ไม่เป็นผล 



ผลการประนอมหนี ้
ผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมด 

เจ้าหนี้ที่ยืน่
ขอรับช าระหนี ้

หนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนด 
(ฎ.6349/2537) 

เจ้าหนี้ที่ไม่ได้ยื่น
ขอรับช าระหนี้ 



 
ผู้ค ำ้ประกนัไม่หลุดพ้นเมือ่ลูกหนี้
ประนอมหนีต้ำม พ.ร.บ.ล้มละลำย 

มำตรำ 59 
 



ค าพิพากษาฎีกาที่ 245/2507 

ในคดีล้มละลาย แม้หนี้ของบุคคลล้มละลายนั้นจะระงับ
ไปด้วยการประนอมหนี้ก็ดี หรือศาลมีค าสั่งปลดลูกหนี้จาก
ล้มละลายก็ดี หาท าให้ผู้ค้ าประกันของบุคคลล้มละลายนั้น 
หลุดพ้นความรับผิดต่อเจ้าหนี้ของบุคคลล้มละลายไม่ 



สมาชิกผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกบังคับ
คดีและไม่มีเงินช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 

พ้นสมาชกิภาพ ผู้ค้ าฯ ต้องรับผิด
ช าระหนี้แทนเมื่อ   

ผู้กู้ไม่ช าระ 

ช าระหนี้ที่ค้างอยู่
โดยพลัน 



การหักกลบลบหนี้ (มาตรา 102) 

เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับช าระหนี้ เป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ถึงแม้ว่ามูลหนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวัตถุ
เป็นอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็อาจ
หักกลบลบหนี้ได้ 
เจ้าหนี้ที่ได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ ภายหลังที่มีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์แล้ว ไม่อาจน ามาหักกลบลบหนี้ได้ 



ค าพิพากษาฎีกาที่ 3356/2524 

การแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ตาม
มาตรา 102 ไม่ต้องแสดงเจตนาต่อ จ.พ.ท 
ภายใน 2 เดือน ตามมาตรา 91 



การปลดจากล้มละลาย 

ตามมาตรา ๗๑ ตามมาตรา ๘๑/๑ 
แบ่งทรัพย์สินช าระหนี้ไม่น้อย

กว่า ๕๐%  

ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

พ้นก าหนด ๓ ปีนับแต่วันที่ศาล
ได้พิพากษาให้ล้มละลาย 



ผลของการปลดจากล้มละลายตาม
มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๘๑/๑ 

หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวง
อันพึงขอรับช าระหนี้ได้ 

ไม่ท าให้หุน้ส่วน 
หรือผู้ค้ าประกัน 

หลุดพ้นจากความรับผิด 
ยกเว้น   –หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร 
          - หนี้ซึ่งเกิดจากการทุจริตฉ้อโกง 



การยกเลิกการล้มละลาย 
(มาตรา 135) 

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือ จ.พ.ท มีค าขอศาลมีอ านาจสั่งยกเลิกการ
ล้มละลายได้ ถ้าปรากฎอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. จ.พ.ท ไม่อาจด าเนินการให้ได้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายฯลฯ 
2. ลูกหนี้ไม่ควรถูกพิพากษาล้มละลาย 
3. หนี้สินของบุคคลล้มละลายได้ช าระหนี้เต็มจ านวนแล้ว 
4. เมื่อ จ.พ.ท ได้แบ่งทรัพย์ครั้งสุดท้าย หรือไม่มีทรัพย์สินจะแบ่ง

ให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ฯลฯ 



ผลของค าสั่งยกเลิกการล้มละลาย 
(มาตรา 136) 

ค าสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 
135(1) หรือ (2) นั้น ไม่ท าให้ลูกหนี้หลุดพ้น
หนี้สินแต่อย่างใด 



ค าพิพากษาฎีกาที่ 1704/2506 

ตามมาตรา 136 ค าสั่งยกเลิกการล้มละลายตาม
มาตรา 135 (1)(2) ไม่ท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นหนี้สินแต่
อย่างใด ทั้งหนี้สินที่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้ตามมาตรา 
91 และหนี้สินที่มิได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้ด้วย เจ้าหนี้มี
สิทธิฟ้องลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้สินนั้น เป็นคดีล้มละลายใหม่ 
หรือคดีแพง่ธรรมดาได้ 



จบการบรรยาย 
สวสัดีครับ 


