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คำถำม-คำตอบ
“กำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ”
คำถำม
1. เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.
2558 คืออะไร
2. ผู้ให้หลักประกัน คือใคร
3. ผู้รับหลักประกัน คือใคร

แนวคำตอบ
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
ขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการนาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันโดยกาหนดให้ผู้ประกอบการสามารถนาทรัพย์สินที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ สิทธิการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ที่มีอยู่มาใช้เป็น
หลักประกันการชาระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ทาให้ผู้ประกอบการยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นได้ต่อไป
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
1) สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
2) บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน โดยกระทรวงการคลังออกกฎหมาย มีดังนี้
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(2) ทรัสตีในนามทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) นิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(5) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(6) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง
(7) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
(8) ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเฉพาะกรณีการให้สินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงิน
(9) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง
(10) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
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คำถำม
4. ผู้บังคับหลักประกัน คือใคร

5. คุณสมบัติของผู้บังคับ
หลักประกัน

6. ผู้สนใจจะเป็นผู้บังคับ
หลักประกัน ต้องดาเนินการ
อย่างไร

แนวคำตอบ
ผู้บังคับหลักประกัน คือ บุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่งผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน ตกลงกันให้เป็นผู้บังคับ
หลักประกันในกรณีที่นากิจการมาเป็นหลักประกัน และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าด้วย
คุณสมบัติผู้บังคับหลักประกัน จะต้องเป็น
1) ทนายความ
2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3) อนุญาโตตุลาการ
4) ผู้เชี่ยวชาญศาล ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
5) ผู้ประเมินหลัก
6) ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ
7) ผู้ทาแผน
8) ผู้บริหารแผน
** ทั้งนี้ ต้องได้รับใบอนุญาต/ได้รับความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องเข้ารับการอบรมความรู้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน 2 วิชา คือ
1) กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ จานวน 6 ชั่วโมง
2) จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน จานวน 6 ชั่วโมง
เมื่อผ่านการอบรมแล้วถึงจะยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
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คำถำม
7. ทรัพย์สินที่สามารถนามาเป็น
หลักประกันทางธุรกิจได้ มี
อะไรบ้าง

8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

แนวคำตอบ
ทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่
1) กิจการ
2) สิทธิเรียกร้อง เช่น สัญญาเช่า บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า เป็นต้น
3) ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง
4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ที่ดินจัดสรร หมู่บ้านจัดสรร เป็น
ต้น
5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
6) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- กฎกระทรวงกาหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
1) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(ก) กรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นที่ดิน ให้เรียกเท่ากับค่าธรรมเนียมในการ จดทะเบียนจานอง (ร้อยละ 1
ไม่เกิน 200,000 บาท)
(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นนอกจาก (ก) และกิจการ ร้อยละ 0.1 ไม่เกิน 1,000 บาท
2) การแก้ไขเพิ่มจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันเฉพาะจานวนเงินในส่วนที่เพิ่ม ร้อยละ 0.1 ไม่เกิน 1,000 บาท
3) การแก้ไขรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ยกเว้นรายการจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน ครั้ง
ละ 200 บาท
4) การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 200 บาท
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คำถำม
9. ค่าธรรมเนียมการออก
หลักฐานการจดทะเบียนและ
การตรวจดูรายการจดทะเบียน

แนวคำตอบ
1) การออกหลักฐานการจดทะเบียน ฉบับละ 200 บาท
2) การตรวจดูรายการจดทะเบียนครั้งละ 50 บาท
3) การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ครั้งละ 800 บาท
การบันทึกข้อมูลที่มีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ ระเบียนละ 0.30 บาท
ทั้งนี้ การออกหลักฐานการจดทะเบียนและการตรวจดูรายการจดทะเบียน ดาเนินการได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทาง
ธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10. ค่าธรรมเนียมในการขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับ
หลักประกัน

1) ใบอนุญาต (ผู้บังคับหลักประกัน) ฉบับละ 1,500 บาท
2) ค่าต่ออายุใบอนุญาต (ผู้บังคับหลักประกัน) ครั้งละ 500 บาท
3) ใบแทนใบอนุญาต (ผู้บังคับหลักประกัน) ฉบับละ 100 บาท

11. การจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ

ยื่นคาขอจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลง และยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ส์
(online) ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการได้ทั่วประเทศ

12. ขั้นตอนในการขอรับหรือ
ยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User
name และ password) ของผู้รับ
หลักประกัน

1) ผู้รับหลักประกันหรือผู้รับมอบอานาจ เตรียมเอกสาร ดังนี้
(1) คาขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ password) แบบ ทป. 07
(2) คาสั่งหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงการเป็นผู้มีอานาจบริหารของผู้รับหลักประกัน กรณีที่ผู้รับหลักประกันเป็นนิติบุคคลที่
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว
(3) หนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ password) ของผู้รับหลักประกัน
สาหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจหรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันผู้รับหลักประกันพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
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คำถำม

13. ตรวจค้นข้อมูลสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจได้อย่างไร

แนวคำตอบ
2) ผู้รับหลักประกันหรือผู้รับมอบอานาจ ต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ณ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ชั้น
10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) ผู้รับหลักประกันหรือผู้รับมอบอานาจ จะได้รับ Username /Password และ activation code ในวันที่มาแสดงตนต่อ
เจ้าพนักงานทะเบียน
1) ประชาชนทั่วไป / ผู้ไม่ใช่ เจ้าของข้อมูล
(1) ขั้นตอนการการตรวจค้นผ่าน website
- login และใส่ข้อมูลการตรวจค้น
- จะพบข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เช่ น เลขที่ สั ญ ญา/สถานะ/ชื่ อ ผู้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น ผู้ รั บ หลักประกันและประเภททรัพย์สิน
โดยสามารถศึกษาวิธีตรวจค้นเบื้องต้นจากคู่มือการให้บริการตรวจดูรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสาหรับ
ประชาชนทั่วไป
(2) ขั้นตอนการตรวจค้นโดยได้รับเอกสาร
- ต้องเป็นเจ้าของข้อมูล/ได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนได้เสียแล้วแต่กรณี
- ค่าธรรมเนียม
แบบแจ้ง (ไม่มีลายเซ็น) 50 บาท/ฉบับ
หนังสือรับรอง 200 บาท/ฉบับ
- ดาเนินการได้ ณ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
2) ผู้รับหลักประกัน ผู้มี USER ในการตรวจค้น
(1) ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล
- ค้นหาได้เท่ากับประชาชนทั่วไป โดยผ่านเมนู “บันทึกคาขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ”
(2) กรณีเป็นเจ้าของข้อมูล / ได้รับความยินยอม
- ต้องเป็นเจ้าของข้อมูล/ได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนได้เสียแล้วแต่กรณี
- ค่าธรรมเนียม
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แนวคำตอบ
แบบแจ้ง (ไม่มีลายเซ็น) 50 บาท/ฉบับ
หนังสือรับรอง 200 บาท/ฉบับ
- ดาเนินการได้ ณ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
- สามารถทาผ่าน online ในเมนู “บันทึกคาขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” > บันทึกคาขอหนังสือ
รับรองสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
14. ติดต่อสอบถามเรื่องกฎหมาย กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ชั้น 10
หลักประกันทางธุรกิจ /ระบบจด สายนอก โทร. 02-5475048-9
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจได้อย่างไร

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
21 มีนาคม 2562

