
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันไดสงผลกระทบตอธุรกิจอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการบริษัทตาง ๆ หลายแหง ตองประสบปญหาทางการเงินจากการขาดสภาพคลอง ขาด
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ จนทําใหมีหนี้สินมากกวาทรัพยสินและมีสถาน
ประกอบการหลายแหงตองลดจํานวนพนักงานลูกจาง ทําใหเกิดปญหาคนตกงานเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องและกระจายในหลายธุรกิจจึงเปนสาเหตุใหสถานประกอบการบริษัทนายจางมีการปลด
ลูกจางออกจากงานไมจายเงินเดือนคาจางใหแกบรรดาลูกจางโดยมิไดมีการบอกกลาวลวงหนา 
 จากปญหาดังกลาวจึงทําใหเกิดการวางงานข้ึนในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ เม่ือสถาน
ประกอบการบริษัทนายจางไดเลิกจางลูกจางทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอนไมมีคาใชจายท่ี
จะตองใชดูแลครอบครัวและตนเอง หากลูกจางเปนหัวหนาครอบครัว ผลของการเลิกจางและ
วางงานก็ยิ่งรุนแรงทําใหสมาชิกในครอบครัวไดรับความกระทบกระเทือนอยางท่ัวถึง ท้ังชีวิตทาง
วัตถุ รายไดการบริโภค การเก็บออม รวมถึงสภาพจิตใจ และสงผลกระทบตอสังคมอาจตัดสินใจ
หรือถูกชักจูงใจใหประกอบอาชญากรรมไดงาย 
 เม่ือลูกจางไมไดรับความเปนธรรมจากบริษัทนายจาง ลูกจางจึงตองนําคดีข้ึนสูศาล
แรงงานและศาลแรงงานไดพิจารณาคดีโดยพิพากษาใหบริษัทนายจางจายคาจางแรงงานและ
คาชดเชยใหแกลูกจาง เนื่องจากสิทธิมนุษยชนของผูใชแรงงานเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีควรจะไดรับ 
เพราะผูใชแรงงานทุกคนตองใชหยาดเหง่ือแรงกายเพื่อแลกกับคาจางและผลประโยชน ดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีผูใชแรงงานจะตองมีสิทธิท่ีจะไดรับผลประโยชนจากนายจางท่ีไมขัดตอกฎหมาย
และนายจางควรใหสิทธิเหลานั้นแกลูกจางดวยเชนกันเพื่อไมใหเกิดการละเมิดสิทธิตอลูกจาง 
 แมคําพิพากษาท่ีลูกจางเปนโจทกนั้นจะเปนฝายชนะคดีและเปนส่ิงซ่ึงพึงปรารถนาของ
ลูกจาง แตการท่ีจะบรรลุผลถึงคําพิพากษาเปนส่ิงท่ียากกวา มาตรการที่จะใหบรรลุผลตามคํา
พิพากษา คือ “การบังคับคดี” แตการบังคับคดีแรงงานนั้นไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนพิเศษเหมือน
เชนการฟองและการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน ซ่ึงมีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 บัญญัติไวโดยเฉพาะ การบังคับคดีแรงงานจึงตองอาศัยบทบัญญัติ
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ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในเร่ืองการบังคับคดี เพียงแตไมตองเสียคาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีเทานั้นเพราะไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและ วิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 27  
 การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตองมีการออกหมายบังคับคดี
เพื่อต้ังเจาพนักงานบังคับคดี ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดทรัพยสินของ
นายจาง เพื่อนํามาชําระหนี้คาจางแรงงานแกบรรดาลูกจาง แตถาในระหวางท่ีลูกจางซ่ึงเปนโจทกใน
คดีแรงงานไดดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินหรืออยูระหวางประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินของ
นายจางอยูนั้น นายจางซ่ึงเปนจําเลยและเปนนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง บริษัท
จํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลาย ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ.2483 ไดรับการแกไขเพิ่มเติมในสวนของการฟนฟูกิจการเม่ือป พ.ศ.2541 และมีการ
แกไขเพ่ิมเติมอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือป พ.ศ.2542  
 ปจจุบันกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการกําหนดใหลูกหนี้และเจาหนี้สามารถยื่นคํารองขอ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได โดยอาศัยหลักเกณฑประการสําคัญคือ การท่ีลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
และมีหนี้สินจํานวนแนนอนไมนอยกวา 10 ลานบาท เชนเดียวกับเกณฑการฟองคดีลมละลาย ซ่ึง
ถอยคําดังกลาวไมมีคํานิยามในพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 แตศาลไดใหความหมายของคํา
วา “หนี้สินลนพนตัว” หมายความวาลูกหนี้มีทรัพยสินไมพอชําระหนี้ ซ่ึงจากนิยามดังกลาว
กอใหเกิดปญหาในการพิสูจนในศาล การเขาสูกระบวนการลมละลายท่ีผานมาจึงเปนกระบวนการ
ตอสูในทางคดีซ่ึงใชระยะเวลายาวนานและส้ินเปลืองคาใชจายของคูความอยางมาก เม่ือเกณฑใน
การเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการเปนเกณฑในทํานองเดียวกับการฟองคดีลมละลาย การเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการบางคร้ังจึงมีลักษณะเปนการตอสูคดีคอนขางสูง ซ่ึงนอกจากจะใช
ระยะเวลาและเสียคาใชจายจํานวนมากแลว ยังทําใหการเขาไปเยียวยากิจการของลูกหนี้ดวยการ
ฟนฟูกิจการเปนไปโดยลาชาและกอใหเกิดผลเสียตอกิจการของลูกหนี้ ซ่ึงไมเปนประโยชนแกฝาย
ใดเลย จึงนาจะมีการแกไขในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการเปนไปใน
ลักษณะท่ีเปนภาวะวิสัยมากข้ึน 
 เม่ือลูกหนี้ซ่ึงเปนบริษัทนายจางไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ การบังคับคดีแรงงานซ่ึงเปน
คดีแพงตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 ดังนั้นผลของ
การที่ลูกหนี้ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการจึงเกิดมาตรการทางกฎหมายเรียกวา “สภาวะการพักการบังคับ
ชําระหนี้” เปนมาตรการทางกฎหมายท่ีหยุดยั้งไมใหเจาหนี้หรือบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของกับกิจการ
ของลูกหนี้ใชสิทธิตามกฎหมายเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ หรือฟองรองบังคับคดี หรือกระทําการ
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ใดอันเปนการกระทบตอลูกหนี้หรือทรัพยสินของลูกหนี้ รูปแบบและขอบเขตของการพักการบังคับ
ชําระหนี้จะแตกตางกันออกไปตามนโยบายทางกฎหมายของแตละประเทศ เชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะเรียกวา การพักบังคับชําระหนี้โดยอัตโนมัติ (Automatic Stay) แตในสหราช
อาณาจักร  จะเรียกวาการพักบังคับชําระหนี้ในลักษณะเปนการผอนระยะเวลาชําระหนี้ 
(Moratorium) แตไมวาจะเปนรูปแบบใดการพักการบังคับชําระหนี้จะมีผลตอสิทธิตามกฎหมายของ
เจาหนี้และบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของกับลูกหนี้เปนอยางมาก เพราะมาตรการน้ีจะระงับสิทธิในการ
ฟองรองและบังคับคดีตามสิทธิรวมถึงระงับการดําเนินการใด ๆ ในทางกฎหมายของเจาหนี้แตละ
ราย โดยกําหนดใหการใชสิทธิของบรรดาเจาหนี้ท้ังหลายอยูภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไวเปนพิเศษโดยเฉพาะในกฎหมายฟนฟูกิจการลูกหนี้บางรายอาจรองขอฟนฟูกิจการเพียงเพื่อให
หลุดพนจากสภาวะการเรงรัดหนี้สินของบรรดาเจาหนี้เทานั้นโดยไมมีเจตนาท่ีจะฟนฟูกิจการอยาง
แทจริง และใชการพักบังคับชําระหนี้เปนเครื่องมือในการประวิงการชําระหนี้ไปเทานั้น ถาตอมา
ศาลมีคําส่ังยกคํารองขอฟนฟูกิจการ แตเจาหนี้อ่ืน ๆ หรือเจาหนี้มีประกันท่ีเจาไมใชเจาหนี้คดี
แรงงานอาจย่ืนคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลอีกคร้ังดวยเหตุดังกลาวทําใหเกิดสภาวะพักการบังคับ
ชําระหนี้ซํ้า ซ่ึงทําใหเจาหนี้คดีแรงงานหรือผูท่ีถูกระงับสิทธิตองเสียหายจึงตองพิจารณาถึง
ความสําคัญและความจําเปนท่ีตองมีการใชบังคับสภาวะการพักการบังคับชําระหนี้ในกระบวนการ
ฟนฟูกิจการและถาหากจําเปนตองมีมาตรการดังกลาวแลวจะตองพิจารณาตอไปวาควรจะมีขอบเขต
การบังคับใชเพียงใด และเนื่องจากสภาวะการพักการบังคับชําระหนี้เปนมาตรการท่ีมีผลกระทบตอ
สิทธิของเจาหนี้และผูท่ีเขามาเกี่ยวของกับกิจการของลูกหนี้ท่ีจะตองถูกระงับสิทธิในดานตาง ๆ ใน
ระหวางท่ีลูกหนี้เขาฟนฟูกิจการ การเร่ิมตนและส้ินสุดของสภาวะการพักการบังคับชําระหนี้จึงมี
ความสําคัญและมีผลกระทบตอการใชสิทธิของเจาหนี้ซ่ึงตองกําหนดระยะเวลาท่ีจํากัดแนนอนเพื่อ
จะไมทําใหเจาหนี้หรือผูท่ีเขามาเกี่ยวของกับกิจการของลูกหนี้ไดรับความเสียหาย 
 คดีแรงงานตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 
บรรดาลูกจางซ่ึงเปนโจทกในคดีแรงงานตองยื่นคํารองขอรับชําระหนี้ในกระบวนการฟนฟูกิจการ
สวนลูกจางท่ียังอยูระหวางฟองคดีท่ีศาลแรงงานซ่ึงยังมิไดมีคําพิพากษาของศาลแรงงานก็ตองยื่นคํา
รองขอรับชําระหนี้เชนเดียวกับคดีแรงงานท่ีมีคําพิพากษาแลวและตองเสียคาใชจายในการยื่นคํารอง
ดังกลาว ซ่ึงตางกับการบังคับคดีในสวนคดีแรงงานไมตองเสียคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการ
บังคับคดี ดังนั้นการบังคับคดีแรงงานโดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 ใน
เร่ืองการฟนฟูกิจการ  
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 เม่ือคดีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการทําใหลูกจางคดีแรงงานในฐานะเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาสวนใหญซ่ึงมีฐานะยากจนและไมมีความรูในดานกฎหมายตองไดรับความเดือดรอน 
กลาวคือ ไมสามารถจะบังคับคดีเอาจากทรัพยสินของนายจางในฐานะลูกหนี้ตามคําพิพากษาได 
หรือไมสามารถบังคับชําระหนี้ไดครบตามคําพิพากษาเนื่องจากเจาหนี้คดีแรงงานมิใชเจาหนี้มี
ประกันท่ีจะไดชําระหนี้กอนจากการจัดกลุมเจาหนี้ตามมาตรา 90/42ทวิไดจัดใหเจาหนี้มีประกันอยู
ในลําดับแรกเนื่องจากเจาหนี้มีประกันเปนเจาหนี้บุริมสิทธิจึงตองไดรับการชําระหนี้กอนเจาหนี้ราย
อ่ืน ๆ แตหนี้คดีแรงงานท่ีเกิดจากการจางงานก็เปนบุริมสิทธิในหน้ีท่ีเกิดจากการจางแรงงานเม่ือ
คาจางแรงงานเปนหนี้ท่ีมีบุริมสิทธิ ฉะนั้นเจาหนี้ในคดีแรงงานสมควรท่ีจะไดรับชําระหนี้อยาง
เจาหนี้มีประกันเชนเดียวกัน เพราะคดีแรงงานเปนเร่ืองทางศีลธรรมและมนุษยธรรมเนื่องจาก
ลูกจางเปนผูใชแรงงานหากขาดรายไดก็จะประสบความยากลําบากอันจะกอใหเกิดปญหาทางสังคม
ข้ึนไดตอไป และทําใหความมุงหมายในการระงับขอพิพาทแรงงานไมบังเกิดผลเทาท่ีควรกอใหเกิด
ปญหาตาง ๆ ใหแกเจาหนี้คดีแรงงานเปนอยางมากจึงจําเปนตองศึกษาอยางเปนระบบเพื่อหาแนว
ทางแกไขตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของการคุมครองลูกจางคดีแรงงานใน
กระบวนการฟนฟูกิจการ 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการของการคุมครองแรงงานและกระบวนการ
ฟนฟูกิจการ 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการฟนฟูกิจการในคดีแรงงานของ
ประเทศไทยและตางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองลูกจาง
แรงงานในกระบวนการฟนฟูกิจการ 
 5. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขการคุมครองแรงงานในกระบวนการฟนฟูกิจการ 

สมมติฐานของการศึกษา 

 คดีแรงงานท่ีลูกจางเปนฝายชนะคดีมีผลทําใหผูใชแรงงานมีฐานะเปนเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาซึ่งหากบริษัทนายจางซ่ึงเปนลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามคําพิพากษาก็จําตองดําเนินการบังคับ
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตถาในระหวางการบังคับคดีบริษัทนายจาง
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(ลูกหนี้)ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 บรรดาลูกจางในคดี
แรงงานก็จะเปนเจาหนี้ในกระบวนการฟนฟูกิจการซ่ึงตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ และการท่ีลูกหนี้ยื่น
คํารองขอฟนฟูกิจการทําใหเกิดการพักบังคับชําระหนี้ ทรัพยสินท่ีเปนของบริษัทนายจาง(ลูกหนี้) ท่ี
เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรืออายัดมาเพ่ือขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ใหแกโจทกซ่ึงเปน
ลูกจางไมสามารถกระทําไดซ่ึงขัดตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา40 (1) ทําใหเกิดความลาชาและ
ไมบังเกิดผลเทาท่ีควร ทําใหผูใชแรงงานในฐานะเจาหนี้ตามคําพิพากษาสวนใหญมีฐานะยากจน
ไมไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการไดรับชําระหน้ีอันเปนจุดมุงหมายสูงสุดแหงคําพิพากษา 
ดังนั้นควรใหมีการบังคับคดีแรงงานในกระบวนการฟนฟูกิจการโดยเฉพาะ 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานและแนวคิดกระบวนการฟนฟู
กิจการของไทยและตางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับการบังคับคดีแรงงานในการฟนฟูกิจการโดยจาก
ศึกษาจากรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พระราชบัญญัติลมละลาย 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน รวมท้ังงานวิจัยตาง ๆ วามีแนวคิดหลักเกณฑ ปญหาอยางไร สงผล
กระทบตอลูกจางในคดีแรงงาน หรือเปนอุปสรรคตอการฟนฟูกิจการหรือไมและควรมีขอบเขต
เพียงใด 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 ดําเนินการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาคนควา วิเคราะหขอมูลจากตัว
บทกฎหมาย  บทความและเอกสารทางวิชาการ อ่ืน  ๆ  รวบรวมเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศจากตําราหนังสือ วิทยานิพนธและบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายฟนฟูกิจการในกรณีท่ีเจาหนี้เปนคดีแรงงานของตางประเทศ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความเปนมาและความสําคัญของการคุมครองลูกจางคดีแรงงานใน
กระบวนการฟนฟูกิจการ 

2. ทําใหทราบถึงศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการของการคุมครองแรงงานและ
กระบวนการฟนฟูกิจการ 
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3. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการฟนฟูกิจการในคดีแรงงานของ
ตางประเทศ 

4. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานใน
กระบวนการฟนฟูกิจการ 

5. ทําใหทราบถึงแนวทางแกไขมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานใน
กระบวนการฟนฟูกิจการ 

นิยามศัพท 

 นายจาง หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความ
รวมถึงผูซ่ึงไดรับหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคล ใหหมายความรวมถึง
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลใหทําการแทนดวย 
 ลูกจาง หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง ไมวาจะเรียกช่ืออยางไร 
ผูท่ีจะเปนลูกจางตามความในกฎหมายแรงงานนั้นจะตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น ตองเปนผูซ่ึงได
ตกลงทํางานใหแกนายจางซ่ึงจะตกลงโดยตรงโดยปริยาย วาจา ลายลักษณอักษร อยางไรก็ไดขอแต
ใหมีการตกลงกันการตกลงทํางานนั้นมิใชทําใหเปลา ๆ จะตองเปนการตกลงทํางานใหแกนายจาง
โดยประสงคท่ีจะรับคาจางเปนผลตอบแทนการทํางานของเขาดวย สวนอัตราจะเปนเทาไรนั้น
ข้ึนอยูกับการตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจางเม่ือเร่ิมตกลงทํางาน แตจะตํ่าไปกวาอัตราคาจางข้ัน
ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนดไวไมได 
 คาจาง หมายความวา เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางาน
ตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือ
ระยะเวลาอ่ืน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน 
และใหหมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาท่ีลูกจางมิไดทํางาน แต
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
 การเลิกจาง หมายความวา การกระทําใดท่ีนายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไมจาย
คาจางใหไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีท่ี
ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุท่ีนายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป 
 ศาลแรงงาน หมายความวา ศาลชํานัญพิเศษมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน
ท้ังปวงอันเปนขอขัดแยงระหวางนายจางและลูกจาง โดยผูพิพากษาผูมีความรูความชํานาญปญหา
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แรงงาน รวมกับผูพิพากษาสมทบท้ังฝายนายจางและฝายลูกจาง กับท้ังกําหนดวิธีพิจารณาในศาล
แรงงานใหเปนไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม เพื่อใหคูความมีโอกาส
ประนีประนอมยอมความกันสามารถกลับไปทํางานรวมกันได 
 การบังคับคดี หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล
วิธีการบังคับคดีกระทําไดหลายวิธีดังนี้ ใหใชเงิน ใหสงมอบทรัพยสินใหกระทําการอยางใด ๆ ให
งดเวนกระทําการอยางใด ๆ  
 เจาพนักงานบังคับคดี หมายความวา เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงานอ่ืน 
ผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยูในอันท่ีจะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไวในภาค 4 
แหงประมวลกฎหมายน้ี เพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําส่ังและใหหมายความรวมถึงบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานบังคับคดีให
ปฏิบัติการแทน 
 การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หมายความวา กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตาม
กฎหมายวาดวยลมละลายในสวนฟนฟูกิจการ  
 สภาวะการพักการบังคับชําระหนี้ หมายความวา เปนมาตรการในการคุมครองกิจการและ 
ทรัพยสินของลูกหนี้ เพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยลมละลายในสวนฟนฟู
กิจการ 
 


