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เรื่อง คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด

__________________________________

คดีหมายเลขแดงที่ ล.๒๑๗๓/๒๕๖๓ กองบังคับคดีลมละลาย ๒

ศาลลมละลายกลาง กรมบังคับคดี 

กระทรวงยุติธรรม

ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดยื่นฟองตอศาลลมละลายกลางขอให

จําเลยทั้งสามลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใหพิทักษทรัพยของ

บริษัทชารเตอรเฮาส ดีเวลลอปเมนท จํากัด จําเลยที่ ๑, นายสงกรานต กระจางเนตร  จําเลยที่ ๒

และนางเบญจวรรณ กระจางเนตร จําเลยที่ ๓ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว

จําเลยที่ ๑ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๔๕๑๑๐๐๕๓   ที่อยู ๒๓ ซอยพหลโยธิน ๑๑

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

จําเลยที่ ๒ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๑๔-๐๐๗๐๐-๖๐-๘ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน

๒๕๑๖ มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ๖๗/๑๒ ซอยรวมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จําเลยที่ ๓ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๕-๐๒๐๙๕-๙๕-๘ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน

๒๔๙๐ มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ๖๙๗/๒๒ ซอยสุขุมวิท ๕๐ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่ง เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ

กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

และบุคคลผูเปนหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพยสินของลูกหนี้อยูในครอบครอง มีหนาที่ตองแจงขอมูลเกี่ยวกับหนี้

หรือทรัพยสินของลูกหนี้ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง

ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

ซึ่งผูใดมีหนาที่ตามมาตรา ๒๔/๑ แลวไมปฏิบัติตาม มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท

ตามมาตรา ๑๗๓/๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

อนึ่ง เจาหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเปนโจทกหรือไมก็ตาม ตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ฝายคําคูความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี

ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแตวันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจาพนักงาน

 

พิทักษทรัพยไดกําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรวจไดจาก

เว็บไซตของกลุมงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เบญจา สุภานนท

เจาพนักงานพิทักษทรัพย
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