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Q&A การบินไทย 

 
1. มูลหนีข้อคืนค่าบัตรโดยสาร (refund) 
 
 1.1 กรณีประสงค์ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (refund) 
 
 Q : ผู้โดยสารต้องเตรียมตัวในเบื้องต้นอย่างไร 
 A : ก่อนอ่ืนผู้โดยสารต้องตรวจสอบว่าค่าบัตรโดยสารเครื่องบินที่ท่านซื้อมาเป็นค่าบัตรโดยสารที่อาจขอ
คืนค่าบัตรโดยสาร (refund) ได้หรือไม่ เนื่องจากอาจมีบัตรโดยสารบางประเภทที่ไม่อาจขอคืนค่าบัตรโดยสารได้ 
โดยหากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ท่านอาจขอทราบข้อมูลและเงื่อนไขจาก 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)ได้โดยตรง แต่หากท่านได้ซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสาร 
ท่านต้องประสานขอทราบข้อมูลและเงื่อนไขจากตัวแทนดังกล่าว 
  
 Q : เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ผู้โดยสารต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป 

 A : เนื่องจากตามมาตรา 90/27 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก าหนดไว้ว่า 
หนี้ที่สามารถน ามายื่นขอรับช าระหนี้ได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และต้องเป็นหนี้เงิน
ที่สามารถก าหนดจ านวนได้แน่นอน ส่วนหนี้กระท าการ (หนี้ที่ก าหนดให้ลูกหนี้ช าระหนี้โดยกระท าการอย่างหนึ่ง 
อย่างใดเท่านั้น) ไม่สามารถน ามายื่นขอรับช าระหนี้ได้  รวมถึงหนี้ที่ เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย 
หรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ ก็ไม่สามารถน ามายื่นขอรับช าระหนี้ได้เช่นกัน  

ดังนั้น หนี้ที่อาจขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการได้จะต้องเป็น “หนี้เงิน” เท่านั้น หากบัตรโดยสาร
เครื่องบินของท่านเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินประเภทที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (refund) ได้ (ไม่ว่าซื้อจากบริษัท  
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยตรงหรือซื้อผ่านตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสาร) ท่านต้องตรวจสอบว่า 
ท่านได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไว้ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่ หากเป็นบัตรโดยสารที่ซื้อไว้ก่อน 
วันดังกล่าว ท่านสามารถยื่นขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไว้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล โดยศาลได้ท าการไต่สวนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  
ซ่ึงเจ้าหนี้จะสามารถยื่นค าขอรับช าระหนี้ได้ต่อเมื่อศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผน โดยก าหนดให้ยื่นค า
ขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผน ตามมาตรา 90/26 
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นได้ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อมส าเนา ณ กองฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ   
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อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไว้ตั้งแต่ภายหลังวันที่ศาลมีค าสั่งให้บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ฟ้ืนฟูกิจการ แต่เป็นช่วงเวลาก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน  ท่านไม่ต้องยื่นค าขอรับช าระ
หนี้แต่อย่างใด เนื่องจากการบินไทยจะต้องช าระหนี้ให้แก่ท่านตามปกติ หากการบินไทยไม่ช าระหนี้ ท่านสามารถ
ร้องขออนุญาตต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือด าเนินคดีกับการบินไทยได้  

หากเป็นหนี้ค่าบัตรโดยสารที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ท่านสามารถติดต่อขอคืน
หนี้ค่าบัตรโดยสารได้ที่บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) หรือตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสารได้โดยตรง หากไม่ได้
รับช าระ ท่านไม่ต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ แต่สามารถติดต่อผู้บริหารแผนของลูกหนี้เพ่ือเรียกให้ช าระเงินคืนได ้ตาม
มาตรา 90/62 (1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483  

  
 Q : การยื่นขอรับช าระหนี้จะต้องท าอย่างไรบ้าง 
 A : ท่ า น ส า ม า ร ถ ยื่ น ค า ข อ รั บ ช า ร ะ ห นี้ ไ ด้ ท า ง ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น
เว็บไซต์http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือตาม QR Code ดังปรากฏด้านล่าง หรือยื่นค าขอรับ
ช า ร ะ ห นี้ ต า ม แ บ บ พิ ม พ์ ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ม บั ง คั บ ค ดี  
http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อมส าเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้ประชาสัมพันธ์
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ในชั้นศาล สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีไว้ที่ 
Banner หน้าแรกของกรมบังคับคดีแล้ว  

 
 
 Q : เมื่อกรอกแบบฟอร์มตามแบบพิมพ์แล้ว ต้องด าเนินการอย่างไรอีก 
 A : ท่านจะต้องจัดเตรียมส าเนาเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน เช่น ใบจอง
บัตรโดยสารเครื่องบิน, E-Ticket, ใบเสร็จ (Receipt), เอกสารยืนยันการขอรับเงินค่าบัตรโดยสารคืน (Refund) 
เป็นต้น แล้วยื่นผ่านทางระบบออนไลน์หรือน ามายื่นพร้อมแบบฟอร์มค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านกรอกแล้วต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี/ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศพร้อมส าเนา 1 ชุดให้ผู้ท าแผน  
 
 Q : ถ้าท่านไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วยตนเอง แต่ให้บุคคลอ่ืนยื่นค าขอรับช าระหนี้ให้แทนได้หรือไม่ 
 A : ได้ โดยท่านสามารถมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับช าระหนี้แทนได้โดยการ “มอบอ านาจ” 
ซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอ านาจตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ โดยท่านสามารถดาวน์
โหลดได้จาก http://www.led.go.th/brd/smes.asp และติดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาทต่อผู้มอบอ านาจ  
1 คน กับผู้รับมอบอ านาจ 1 คน ส าหรับค าขอรับช าระหนี้แต่ละรายพร้อมขีดฆ่าอากรแสตมป์ 
 ทั้งนี้ เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจแล้วท่านต้องน าส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านทาง
ระบบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์หรือตามวิธีปกติที่ยื่นโดยตรงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่วิธีการยื่น
ค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านเลือกด้วย 
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 Q : มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพียงใด 
 A : หากหนี้ค่าบัตรโดยสารที่ท่านยื่นขอรับช าระหนี้มีจ านวนไม่เกิน 50,000 บาท หรือเป็นหนี้ค่าบัตร
โดยสารที่ท่านได้ฟ้องและศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ท่านสามารถยื่นขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้โดยไม่ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ถ้าหนี้ค่าบัตรโดยสารของท่านมีจ านวนเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ท่านต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมจ านวน 200 บาทประกอบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วย 
 
 1.2 กรณีประสงค์ใช้บริการเดินทางตามบัตรโดยสารเครื่องบินต่อไป 
 
 Q : ผู้โดยสารทีป่ระสงค์ใช้บริการเดินทางตามบัตรโดยสารเครื่องบินต่อไปจะต้องท าอย่างไร 
 A : เนื่องจากหนี้ที่อาจขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการได้ต้องเป็น “หนี้เงิน” เท่านั้น ซึ่งเมื่อผู้โดยสาร 
ได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) หรือตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสารแล้ว 
ผู้โดยสารมีสิทธิใช้บริการโดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจนถึงจุดหมายปลายทาง กรณีนี้การให้บริการจึงมีลักษณะ
เป็นหนี้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น หากเป็นกรณีที่ผู้โดยสารยังประสงค์จะเดินทางตามบัตรโดยสาร
เครื่องบินอยู่ ขอให้ผู้โดยสารติดต่อประสานไปยังบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือขอทราบก าหนดวันเวลา
เที่ยวบินใหม่ที่เลื่อนไปได้ โดยไม่จ าต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือด าเนินการอ่ืน 
แต่อย่างใด 
 
2. ลูกค้ากลุ่มที่เป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) 
 
 เนื่องจากหนี้ที่อาจขอรับช าระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการได้จะต้องเป็น “หนี้เงิน” เท่านั้น กรณีมูลหนี้ไมล์สะสม 
(Royal Orchid Plus) อาจเกิดจากการที่ผู้โดยสารได้ใช้บริการการเดินทางของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ออกไมล์สะสมให้แก่ผู้โดยสารเพ่ือใช้ในการแลกเป็นบัตรโดยสาร
เครื่องบินหรือสิ่งของอ่ืนใดตามเงื่อนไขที่ก าหนด แม้ในการแลกเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินที่ผู้โดยสารมีจ านวนไมล์
อยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะแลกบัตรโดยสารเครื่องบินได้ ซึ่งผู้โดยสารอาจใช้เงินซื้อไมล์เพ่ิมเติมเพ่ือ
สมทบให้ครบตามจ านวนที่จะแลกได้ก็ตาม แต่การใช้เงินซื้อไมล์ดังกล่าวเป็นการก าหนดให้สิทธิแก่ผู้โดยสารแต่ฝ่าย
เดียวในการมีสิทธิซื้อ ไม่ได้ก าหนดเป็นภาระหน้าที่แก่บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่จะต้องรับซื้อไมล์สะสม
จากผู้โดยสารหากผู้โดยสารประสงค์จะขายแต่อย่างใด การใช้สิทธิในไมล์สะสมจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามข้อสัญญา
ตามท่ีบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ก าหนดไว้ ซึ่งท่านอาจศึกษาข้อมูลประชาสัมพันธ์จากบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ประกอบการพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
3. มูลหนีหุ้้นกู้ 
 
 Q : หากเจ้าหนี้ประสงค์จะได้รับเงินค่าหุ้นกู้คืน เจ้าหนี้จะต้องด าเนินการอย่างไร 
 A : ท่านจะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้ง
ผู้ท าแผน ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งสามารถยื่นได้ทางระบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือตาม QR Code ดังปรากฏด้านล่าง หรือ
ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี 
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http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อมส าเนา ณ กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/
๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้ประชาสัมพันธ์กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ใน ชั้น
ศาล สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เก่ียวข้องในคดีไว้ที่ Banner หน้าแรกของกรมบังคับคดีแล้ว  

  
  
 Q : เมื่อกรอกแบบฟอร์มตามแบบพิมพ์แล้ว ต้องด าเนินการอย่างไรอีก 
 A : เจ้าหนี้จะต้องจัดเตรียมส าเนาเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นกู้หรือแบบส าคัญแสดงสิทธิหุ้นกู้  
แล้วยื่นผ่านทางระบบออนไลน์หรือน ามายื่นพร้อมแบบฟอร์มค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านกรอกแล้วต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี/ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศพร้อมส าเนา 1 ชุดให้ผู้ท าแผน  
 
 Q : ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วยตนเอง แต่ให้บุคคลอ่ืนยื่นค าขอรับช าระหนี้ให้แทนได้
หรือไม่ 
 A : ได้ โดยท่านสามารถมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับช าระหนี้แทนได้โดยการ “มอบอ านาจ”  
ซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอ านาจตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ โดยท่านสามารถดาวน์
โหลดได้จาก http://www.led.go.th/brd/smes.asp และติดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาทต่อผู้มอบอ านาจ  
1 คน กับผู้รับมอบอ านาจ 1 คน ส าหรับค าขอรับช าระหนี้แต่ละรายพร้อมขีดฆ่าอากรแสตมป์ 
 ทั้งนี้ เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจแล้วท่านต้องน าส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านทาง
ระบบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์หรือตามวิธีปกติที่ยื่นโดยตรงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่วิธีการยื่น
ค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านเลือกด้วย 
 
 Q : มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพียงใด 
 A : หากหนี้ค่าหุ้นกู้ที่ท่านยื่นขอรับช าระหนี้มีจ านวนไม่เกิน 50,000 บาท หรือเป็นหนี้ค่าหุ้นกู้ที่ท่านได้
ฟ้องและศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ท่านสามารถยื่นขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้โดยไม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ถ้าหนี้ค่าหุ้นกู้ของท่านมีจ านวนเกิน 50,000 บาทขึ้นไป ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียม
จ านวน 200 บาทประกอบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วย 
 
 Q : กรณีเจ้าหนี้ถือหุ้นกู้หลายชุด ทั้งชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ควรจะยื่น
แบบค าขอรับช าระหนี้ (แบบ ฟ.20 ฟ.20 ก.) แยกแต่ละชุดตามที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้หรือไม่ หรือรวมเป็นเจ้าหนี้รายเดียว 
 A : เจ้าหนี้ควรยื่นค าขอรับช าระหนี้ในแบบ ฟ.20 ฟ.20 ก. เป็นเจ้าหนี้รายเดียวโดยระบุมูลหนี้แยกละแต่
รุ่นของหุ้นกู้ รวมถึงสามารถระบุหนี้ประเภทอ่ืนด้วยได้ (ถ้ามี) 
 
 Q : ในกรณีแยกเป็นรายเจ้าหนี้ ในการร่วมประชุมและลงมติในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งชุดที่มีผู้แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะแยกคะแนนเพื่อลงมติอย่างไร 
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 A : ในการลงมติในที่ประชุมเจ้าหนี้ การนับคะแนนส าหรับการลงมติจะนับเจ้าหนี้เป็น 1 ราย โดยแยก
คะแนนตามกลุ่มประเภทหนี้ที่ระบุไว้ในแผน ถ้าเป็นเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันจะแยกการลงมติไม่ได้ 
 
 Q : การค านวณดอกเบี้ยผิดนัดนับตั้งแต่วันผิดนัด (วันที่ต่อจากวันที่ต้องจ่ายแต่ไม่ได้จ่าย) จนถึงวันที่
ยื่น (นับวันที่ย่ืนหรือไม่) 
 A : การค านวณดอกเบี้ยผิดนัดเพ่ือแสดงเป็นมูลหนี้ที่มีอยู่ ณ วันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ จะค านวณ
ตั้งแต่วันที่ผิดนัดช าระหนี้ จนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ (นับวันที่ศาลสั่งด้วย) และดอกเบี้ยจะเดินต่อจนกว่า
จะได้ช าระเสร็จสิ้น 
 
 Q : ตั้งแต่ศาลล้มละลายกลางรับค าฟ้องจนถึงวันที่ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ หุ้นกู้สามารถโอนเปลี่ยน
มือได้หรือไม่ และโอนเปลี่ยนมือได้จนถึงเม่ือใด ต้องแจ้งบุคคลใด พร้อมแสดงหลักฐานใดบ้าง 
 A : หุ้นกู้ยังสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตลอดเวลา โดยผู้รับโอนจะต้องแจ้งการเปลี่ยนมือต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์และผู้ท าแผน ตามวิธีการและเอกสารหลักฐานที่ก าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ 
 
4. มูลหนีส้วัสดิการพนักงานการบินไทย 
 
 Q : มูลหนี้สวัสดิการพนักงานการบินไทย คือ มูลหนี้อะไร 
 A : มูลหนี้สวัสดิการพนักงานการบินไทย คือ มูลหนี้ที่เกิดจากนิติบุคคลหรือบุคคลมีข้อตกลงหรือสัญญาที่
เป็นสวัสดิการส าหรับพนักงานการบินไทยกับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เช่น ข้อตกลงหรือสัญญาเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล ข้อตกลงหรือสัญญาเกี่ยวกับการเล่าเรียนของบุตร เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดเป็นมูลหนี้ได้ 2 กรณี คือ 
      1. มูลหนี้สวัสดิการพนักงานทีน่ิติบุคคลหรือบุคคลได้ให้บริการที่เป็นสวัสดิการแก่พนักงานการบินไทย
ไปก่อนโดยจะไปเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เองโดยตรงในภายหลัง 
      2. มูลหนี้สวัสดิการพนักงานที่พนักงานการบินไทยได้ไปใช้บริการและออกเงินทดรองการใช้บริการไป
ก่อนหรือออกเงินทดรองจ่ายไปเองก่อนแล้วมาเรียกเก็บจากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยตนเองโดยตรง
ในภายหลัง เช่น การเข้ารับการรักษาพยาบาลไปก่อนแล้วน าใบเสร็จการรักษาพยาบาลไปเบิกจ่ายในภายหลัง หรือ
ช าระค่าเล่าเรียนบุตรไปก่อนแล้วน าใบเสร็จค่าเล่าเรียนบุตรไปเบิกจ่ายในภายหลัง 
 
 Q : หากเจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้ให้บริการที่เป็นสวัสดิการแก่พนักงานการบินไทย หรือ
พนักงานการบินไทยที่ได้ไปใช้บริการและออกเงินทดรองการใช้บริการไปก่อนหรือออกเงินทดรองจ่ายไปเอง
ก่อน ประสงค์จะได้รับช าระหนี้คืน จะต้องท าอย่างไร 
 A : ถ้านิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้ให้บริการที่เป็นสวัสดิการแก่พนักงานการบินไทย หรือพนักงานการบินไทย
ที่ได้ไปใช้บริการและออกเงินทดรองการใช้บริการไปก่อนหรือออกเงินทดรองจ่ายไปเองก่อน ได้ใช้บริการหรือออก
เงินทดรองจ่ายไปเองก่อน ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ท่านต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้เข้ามาในคดีฟ้ืนฟู
กิจการโดยก าหนดให้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้ง
ผู้ท าแผน ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งสามารถยื่นได้ทางระบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามแบบ
พิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อม
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ส าเนา ณ กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์  
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ  
     ถ้านิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้ให้บริการที่เป็นสวัสดิการแก่พนักงานการบินไทย หรือพนักงานการบินไทยที่ได้
ไปใช้บริการและออกเงินทดรองการใช้บริการไปก่อนหรือออกเงินทดรองจ่ายไปเองก่อน ได้ใช้บริการหรือออกเงิน
ทดรองจ่ายไปเองก่อน ตั้งแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ฟ้ืนฟูกิจการ แต่เป็นช่วงเวลา
ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน หากหนี้ส่วนนี้ไม่ได้ก าหนดการช าระหนี้ไว้ในแผน และหากบริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่ช าระหนี้ ท่านสามารถร้องขออนุญาตต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือด าเนินคดีกับบริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ ตามมาตรา 90/12 (4) (5) ประกอบมาตรา 90/13 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483  แต่หากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ท่านสามารถติดต่อขอรับ
ช าระหนี้ได้ที่ผู้บริหารแผนของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้โดยตรง ตามมาตรา 90/62 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 
 
 Q : การยื่นขอรับช าระหนี้จะต้องท าอย่างไรบ้าง 
 A : ท่านจะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้ง
ผู้ท าแผน ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งสามารถยื่นได้ทางระบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือตาม QR Code ดังปรากฏด้านล่าง หรือ
ยื่ นต่อ เจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามแบบพิมพ์  ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดทาง เว็บ ไซต์กรมบั งคับคดี  
http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อมส าเนา ณ กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/
๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้ประชาสัมพันธ์กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ในชั้น
ศาล สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เก่ียวข้องในคดีไว้ที่ Banner หน้าแรกของกรมบังคับคดีแล้ว  

 
  
 Q : มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพียงใด 
 A : หากหนี้สวัสดิการพนักงานที่ท่านยื่นขอรับช าระหนี้มีจ านวนไม่เกิน 50,000 บาท หรือเป็นหนี้
สวัสดิการพนักงานที่ท่านได้ฟ้องและศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ท่านสามารถยื่นขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้
โดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ถ้าหนี้สวัสดิการพนักงานของท่านมีจ านวนเกิน 50,000 บาทขึ้นไป ท่าน
ต้องช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 200 บาทประกอบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วย 
 
 Q: เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้ว ต้องด าเนินการอย่างไรอีก 
 A: ท่านจะต้องจัดเตรียมส าเนาเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านได้ ให้บริการพนักงานการบินไทย เช่น 
ส าเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ฯลฯ แล้วยื่นผ่านทางระบบออนไลน์หรือน ามายื่นพร้อมแบบฟอร์มค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านกรอกแล้วต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี/ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศพร้อมส าเนา 1 ชุดให้ผู้ท าแผน 
  

http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp
http://www.led.go.th/brd/smes.asp
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 Q : ถ้าท่านไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วยตนเอง แต่ให้บุคคลอ่ืนยื่นค าขอรับช าระหนี้ให้แทนได้หรือไม่ 
 A : ได้ โดยท่านสามารถมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับช าระหนี้แทนได้โดยการ “มอบอ านาจ”  
ซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอ านาจตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ โดยท่านสามารถดาวน์
โหลดได้จาก http://www.led.go.th/brd/smes.asp และติดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาทต่อผู้มอบอ านาจ  
1 คน กับผู้รับมอบอ านาจ 1 คน ส าหรับค าขอรับช าระหนี้แต่ละรายพร้อมขีดฆ่าอากรแสตมป์ 
 ทั้งนี้ เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจแล้วท่านต้องน าส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านทาง
ระบบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์หรือตามวิธีปกติที่ยื่นโดยตรงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่วิธีการยื่น
ค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านเลือกด้วย 
 
5. มูลหนี้ค่าจ้างแรงงาน 
 
 Q : หากพนักงานการบินไทยซึ่งถูกเลิกจ้างประสงค์จะได้รับช าระหนี้ค่าจ้างหรือค่าชดเชยตามกฎหมาย 
จะต้องท าอย่างไร 
 A : หากท่านถูกเลิกจ้างก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ฟ้ืนฟูกิจการ  
ท่านจะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ในมูลหนี้ค่าจ้างหรือค่าชดเชยตามกฎหมายเข้ามาในคดีฟ้ืนฟูกิจการโดยก าหนดให้
ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผน ตามมาตรา 
90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งสามารถยื่นได้ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อมส าเนา ณ กองฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ 
      ถ้าท่านถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ฟ้ืนฟูกิจการ แต่เป็น
ช่วงเวลาก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน หากหนี้ส่วนนี้ไม่ได้ก าหนดการช าระหนี้ไว้ในแผนและหากบริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่ช าระหนี้ ท่านสามารถร้องขออนุญาตต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือด าเนินคดีกับ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได ้ตามมาตรา 90/12 (4) (5) ประกอบมาตรา 90/13 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลายพุทธศักราช 2483   แต่หากท่านถูกเลิกจ้างหลังวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ท่านสามารถ
ติดต่อขอรับค่าจ้างหรือค่าชดเชยตามกฎหมายได้ที่ผู้บริหารแผนของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยตรง 
ตามมาตรา 90/62 (1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 
 
 Q : การยื่นขอรับช าระหนี้จะต้องท าอย่างไรบ้าง 
 A : ท่านจะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้ง
ผู้ท าแผน ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งสามารถยื่นได้ทางระบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือตาม QR Code ดังปรากฏด้านล่าง หรือ
ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี 
http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อมส าเนา ณ กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/
๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือ

http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp
http://www.led.go.th/brd/smes.asp
http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp
http://www.led.go.th/brd/smes.asp
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ส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้ประชาสัมพันธ์กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ในชั้น
ศาล สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เก่ียวข้องในคดีไว้ที่ Banner หน้าแรกของกรมบังคับคดีแล้ว  

 
 
 Q: เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้ว ต้องด าเนินการอย่างไรอีก 
 A: เจ้าหนี้จะต้องจัดเตรียมส าเนาเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านเป็นพนักงานของบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) และถูกเลิกจ้างก่อนวันที่ฟ้ืนฟูกิจการ เช่น สัญญาจ้าง บัตรพนักงาน หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง 
ฯลฯ แล้วยื่นผ่านทางระบบออนไลน์หรือน ามายื่นพร้อมแบบฟอร์มค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านกรอกแล้วต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี/ส านักงานบังคับคดี ทั่วประเทศพร้อมส าเนา 1 ชุดให้ผู้ท าแผน  
  
 Q : ถ้าท่านไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วยตนเอง แต่ให้บุคคลอ่ืนยื่นค าขอรับช าระหนี้ให้แทนได้หรือไม่ 
 A : ได้ โดยท่านสามารถมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับช าระหนี้แทนได้โดยการ “มอบอ านาจ”  
ซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอ านาจตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ โดยท่านสามารถดาวน์
โหลดได้จาก http://www.led.go.th/brd/smes.asp และติดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาทต่อผู้มอบอ านาจ  
1 คน กับผู้รับมอบอ านาจ 1 คน ส าหรับค าขอรับช าระหนี้แต่ละรายพร้อมขีดฆ่าอากรแสตมป์ 
 ทั้งนี้ เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจแล้วท่านต้องน าส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านทาง
ระบบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์หรือตามวิธีปกติที่ยื่นโดยตรงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่วิธีการยื่น
ค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านเลือกด้วย 
 
 Q : มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพียงใด 
 A : หากหนี้ค่าจ้างแรงงานที่ท่านยื่นขอรับช าระหนี้มีจ านวนไม่เกิน 50,000 บาท หรือเป็นหนี้ค่าจ้าง
แรงงานที่ท่านได้ฟ้องและศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ท่านสามารถยื่นขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้โดยไม่ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ถ้าหนี้ค่าจ้างแรงงานของท่านมีจ านวนเกิน 50,000 บาทขึ้นไป ท่านต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมจ านวน 200 บาทประกอบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วย 
 
6. มูลหนี้กองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทย 
 
 Q : หากพนักงานการบินไทยซึ่งถูกเลิกจ้างหรือพ้นจากการเป็นพนักงาน และมีสิทธิได้รับเงินจาก
กองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทย ประสงค์จะได้รับช าระหนี้จากกองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทย 
จะต้องท าอย่างไร 
 A : หากท่านถูกเลิกจ้างหรือพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ก่อนวันที่
ศาลมีค าสั่งให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ฟ้ืนฟูกิจการ และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ยังไม่ได้
ช าระเงินจากกองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทยให้แก่ท่าน ท่านอาจยื่นค าขอรับช าระหนี้ในมูลหนี้กองทุน
บ าเหน็จพนักงานการบินไทยเข้ามาในคดีฟ้ืนฟูกิจการ โดยก าหนดให้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผน ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย 
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พุทธศักราช 2483 ซึ่งสามารถยื่นได้ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp 
หรือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี 
http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อมส าเนา ณ กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/
๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ  
      ถ้าท่านถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ฟ้ืนฟูกิจการ แต่เป็น
ช่วงเวลาก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน หากหนี้ส่วนนี้ไม่ได้ก าหนดการช าระหนี้ไว้ในแผน ท่านสามารถร้อง
ขออนุญาตต่อศาลล้มละลายกลางเพ่ือด าเนินคดีกับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได ้ตามมาตรา 90/12 (4) 
(5) ประกอบมาตรา 90/13 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 แต่หากท่านถูกเลิกจ้างหลังวันที่
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ท่านสามารถติดต่อขอรับค่าจ้างหรือค่าชดเชยตามกฎหมายได้ที่ผู้บริหารแผนของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยตรง ตามมาตรา 90/62 (1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 
2483 
 
 Q : การยื่นขอรับช าระหนี้จะต้องท าอย่างไรบ้าง 
 A : ท่านจะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้ง
ผู้ท าแผน ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งสามารถยื่นได้ทางระบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือตาม QR Code ดังปรากฏด้านล่าง หรือ
ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี 
http://www.led.go.th/brd/smes.asp พร้อมส าเนา ณ กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/
๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๔ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้ประชาสัมพันธ์กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ในชั้น
ศาล สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เก่ียวข้องในคดีไว้ที่ Banner หน้าแรกของกรมบังคับคดีแล้ว  

 
 
 

 Q: เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้ว ต้องด าเนินการอย่างไรอีก 
 A: พนักงานจะต้องจัดเตรียมส าเนาเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านเป็นพนักงานของบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) และมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทยก่อนวันที่ฟ้ืนฟูกิจการ เช่น สัญญาจ้าง 
บัตรพนักงาน หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากกองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทย ฯลฯ แล้วยื่นผ่าน
ทางระบบออนไลน์หรือน ามายื่นพร้อมแบบฟอร์ม ค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านกรอกแล้วต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ณ กรมบังคับคดี/ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศพร้อมส าเนา 1 ชุดให้ผู้ท าแผน  
  
 
 Q : ถ้าท่านไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ด้วยตนเอง แต่ให้บุคคลอ่ืนยื่นค าขอรับช าระหนี้ให้แทนได้หรือไม่ 

http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp
http://www.led.go.th/brd/smes.asp
http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp
http://www.led.go.th/brd/smes.asp
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 A : ได้ โดยท่านสามารถมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับช าระหนี้แทนได้โดยการ “มอบอ านาจ”  
ซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อความลงในหนังสือมอบอ านาจตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ โดยท่านสามารถดาวน์
โหลดได้จาก http://www.led.go.th/brd/smes.asp และติดอากรแสตมป์จ านวน 30 บาทต่อผู้มอบอ านาจ  
1 คน กับผู้รับมอบอ านาจ 1 คน ส าหรับค าขอรับช าระหนี้แต่ละรายพร้อมขีดฆ่าอากรแสตมป์ 
 ทั้งนี้ เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจแล้วท่านต้องน าส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านทาง
ระบบการยื่นค าขอรับช าระหนี้ออนไลน์หรือตามวิธีปกติที่ยื่นโดยตรงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่วิธีการยื่น
ค าขอรับช าระหนี้ที่ท่านเลือกด้วย 
 
 Q : มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพียงใด 
 A : หากหนี้กองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทยที่ท่านยื่นขอรับช าระหนี้มีจ านวนไม่เกิน 50,000 บาท 
หรือเป็นหนี้กองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทยที่ท่านได้ฟ้องและศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ท่านสามารถยื่นขอรับ
ช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้โดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ถ้าหนี้กองทุนบ าเหน็จพนักงานการบินไทย
ของท่านมีจ านวนเกิน 50,000 บาทขึ้นไป ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 200 บาทประกอบการยื่นค า
ขอรับช าระหนี้ด้วย 


