
 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต   

และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน  
กรณีการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลท่ีจะขอรับใบอนุญาตโดย
คํานึงถึงความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  ในการทําหน้าที่เป็นผู้บังคับหลักประกัน  และเพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๕๘  
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไข  ในการขอรับใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็น 
ผู้บังคับหลักประกัน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน   
“ผู้ขอรับใบอนญุาต”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน 
“เจ้าพนักงานทะเบียน”  หมายถึง  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาต  ต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  โดยเป็นบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  

ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี   
  ๔.๒ เป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยทนายความ  ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี 
  ๔.๓ เป็นผู้ทําหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการบังคับหลักประกัน  ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ

ความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียน  ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปีจากหน่วยงานของรัฐ  สมาคมจดทะเบียน  
หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 

   (๑) อนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานศาลยุติธรรม 
   (๒) ผู้เชี่ยวชาญศาล  ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ

สํานักงานศาลยุติธรรม 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓) ผู้ทําแผน  ผู้บริหารแผนที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมบังคับคดี   
   (๔) ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๕  (๑)  ถึง  (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แล้ว  จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

  ๕.๑ เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบจนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหลักประกันได้ 

  ๕.๒ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ  หรือถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียน  
หรือหน่วยงานเพิกถอนหนังสือรับรอง  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต   

ข้อ ๖ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ารับการอบรมความรู้ก่อนได้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ  (จํานวน  ๖  ชั่วโมง) 
  ๖.๒ จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน  (จํานวน  ๖  ชั่วโมง) 
ข้อ ๗ ผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  และได้รับการอบรมตามข้อ  ๖  ประสงค์จะ

ขอรับใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานทะเบียนตาม  แบบ  ทป.๐๓  ที่แนบท้ายประกาศน้ี  
พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหนังสืออื่นใดของทางราชการซึ่งใช้ในการแสดงตนได้ 
(๒) รูปถ่ายสีหรือขาวดํา  หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน

หกเดือน) 
(๓) หนังสือรับรองขององค์กรควบคุมวิชาชีพออกให้ไม่เกินหกเดือน  ก่อนวันย่ืนคําขอ   

รับใบอนุญาต  (กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ  หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)   
(๔) หนังสือสําคัญ  หรือบัตรประจําตัว  (กรณีเป็นผู้ได้รับอนุญาต  หรือได้รับความเห็นชอบ  

หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ  สมาคมจดทะเบียน  หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง) 
(๕) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล  (ถ้ามี) 
ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานทะเบียนพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต  และแจ้งผลการพิจารณา 

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาต 
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ข้อ ๙ ใบอนุญาตให้มีอายุสามปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๑๐ ผู้บังคับหลักประกันที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต

ตามแบบ  ทป.๐๔  ที่แนบท้ายประกาศนี้  ภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ   
  ผู้บังคับหลักประกันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว  หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้อง

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหม่  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามปีนับแต่ใบอนุญาตส้ินอายุ 
ข้อ ๑๑ กรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้บังคับหลักประกันย่ืนคําขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตตามแบบ  ทป.๐๕  ที่แนบท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อภิรดี  ตันตราภรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 



 

คําขอรับใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน 

       เขียนท่ี................................................................ 

วันท่ี............. เดือน....................... พ.ศ. ............ 

 ขาพเจาผูลงลายมือช่ือขางทายน้ี  ขอรับใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันและขอแจงประวัติของขาพเจา  ไวดังน้ี 

1.  ช่ือ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืนๆ..........................................................สัญชาติ...................อายุ..........ป 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   วัน/เดือน/ปเกิด .........../................./............... 

2.  ท่ีอยูปจจุบัน  (ท่ีสามารถติดตอได) 

ตั้งอยูเลขท่ี....................หมูท่ี...............อาคาร.......................................................หองเลขท่ี....................ช้ันท่ี...............

หมูบาน.................................................ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท............................... 

โทรสาร......................... e-mail ............................................................................... 

3.  ประวัติการศึกษา 

สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา หลักสตูร ประเทศ วันท่ีสําเร็จการศึกษา 

3.1     

3.2     

3.3     

4.  ไดรับการอบรม  � กฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ เมื่อวันท่ี................................................. 

� จรรยาบรรณผูบังคับหลักประกัน  เมื่อวันท่ี................................................. 

5.  ปจจุบันประกอบอาชีพ……………………………………..…หางหุนสวน/บริษัท/หนวยงาน……………………………………………. 

ตั้งอยูเลขท่ี....................หมูท่ี...............อาคาร.................................................หองเลขท่ี........................ช้ันท่ี...............

หมูบาน.................................................ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท............................... 

โทรสาร......................... e-mail ............................................................................... 

6. ประสบการณและความเช่ียวชาญ 

(1)  ป พ.ศ.  ตําแหนง  หนาท่ีความรับผิดชอบ  

(2)  ป พ.ศ.  ตําแหนง  หนาท่ีความรับผิดชอบ  

(3)  ป พ.ศ.  ตําแหนง  หนาท่ีความรับผิดชอบ  

 

 

 

คําขอเลขท่ี............................................ 

วันที่รับ............../................./............... 

ผูรับ...................................................... 

 

 

แบบ  ทป.03 

 

รูปถาย 
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7.  เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดหีรือไม    ไมเคย   เคย..................................... 

8.  เคยตองโทษจําคุกในคดีใดบางหรือไม  � ไมเคย � เคย.............................................................................................. 

9.  เคยเปนบุคคลวิกลจรติ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือไม    ไมเคย   เคย 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และประกาศ

กระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทน

ใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันพ.ศ. 2559 ท้ังน้ี ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบประวัติ หากปรากฏภายหลังวาขอความขางตน 

รวมท้ังเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตองหรือเปนเท็จ หรือมีเจตนาปกปด ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติทันที และใหเจา

พนักงานทะเบียนพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน 

 

 

(ลายมือช่ือ)...................................................................ผูยื่นคําขอ 

(................................................................) 

        วันท่ี................../......................./.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ตองลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกตอง” - 

 



 

คําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน 

 

       เขียนท่ี................................................................ 

วันท่ี............. เดือน....................... พ.ศ. ............ 

 ขาพเจาผูลงลายมือช่ือขางทายน้ี มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน และขอแจงประวัติ        

ของขาพเจา  ไวดังน้ี 
 

1. ช่ือ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืนๆ..............................................................สัญชาติ...................อายุ...............ป  

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   วัน/เดือน/ปเกิด .........../................../.................. 

2. ท่ีอยูปจจุบัน  (ท่ีสามารถติดตอได) 

ตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี...............อาคาร...............................................หองเลขท่ี...........................ช้ันท่ี...............

หมูบาน....................................................ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท............................... 

โทรสาร......................... e-mail ............................................................................... 

3. ปจจุบันประกอบอาชีพ……………………………………..…หางหุนสวน/บรษัิท/หนวยงาน……………………………………………. 

ตั้งอยูเลขท่ี....................หมูท่ี...............อาคาร.................................................หองเลขท่ี........................ช้ันท่ี...............

หมูบาน.................................................ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท............................... 

โทรสาร......................... e-mail ............................................................................... 

4.  เปนผูบังคับหลักประกันใบอนุญาตเลขท่ี.................................................ออกให  ณ  วันท่ี............................................ 

5.  ในระหวาง  3  ป  นับแตวันออกใบอนุญาต  จนถึงวันยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันขาพเจา     

ขอรับรองวา 

 1)  ไมมคีวามประพฤตเิสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี

 2)  ไมตองโทษจําคุกในคดีใดๆ 

 3)  ไมเปนบุคคลวิกลจรติหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 4)  ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

 

 

  

  

  

 

คําขอเลขท่ี............................................ 

วันที่รับ............../................./............... 

ผูรับ...................................................... 

 

 

แบบ  ทป.04 

- สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ตองลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกตอง” - 
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  5)  �  ไมเคย ปฏิบัติงานบังคับหลักประกันกิจการ  

  �  เคย ปฏิบัติงานบังคับหลักประกันกิจการ ตามรายช่ือดังตอไปน้ี 

  (1) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................ 

  (2) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................ 

  (3) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................ 

  (4) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................ 

  (5) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................ 

 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และประกาศ

กระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทน

ใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน พ.ศ. 2559 ท้ังน้ี ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบประวัติ หากปรากฏภายหลังวาขอความขางตน 

รวมท้ังเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตองหรือเปนเท็จ หรือมีเจตนาปกปด ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติทันที และใหเจา

พนักงานทะเบียนพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน 

 

 

(ลายมือช่ือ)...................................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

                                  (................................................................) 

วันท่ี................../......................./.................. 

 

 

หมายเหตุ 
 

1. ผูบังคับหลักประกันท่ีมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงาน

ทะเบียนภายในสามสิบวันกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ พรอมดวยรูปถายสีหรือขาวดํา หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 น้ิว 

จํานวน 2 รูป ถายไวไมเกินหกเดือน    

2. ผูบังคับหลักประกันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุแลว หากประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหใชแบบคําขอรับใบอนุญาตใหม ท้ังน้ี

ตองไมเกินสามปนับแตใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 - สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ตองลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกตอง” - 



 

 

 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บงัคับหลักประกัน 

        

เขียนท่ี................................................................ 

วันท่ี............. เดือน....................... พ.ศ. ............ 

 ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้ ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน และขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้า  ไว้ดังนี้ 
๑. ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว  ยศ  ........................................................สัญชาติ.........................อายุ...............ปี  

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี  วัน/เดือน/ปีเกิด ............./................../................. 

๒. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  (ท่ีสามารถติดต่อได้) 
ท่ีอยู่เลขท่ี...................หมู่ท่ี...............อาคาร.........................................................................หมู่บ้าน.......................................................
ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์............................ โทรสาร........................ e-mail ................................ 

๓. เป็นผู้บังคับหลักประกันใบอนุญาตเลขท่ี...............................................ออกให้  ณ  วันท่ี.................................................. 

ขอแจ้งความประสงค์ 

๑. ขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน  เนื่องจาก   

   เปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล    สูญหาย/เสียหาย    อ่ืนๆ  ระบุ.............................................................................. 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อสกุล    ชื่อ..................................................   ชื่อสกุล  .................................................... 

 
 

(ลายมือชื่อ)...................................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                          (................................................................) 

วันท่ี................../......................./.................. 
 
 
 

 
 
 

 

คําขอเลขที่............................................ 
วันที่รับ............../................./............... 
ผู้รับ...................................................... 
 

แบบ  ทป.๐๕

- สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง” - 

 

รูปถ่าย 


