คำชี้แจง
แนวทำงกำรให้บริกำรตรวจดูรำยกำรจดทะเบียนและกำรออกหลักฐำน
กำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนสั ญญาหลั กประกันทางธุรกิจ
เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การให้บริการตรวจดูรายการจดทะบียน และการ
ให้บริการออกหลักฐานการจดทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุ ร กิ จ พ.ศ. 2559 หมวด 6 การตรวจดู ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจดทะเบีย น ก าหนดให้ บุ ค คลทุ ก คนเมื่อได้
เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแล้ว ชอบที่จะขอหลักฐานการจดทะเบียน การขอตรวจดูรายการ
จดทะเบียน และขอถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ได้ อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อ มูลที่อยู่ในความครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ มีความจาเป็นต้องให้การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงกาหนดแนวทางการให้บริการตรวจดูรายการจดทะเบียน การขอ
หลักฐานการจดทะเบียน ดังนี้
ข้อ 1 ช่องทางการให้บริการตรวจดูรายการจดทะเบียน การขอหลักฐานการจดทะเบียน การถ่าย
ข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ สามารถขอรับบริการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.1 ผ่ า นระบบจดทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ โดยผู้ รั บ บริ ก ารต้ อ งมี ชื่ อ ผู้ ใ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ
หรื อยกเลิ กชื่อผู้ ใช้และรหั ส ผ่ าน (Username และ Password) หรือวิธีการยืนยันตัว ตนของผู้ รับหลั กประกั น
สาหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559
1.2 ยื่นแบบบริการข้อมูล (แบบ บธ.1) ณ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือกลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า (ทอ.) สานักงานพาณิชย์จังหวัด (Walk in)
1.3 เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
ข้อ 2 ผู้มีสิทธิในการตรวจดูรายการจดทะเบียน การขอหลักฐานการจดทะเบียน และการขอถ่าย
ข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่
2.1 เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ให้หลักประกัน หรือผู้รับหลักประกัน
2.2 ผู้มีส่วนได้เสียที่มีชื่อระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เช่น ชื่อผู้บังคับหลักประกัน
ชื่อเจ้าหนี้อื่นที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินตามสัญญา ชื่อลูกหนี้ตามสัญญา เป็นต้น หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น
เจ้าหนี้ตามกฎหมายหรือตามคาพิพากษา ผู้รับโอนสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู้จัดการมรดก เป็นต้น
รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
2.3 ผู้ ได้รั บอนุ ญาตจากศาลหรือหน่วยงานตามกฎหมาย หรือ ศาลมีคาสั่ งให้ ทาการตรวจดู
รายการจดทะเบียนหรือขอหลักฐานการจดทะเบียน หรือตามคาสั่งของหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
2.4 ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลเบื้องต้นที่กรมกาหนด
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ข้อ 3 การตรวจดูรายการจดทะเบียน สามารถตรวจดูได้จากรายการดังต่อไปนี้
3.1 เลขที่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือเลขที่คาขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
3.2 ประเภททรัพย์สิน
(1) กรณีทรัพย์สินมีทะเบียนให้ สืบค้นจากเลขทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เลขที่โฉนดที่ดิน
เลขทะเบียนเครื่องจักร เลขทะเบียนเรือ เลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนอากาศยาน เลขทะเบียนสัตว์พาหนะ เป็นต้น
หรือเลขทะเบียนทรัพย์สินอื่นที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายออกให้
(2) กรณีทรัพย์ไม่มีทะเบียนให้สืบค้นจากประเภททรัพย์สินและที่ตั้งของทรัพย์สิน หรือ
ประเภททรัพย์สินและชื่อ นามสกุล และเลขที่อ้างอิงของผู้ให้หลักประกันหรือลูกหนี้
(3) กรณีทรัพย์สินเป็น กิจการและเป็นนิติบุคคล ให้สืบค้นจากเลขทะเบียนนิติบุคคล
หรือเลขที่อ้างอิงของนิติบุคคลนั้น เช่น เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หรือเลขทะเบียนที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายออกให้ กรณีกิจการไม่เป็นนิติบุคคลให้
สืบค้นจากประเภทกิจการและชื่อกิจการ หรือประเภทกิจการและเลขที่อ้างอิงของกิจการที่หน่วยงานราชการออกให้
3.3 ชื่อ นามสกุล และเลขที่อ้างอิงของผู้ให้หลักประกันหรือลูกหนี้ เช่น เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจาตัวผู้เสียภาษี เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว หรือเลขทะเบียนที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายออกให้ กรณีตรวจดูข้อมูล
ดังกล่าวนี้จะไม่ปรากฏข้อมูลประเภททรัพย์สินที่นามาจดทะเบียน เพื่อมิให้ผู้ขอตรวจค้นข้อมูลสามารถนาข้อมูลไป
ประมวลผลได้ ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเอกชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ 4 การขอตรวจดูรายการจดทะเบียน ขอหลักฐานการจดทะเบียน หรือการถ่ายข้อมูลที่ได้จาก
ระบบคอมพิวเตอร์ (Walk in) ให้ยื่นแบบบริการข้อมูล (แบบ บธ.1) ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหรือผู้ที่เจ้าพนักงาน
ทะเบียนมอบหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นอกเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า (ทอ.) สานักงาน
พาณิชย์จังหวัด โดยระบุข้อมูลพอสังเขปที่ประสงค์จะทาการตรวจดูข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบแบบคาขอเพื่อ
ทาการตรวจสอบ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยราชการออกให้ของผู้ยื่นคาขอ หนังสือ
การได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (ถ้ามี) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ
(ถ้ามี) หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิทาการตรวจสอบข้อมูล (ถ้ามี)
กรณีการขอถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ อนุญาตให้เฉพาะเจ้าของข้อมูลตามที่มีชื่อ
ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และให้ยื่นแบบคาขอต่อเจ้ าพนักงานทะเบียน กองทะเบียนหลักประกันทาง
ธุรกิจ เท่านั้น
ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานทะเบียนหรือผู้ที่เจ้าพนักงานทะเบียนมอบหมาย ทาการตรวจสอบสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูล ว่าเป็ น เจ้ าของข้อมูล หรื อเป็ นผู้ มีสิ ทธิ ต ามข้อ 2 หรือไม่ ก่อนมีคาสั่ งอนุญาตให้ ตรวจดูรายการ
จดทะเบียน ขอหลักฐานการจดทะเบียน หรือถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์
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กรณีผู้ขอตรวจดูรายการจดทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล และไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล ให้ทาการตรวจดู รายการจดทะเบียนได้เฉพาะ เลขที่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เลขที่คาขอจด
ทะเบี ย นสั ญญาหลั กประกัน ทางธุร กิจ วัน เดือน ปี เวลาจดทะเบียน สถานะคาขอจดทะเบียน และประเภท
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
กรณีผู้ขอมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ยื่นคาขอผ่านระบบจดทะเบียน
สั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุร กิ จ ให้ เ ก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการได้ รับ อนุญ าตจากเจ้ า ของข้อ มู ล และต้ อ งส่ ง มอบต่อ
เจ้าพนักงานทะเบียนทันทีที่ประสงค์จะตรวจสอบ โดยเจ้าพนักงานทะเบียนหรือผู้ที่เจ้าพนักงานทะเบียนมอบหมาย
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สามารถพิจารณาอนุญาตคาขอผ่านระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันได้
การขอหลั ก ฐานการจดทะเบี ย น ให้ เ จ้ า พนั ก งานทะเบี ย นหรื อ ผู้ ที่ เ จ้ า พนั ก งานทะเบี ย น
มอบหมายจัดทาคาขอหลักฐานการจดทะเบียนผ่านระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อ ให้
เจ้ าพนั กงานทะเบี ย น กองทะเบี ย นหลั กประกันทางธุรกิจจัดทาไฟล์ ข้อมูล พร้อมลงลายมื อชื่ออิเล็ กทรอนิ ก ส์
ในไฟล์ข้อมูล และจัดส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานทะเบียนผู้จัดทาคาขอ เพื่อพิมพ์ออกจากระบบและ
ส่งมอบให้แก่ผู้ยื่นคาขอ ในกรณี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ขั ด ข้ อ งไม่ ส ามารถพิ ม พ์ เ อกสารได้ หรื อ มี ข้ อ บกพร่ อ งของ
ข้ อ มู ล ใ น เ อ ก สา รที ่ จ ั ด พิ ม พ์ ใ ห้เ จ้า พนัก งานทะเบีย นผู ้จ ัด ท าค าขอส่ง ค าขอพร้อ มระบุเ หตุผ ลเพื ่อ ให้
เจ้าพนักงานทะเบียนอนุมัติและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบให้ใหม่ก็ได้
ให้นาบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม และ
การพิจารณาอนุญาตให้ตรวจดูรายการจดทะเบียน การขอหลักฐานการจดทะเบียน การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมด้วย
ข้อ 6 กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือศาล มีหนังสือขอตรวจดูรายการจดทะเบียนหรือขอหลักฐานการ
จดทะเบียน หรือมีคาสั่งเรียกพยานเอกสาร ให้เจ้าพนักงานทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ตรวจดูรายการจดทะเบียนได้
หรือจัดทาเอกสาร หรือรับรองเอกสารตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
การน าข้อมูล ไปใช้ต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล แก่ส าธารณชนตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ 7 อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจดูรายการจดทะเบียนและการออกหลักฐานการจดทะเบียนให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น
ที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 ดังนี้
7.1 การตรวจดูรายการจดทะเบียนให้ชาระค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
7.2 การออกหลักฐานการจดทะเบียนฉบับละ 200 บาท
7.3 การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ครั้งละ 800 บาท
7.4 การบันทึกข้อมูลที่มีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ ระเบียนละ 0.30 บาท
ส าหรั บ ข้อมูล การตรวจดูรายการจดทะเบี ยนเบื้ องต้ นผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องกรมฯ ไม่ต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียม
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ข้อ 6 หลักฐานการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การแก้ไขรายการจดทะเบียน และ
ยกเลิ ก การจดทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ให้ ท าตามแบบหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลักประกันทางธุรกิจ (แบบ ทป.02) ซึ่งออกโดยระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

