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2540 2543 2545 2549 2552 2557 2558 2559

วกิฤตเศรษฐกจิ

ก.ยุติธรรมเสนอ ครม.อนุมัตใิน
หลกัการร่างกฎหมาย วนัที่ 9 

พ.ค. 43 

คณะกรรมการกฤษฎกีา
พจิารณาร่างแล้วเสร็จ วนัที่ 19 

ธ.ค. 45 

รัฐประหาร
วนัที ่19 ก.ย. 49 

ก.คลงัเสนอ ครม. 
อนุมัติหลกัการร่าง
วนัที ่9 ก.ค. 52 

2554

ยุบสภาผู้แทนฯ
วนัที ่10 พ.ค. 54 

ครม. เสนอร่างต่อ
สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

วนัที ่19 ก.พ. 58 

2556

ยุบสภาผู้แทนฯ
วนัที ่9 ธ.ค. 56 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกจิมีมติให้

ผลกัดันกฎหมาย
วนัที ่16 ก.ค. 57 

กฎหมายประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา
วนัที ่5 พ.ย. 58 

มีผลใช้บังคับ
2 ก.ค. 59
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SMEs ประมาณ 800,000 ราย สามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทุน 
โดยส่วนใหญ่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ในการค า้ประกัน

ประเทศไทยมผู้ีประกอบธุรกจิ SMEs มากกว่า 2,800,000 ราย



หลกัประกนั

จ าน า

จ านอง

4

การค า้ประกนัด้วยบุคคล

การค า้ประกนัด้วยทรัพย์สิน



5

รายการ จ าน า จ านอง หลกัประกนั

การส่งมอบทรัพย์
ใหแ้ก่เจา้หน้ี

ส่งมอบ ไม่ตอ้งส่งมอบ ไม่ตอ้งส่งมอบ

การจดทะเบียน ไม่จดทะเบียน จดทะเบียนจ านอง จดทะเบียนสัญญาฯ

ประเภทของทรัพย์ สังหาริมทรัพย์
(ทรัพยท่ี์เคล่ือนท่ีได)้

อสังหาริมทรัพย ์และ
สังหาริมทรัพยบ์าง
ประเภทท่ีมีทะเบียน
เช่น เคร่ืองจกัร เรือ

1. กิจการ
2. สิทธิเรียกร้อง
3. สังหาริมทรัพยฯ์
4. อสังหาริมทรัพยฯ์
5. ทรัพยสิ์นทางปัญญา
6. ทรัพยสิ์นอ่ืนฯ
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o ก าหนดให้มีการน าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันการ
ช าระหนีไ้ด้ และช่วยลดข้อจ ากดัด้านหลกัประกนัด้วยทรัพย์สิน (จ าน า จ านอง)

o ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ผู้ให้หลักประกันยังคงใช้ทรัพย์สินน้ัน
ผลติสินค้าหรือบริการเพือ่ให้เกดิมูลค่าเพิม่ต่อไปได้

o เกดิบุริมสิทธ์ิตามกฎหมายนีข้ึน้เหนือตวัทรัพย์สินทีเ่ป็นหลกัประกนั
(บุริมสิทธ์ิ = ผู้รับหลกัประกนัมีสิทธิได้รับช าระหนีก่้อนเจ้าหนีส้ามัญทัว่ไป)

o มีกระบวนการบังคบัที ่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม



o เข้าถงึแหล่งเงนิทุนได้ง่ายขึน้ มากขึน้ 

o น าทรัพย์สนิที่มีมูลค่าอ่ืนที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ไปเป็นหลักประกันการช าระ
หนีไ้ด้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน เช่น วัตถุดบิ สินค้าคงคลัง

o มีทางเลือกในการใช้หลักประกัน ได้มากขึน้

o เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ เช่น การน าลูกหนีก้ารค้ามาเป็น
หลักประกัน

o เสริมสร้างให้มีโอกาสในการท าธุรกิจและเตบิโตได้ในอนาคต
7
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หมวด 1 สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ
มาตรา 5-13

หมวด 2 การด าเนินการทางทะเบียน 
มาตรา 14-21

หมวด 3 สิทธิและหนา้ท่ีของผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บหลกัประกนั มาตรา 22-28

หมวด 4 สิทธิหนา้ท่ีระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บกบั
บุคคลภายนอก มาตรา 29-34

หมวด 5 การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์น 
มาตรา 35-53

หมวด 6 การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ
มาตรา 54-60ส่วนที่ 1 ผูบ้งัคบัหลกัประกนั 

ส่วนที่ 2 กระบวนการบงัคบัหลกัประกนั
ท่ีเป็นกิจการ

ส่วนที่ 3 การคดัคา้นผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
มาตรา 61-74

มาตรา 75-79

หมวด 7 ความระงบัส้ินไปแห่งสญัญาหลกัประกนั
ทางธุรกิจ มาตรา 80-81

หมวด 8 บทก าหนดโทษ มาตรา 82-91

บททัว่ไป มาตรา 1-4

อัตราค่าธรรมเนียม
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o วันบังคับใช้กฎหมาย /รัฐมนตรีรักษาการ ?

o ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ?

o บุคคลที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง ?

o การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกจิ ?

o การบังคับหลักประกัน ?

o บทก าหนดโทษ  ?

o อัตราค่าธรรมเนียม ?

o ความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ?
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1

4 หลกัเกณฑว์ธีิการขออนุญาตเป็น “ผูบ้งัคบัหลกัประกนั”

3 อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นเจา้พนกังานทะเบียน

อ านาจรัฐมนตรีรักษาการในการออกกฎและประกาศกระทรวง2

ค านิยาม

ยกเว้น 4  เร่ือง ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559 (เม่ือพน้ 240 วนั นบัแต่วนัประกาศฯ)
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558



- สถาบันการเงิน
(1) ธนาคารพาณิชย์ (2) บริษทัประกนัชีวติ/วนิาศภยั 
(3) สถาบนัการเงินของรัฐ

- บุคคลอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงฯ
 (ฉบับที ่1 วนัที ่9 ธันวาคม 2559)

(1)  SPV แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ (2) ทรัสตี
(3) บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม หรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
(4) นิติบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
(5) บริษทับริหารสินทรัพย์ (6) ผูป้ระกอบธุรกิจแฟ็กเตอร่ิง

 (ฉบับที ่2 วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2561)
(7) ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพฒันา

เอสเอม็อีตามแนวประชารัฐ
(8) ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศเฉพาะกรณีการใหสิ้นเช่ือร่วมกบั

สถาบนัการเงิน
(9) นิติบุคคลซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือและ

ใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิง
(10) นิติบุคคลซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจใหสิ้นเช่ือ
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2.ผู้รับหลกัประกนั

บคุคลธรรมดา หรือ นิติบคุคล

1.ผู้ให้หลกัประกนั

กรมพฒันาธุรกิจการค้า / 
สนง.เศรษฐกิจการคลงั / พนกังานสอบสวน

เจ้าหนีท่ี้มีบริุมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินท่ีน ามาจดทะเบียน

ผู้ มีอ านาจหน้าท่ีจดทะเบียนสิทธิ 
เช่น ท่ีดิน / เคร่ืองจกัร / เรือ / รถยนต์ 

อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบอ านาจจากอธิบดี

บคุคลท่ีคู่สญัญาตกลงเลือกให้
เป็นผู้บงัคบัหลกัประกนั กรณีน ากิจการมาเป็นหลกัประกัน

6.เจ้าหนีบุ้ริมสิทธ์ิอืน่ 

5.นายทะเบียน

4.เจ้าพนักงานทะเบียน

3.ผู้บังคบัหลกัประกนั

7.คณะกรรมการเปรียบเทยีบ
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- สินค้าคงคลงั  - วตัถดุิบ
- เคร่ืองจกัร - รถยนต์
- เรือ                 - อ่ืน ๆ

- บญัชีเงินฝากธนาคาร
- สิทธิการเช่า - สญัญาจ้าง
- ลกูหนีก้ารค้า - สญัญาซือ้ขาย
- สญัญาเช่าซือ้    - อื่นๆ

- กิจการร้านอาหาร
- กิจการรับเหมาก่อสร้าง
- ร้านอาหาร
- อ่ืนๆ

- บ้านจดัสรร
- ท่ีดินจดัสรร
- คอนโดมิเนียม
- อ่ืนๆ

- ลิขสิทธ์ิ
- สิทธิบตัร
- เคร่ืองหมายการค้า
- อ่ืนๆ

ออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ิมได้
(ยงัไม่ก ำหนด)

1.กจิการ 3.สังหาริมทรัพย์

5.ทรัพย์สินทางปัญญา

2.สิทธิเรียกร้อง

4.อสังหาริมทรัพย์ 6.ทรัพย์สินอื่น
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SMEs ติดต่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน1

สถาบันการเงินด าเนินการพิจารณาสินเชื่อ/ข้อสัญญา/หลกัประกนั2

สถาบันการเงินแจ้งผลอนุมัติและท าสญัญากู้เงิน+สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ3


สญัญากู้เงนิ







สถาบันการเงินแจ้งจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยระบบ
ออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า4

SMEs ได้รับเงินกู้/สินเชื่อ 5
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ขั้นตอนการจดทะเบยีนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกจิ (แบบ On Line)

ผู้รับหลักประกัน
Log in เข้าสู่ระบบ

ผู้รับหลักประกัน
กรอกข้อมูลรายการจดทะเบียน

เจ้าพนักงานทะเบียน
พิจารณาค าขอจดทะเบียน

ให้บริการตรวจค้น/รับรองข้อมูล

ปฏิเสธค ำขอ เนื่องจำกรำยกำรจด
ทะเบียนไม่ครบถ้วน
ตำมมำตรำ 18

ปฏิเสธค ำขอ เนื่องจำก
ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียม ภำยใน 2 วัน

ผู้รับหลักประกันขอรับชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username & Password)

ผู้รับหลักประกัน
ช าระค่าธรรมเนียม

เจ้าพนักงานทะเบียน
รับจดทะเบียน /ออกใบเสร็จรับเงิน /

แจ้งผลการจดทะเบียน



วนั เดือน ปี
และเวลาที่จด
ทะเบียน

ชื่อและท่ีอยู่
ของลกูหนีแ้ละ

ผู้ให้
หลกัประกนั

ช่ือและท่ีอยู่
ของผู้ รับ

หลกัประกนั
ช่ือและท่ีอยู่ของ
ผู้ รับใบอนญุาต
เป็นผู้บงัคบั
หลกัประกนั

หนีท่ี้
ก าหนดให้มี
การประกนั
การช าระ

รายละเอียด
ของทรัพยสิ์น
ท่ีใชเ้ป็น

หลกัประกนั 

ขอ้ความท่ีแสดง
วา่ตราทรัพยสิ์น
ไวเ้ป็นประกนั
การช าระหน้ี

จ านวนเงิน
สูงสุดท่ีตกลง
ใชท้รัพยสิ์น
เป็นประกนั

เหตบุงัคบั
หลกัประกนัตาม

สญัญา
หลกัประกนัทาง

ธุรกิจ

รายการ
จดทะเบียน
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รายการ
จดทะเบียนอื่นตามท่ี
เจ้าพนกังานทะเบียน
ประกาศก าหนด



 รับจดทะเบียน แกไ้ขรายการจดทะเบียน และยกเลิกการจดทะเบียน
สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

 จดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดทะเบียนเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได้
 แจง้นายทะเบียนทรัพยสิ์น หรือเจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิ
 ออกใบอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนั

 อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นเจา้พนกังานทะเบียน
 กองทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย์

16
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 การจดทะเบียนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกจิ  = จดแจ้ง 

 ผู้ทีรั่บผดิชอบความถูกต้องของข้อมูล คอื “ผู้ด าเนินการทางทะเบียน”

 เจ้าพนักงานทะเบียนตรวจเฉพาะ “ความครบถ้วน” ของรายการจดทะเบียน
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ผู้รับหลกัประกนั ผู้ให้หลกัประกนั ก าหนด
ระยะเวลา

ขอจดทะเบียนสัญญา ไม่มี

ขอจดทะเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั

ขอแกไ้ข ไม่มี

ขอจดทะเบียนยกเลิก 
√บงัคบัหลกัประกนัหลุดเป็นสิทธิ 
√ บงัคบัหลกัประกนัโดยการจ าหน่ายทรัพย์สนิ 

ขอจดทะเบียนยกเลิก 
√ หนีท่ี้ประกนัระงบัสิน้ไปด้วยเหตอ่ืุนใดอนัมิใช่เหตอุายคุวาม
√ เมื่อคู่สญัญาตกลงกนัเป็นหนงัสือให้ยกเลกิสญัญา
√ เมื่อมีการไถ่ถอนทรัพย์สนิที่เป็นหลกัประกนั

ภายใน 14 วนั
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 ยงัคงใชส้อย แลกเปล่ียน จ าหน่าย จ่ายโอน ใชเ้ป็นหลกัประกนั และ      
ไดด้อกผล เวน้แต่ จะน าไปจ าน าต่อไม่ได ้มิฉะนั้นการจ าน าตกเป็นโมฆะ

 ตอ้งรับผดิในความเสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมราคาของทรัพย์
 ตอ้งจดัท าบญัชีทรัพยสิ์นตามวธีิปฏิบติัทางการคา้ หรือตามท่ีคู่สัญญาตกลงกนั
 ตอ้งยนิยอมใหเ้ขา้ตรวจดูทรัพยสิ์นหรือตรวจสอบบญัชีไดเ้ป็นคร้ังคราว
 มีสิทธ์ิสอบถามหรือขอรับรองจ านวนหน้ีท่ียงัคา้งช าระ
 มีสิทธ์ิไถ่ถอนทรัพยสิ์นเวลาใด ๆ กไ็ด ้

ผู้ให้หลกัประกนั

 เจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิ มีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัก่อน
เจา้หน้ีสามญั และถือตามล าดบับุริมสิทธิ

 มีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นท่ีรวม เขา้กบัทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ตามส่วนของค่า
แห่งทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัของตน

 มีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าแทนทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั
 มีสิทธิบงัคบัหลกัประกนั

• โดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี หรือ
• โดยใหท้รัพยสิ์นหลุดเป็นสิทธิ

ผู้รับหลกัประกนั

บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกจะไดรั้บทรัพยสิ์นไปโดย ปลอด
ภาระหลกัประกนั กต่็อเม่ือ
 กรณีซ้ือทรัพยสิ์นจากการบงัคบั

หลกัประกนั 
 กรณีเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะหมุนเวยีน

เปล่ียนมือตลอดเวลา 
• ไดท้รัพยสิ์นมาตามทางคา้ปกติ
• ไดท้รัพยสิ์นมาโดยผูรั้บ

หลกัประกนัยนิยอม 
 กรณีเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะ

หมุนเวยีนเปล่ียนมือ 
• ไดม้าโดยสุจริตและเสีย

ค่าตอบแทน
• ไดม้าโดยผูรั้บหลกัประกนัยนิยอม 
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ผู้ยืน่ค าขอ ผู้รับหลกัประกนั ผู้ให้หลกัประกนั ประชาชนทัว่ไป
วธีิการสืบค้น
ข้อมูล

1. เลขท่ีสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ หรือ
2. ทรัพยสิ์น 

2.1 ทรัพยสิ์นมีทะเบียน คน้จาก เลขท่ีทะเบียนทรัพยสิ์น
2.2 ทรัพยสิ์นไม่มีทะเบียน คน้จาก ประเภททรัพยสิ์น

และท่ีตั้งของทรัพยสิ์น หรือประเภททรัพยสิ์นและ ช่ือ-
นามสกลุ และเลขท่ีอา้งอิงของลูกหน้ีหรือผูใ้หห้ลกัประกนั
3. ช่ือ-นามสกลุ และเลขท่ีอา้งอิงของลูกหน้ี

1. เลขท่ีสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ หรือ
2. ทรัพยสิ์น 

2.1ทรัพยสิ์นมีทะเบียน คน้จากเลขท่ีทะเบียนทรัพยสิ์น
2.2 ทรัพยสิ์นไม่มีทะเบียน คน้จาก ประเภททรัพยสิ์น

และท่ีตั้งของทรัพยสิ์น หรือประเภททรัพยสิ์นและ ช่ือ-
นามสกลุ และเลขท่ีอา้งอิงของลูกหน้ีหรือผูใ้หห้ลกัประกนั
3. ช่ือ-นามสกลุ และเลขท่ีอา้งอิงของลูกหน้ี

1. เลขท่ีสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ หรือ
2. ทรัพยสิ์น 

2.1 ทรัพยสิ์นมีทะเบียน คน้จาก เลขท่ีทะเบียนทรัพยสิ์น
2.2 ทรัพยสิ์นไม่มีทะเบียน คน้จาก ประเภททรัพยสิ์นและ

ท่ีตั้งของทรัพยสิ์น หรือประเภททรัพยสิ์นและ ช่ือ-นามสกลุ 
และเลขท่ีอา้งอิงของลูกหน้ีหรือผูใ้หห้ลกัประกนั
3. ช่ือ-นามสกลุ และเลขท่ีอา้งอิงของลูกหน้ี

สิทธิการเข้าถึง
ข้อมูล

ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูล

ไม่ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูล

ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูล

ไม่ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูล

ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูล

ไม่ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูล

ข้อมูลทีอ่นุญาต
ให้ท าการตรวจ
ค้น

ขอ้มูลการจดทะเบียนตาม
มาตรา 18 หรือเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บอนุญาต

1. เลขท่ีสญัญาหลกัประกนัฯ
2. วนั เดือน ปี เวลาจด
ทะเบียน
3. ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั 
4. สถานะค าขอจดทะเบียน

ขอ้มูลการจดทะเบียนตาม
มาตรา 18 หรือเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บอนุญาต 

1. เลขท่ีสญัญาหลกัประกนัฯ
2. วนั เดือน ปี เวลาจด
ทะเบียน
3. ทรัพยสิ์นท่ีเป็น
หลกัประกนั 
4. สถานะค าขอจดทะเบียน 

ขอ้มูลการจดทะเบียนตาม
มาตรา 18 หรือเฉพาะขอ้มูลท่ี
ไดรั้บอนุญาต

1. เลขท่ีสญัญาหลกัประกนัฯ
2. วนั เดือน ปี เวลาจด
ทะเบียน
3. ทรัพยสิ์นท่ีเป็น
หลกัประกนั 
4. สถานะค าขอจดทะเบียน 

อตัรา
ค่าธรรมเนียม

1. ตรวจคน้ขอ้มูล 50 บาท
2. หนงัสือรับรอง 200 บาท 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 1. ตรวจคน้ขอ้มูล 50 บาท
2.หนงัสือรับรอง 200 บาท

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 1. ตรวจคน้ขอ้มูล 50 บาท
2. หนงัสือรับรอง 200 บาท 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ช่องทางการ
ขอรับบริการ

1. ผา่นระบบการจด
ทะเบียน
2. ยืน่แบบค าขอบริการ
ขอ้มูล (แบบ บธ.1)

1. ผา่นระบบการจดทะเบียน
2. ผา่นเวป็ไซตก์รม
www.dbd.go.th

1. ผา่นระบบการจด
ทะเบียน
2. ยืน่แบบค าขอบริการ
ขอ้มูล (แบบ บธ.1)

1. ผา่นระบบการจดทะเบียน
2. ผา่นเวป็ไซตก์รม
www.dbd.go.th

1. ยืน่แบบค าขอบริการขอ้มูล 
(แบบ บธ.1)

1. ผา่นเวป็ไซตก์รม
www.dbd.go.th



21

การบังคับ
กจิการ

การบังคับ
ทรัพย์สิน

แบ่งเป็น 2 กรณี

จ าหน่ายทรัพย์สิน
โดยวิธีการประมูล

โดยเปิดเผย

บังคับทรัพย์สิน
หลุดเป็นสิทธิ

จ าหน่ายโดย
ผู้บงัคับ

หลักประกัน
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ผูรั้บหลกัประกนัมีหนงัสือแจง้การช าระหน้ีภายใน 15 วนั

ผูใ้หห้ลกัประกนัไม่ช าระหน้ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ไม่ยนิยอมส่งมอบยนิยอมส่งมอบ

ผูใ้หห้ลกัประกนัส่งมอบทรัพยสิ์น

ผูรั้บหลกัประกนัแจง้เหตุบงัคบัหลกัประกนั

บงัคบัหลกัประกนัโดยวธีิขายทอดตลาด

ผูรั้บหลกัประกนัแจง้วนั เวลา สถานท่ี
และวธีิการจ าหน่ายหลกัประกนั

ผูรั้บหลกัประกนัจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการ
จ าหน่ายทรัพยสิ์น 

ผูรั้บหลกัประกนัจ าหน่ายหลกัประกนั
โดยวธีิการประมูลโดยเปิดเผย

ผูรั้บหลกัประกนัยืน่ค  าร้องต่อศาล

ศาลมีค าพิพากษาใหจ้ าหน่ายทรัพยสิ์นหรือบงัคบัใหห้ลุดเป็น
สิทธิตามค าร้อง

จดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

ภายใตเ้ง่ือนไข
1. หน้ีท่ีคา้งช าระเป็นตน้เงินเท่ากบัหรือมากกวา่
มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั
2. ลูกหน้ีไดข้าดส่งดอกเบ้ียมาแลว้เป็นเวลาถึง 5 ปี
3. ไม่มีหลกัประกนัรายอ่ืน/บุริมสิทธิอ่ืน อนัจด
ทะเบียนไวเ้หนือทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั

บงัคบัหลกัประกนัหลุดเป็นสิทธิ

หน้ีขาดเท่าไหร่ ลูกหน้ีตอ้งรับผดิชอบ หน้ีระงบัทั้งหมด 



• กฎหมายว่าด้วยหลกัประกนัทางธุรกิจ (6 ชม.)
• จรรยาบรรณผู้บงัคบัหลกัประกนั (6 ชม.)
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การอบรม

 มีความรู้ความเช่ียวชาญ ด้าน
- กฎหมาย - บญัชี - เศรษฐศาสตร์   
– บริหารธุรกิจ - ประเมนิราคาทรัพย์สนิ

 มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์  2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1. ได้รับใบอนญุาตต่อเน่ืองกนัไมน้่อยกว่า 3 ปี

- ทนายความ  .- ผู้สอบบญัชี
กลุ่มที่  2 . ผู้ ท าหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้องกับการบังคับ

หลักประกัน ท่ีได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบ 
หรือขึน้ทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ สมาคม หรือตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไมน้่อยกว่า 3 ปี ได้แก่

- อนญุาโตตลุาการ   - ผู้ เช่ียวชาญศาล  
- ผู้ท าแผน    - บริหารแผน
- ผู้ประเมนิหลกั        - ผู้ประเมนิหลกัชัน้วฒุิ

• เป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย
• เคยได้รับโทษจ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์
• เคยเป็นผู้มีอ านาจในสถาบนัการเงินที่ถกูเพิกถอนใบอนญุาต
• เป็นผู้ มีอ านาจของผู้ให้หรือผู้ รับหลกัประกนั
• เคยถกูถอดถอนจากการเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ
• เป็นข้าราชการการเมือง 
• เป็นข้าราชการประจ า
• มีลกัษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนตามท่ีประกาศก าหนด

- เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
- ถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบตัิ

ลักษณะต้องห้ามกรณีน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั คู่สญัญาต้องตกลงแต่งตัง้
ผู้ ได้รับใบอนญุาตอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้บงัคบัหลกัประกนั
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ใหผู้ใ้หห้ลกัประกนัส่งมอบทรัพยสิ์น 

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัก าหนดวนั เวลา สถานท่ีไต่สวนขอ้เทจ็จริง ภายใน 7 วนั 
และแจง้ใหผู้ใ้หห้ลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัทราบ

ผูบ้งัคบัหลกัประกนั
จ าหน่ายกิจการ

ไม่ยนิยอมส่งมอบยนิยอมส่งมอบ

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อศาลเพื่อ
ยดึหรืออายดักิจการท่ีเป็นหลกัประกนั

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัไต่สวนขอ้เทจ็จริงและท าค าวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15
วนั นบัแต่วนัไต่สวนขอ้เทจ็จริงวนัแรก

ผูรั้บหลกัประกนัแจง้เหตุบงัคบัหลกัประกนั

กรณีผูบ้งัคบัหลกัประกนัวนิิจฉยัวา่มีเหตุบงัคบั
หลกัประกนั

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจดัสรรเงิน
ท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกิจการ

เจา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการยดึหรืออายดั
กิจการเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนั

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจ าหน่ายกิจการ

จดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกิจการ

กรณีค าวนิิจฉยัไม่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนั

มีหนงัสือแจง้ค าวนิิจฉยัใหลู้กหน้ี ผูใ้ห้
หลกัประกนั ผูรั้บหลกัประกนั และเจา้หน้ี
อ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทราบ
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o บ ารุงรักษา จดัการ ด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัจนกว่าจะจ าหน่ายได้

o วินิจฉยัเหตบุงัคบัหลกัประกนั

o ก าหนดวงเงินวางประกนั 

o ไต่สวนข้อเท็จจริงเม่ือมีเหตบุงัคบัหลกัประกนั 

o ตรวจสอบและประเมินราคากิจการ

o ก าหนดวิธีการจ าหน่ายกิจการ และด าเนินการจ าหน่าย

o จดัสรรเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายกิจการ 

 ให้ถือวา่เป็นการด าเนินการโดยมติท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นหรือข้อตกลงของผู้ เป็นหุ้นสว่นด้วยกนัทกุคน



หนีท้ี่เป็นประกนัระงบัสิน้ไปด้วยเหตอุื่นใดอนัมิใช่เหตอุายคุวาม

(1.การช าระหนี ้ 2.ปลดหนี ้ 3.หกักลบลบหนี ้ 4.แปลงหนีใ้หม ่ 5.หนีเ้กลื่อนกลืนกนั) 

คูส่ญัญาตกลงกนัเป็นหนงัสอืให้ยกเลิกสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ

มีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลกัประกนั

เมื่อมีเหตบุงัคบัหลกัประกนั และได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินทีเ่ป็น
หลกัประกนัหรือเมื่อทรัพย์สนิที่เป็นหลกัประกนัหลดุเป็นสิทธิ
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กรณีเลิกสัญญาดว้ยเหตุปกติ
 เม่ือหน้ีท่ีประกนัระงบัส้ินไป
 เม่ือคู่สัญญาตกลงกนัยกเลิกสัญญา
 เม่ือมีการไถ่ถอนทรัพยสิ์น
ผู้ ใ ห้หลักประกันเป็นผู้ด า เ นินการขอ
ยกเลกิการจดทะเบียน (ภายใน 14 วนั)

กรณีบงัคบัหลกัประกนั
 จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั
 บงัคบัทรัพยสิ์นหลุดเป็นสิทธิ

ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ด าเนินการขอยกเลิก
การจดทะเบียน (ภายใน 14 วนั)

1 2
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• แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ปกปิดความจริงในการด าเนินการทางทะเบียน 
• ไม่ยืน่ขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
• ไม่จดัท าบญัชีทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั 
• เอาไปเสีย ท าใหเ้สียหาย ท าลาย ท าใหเ้ส่ือมค่าหรือไร้ประโยชน ์ยา้ย  ซ่อนเร้น หรือโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัไปใหผู้อ่ื้นโดยทุจริต
• เม่ือมีเหตุบงัคบัหลกัประกนั ผูใ้หห้ลกัประกนัไม่ไดด้ าเนินการแจง้เหตุท่ีไม่ส่งมอบกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัหรือแจง้เหตุอนัเป็นเทจ็ 
• จ าหน่าย จ่ายโอนทรัพยสิ์น หรือกระท าการใดๆ อนัท าใหท้รัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนับุบสลาย หรือเส่ือมค่า 
• ไม่แจง้เหตุผลความจ าเป็นในการจ าหน่ายทรัพยสิ์น รวมทั้งไม่ไดว้างเงินประกนัหรือหลกัประกนัตามจ านวนท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัก าหนด  
• ส่งมอบหรือแสดงดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสารอนัเป็นเทจ็เก่ียวกบัทรัพยสิ์น หน้ีสิน และสิทธิต่างๆท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั หรือ
• ไม่แจง้เหตุสุดวสัิยท่ีไม่สามารถส่งมอบทรัพยสิ์นได ้
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• แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ปกปิดความจริงในการด าเนินการทางทะเบียน 
• ไม่ยืน่ขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
• ไม่ด าเนินการแจง้วนั เวลา สถานท่ี และวธีิการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั 
• ไม่ด าเนินการแจง้ผูใ้หห้ลกัประกนัทราบกรณีหกับญัชีเงินฝากเพื่อช าระหน้ี 
• บงัคบัหลกัประกนัใหห้ลุดเป็นสิทธิไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
• แสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ ปกปิดความจริงในการร้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาบงัคบัหลกัประกนัหรือในการแจง้ผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
เพื่อใหมี้ค าวนิิจฉยับงัคบัหลกัประกนั 
• เปิดเผยขอ้มูลหรือความลบัในการประกอบธุรกิจของผูใ้หห้ลกัประกนั เพื่อประโยชนต์นเองหรือผูอ่ื้น 
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• ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต หรือกระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี โดยมุ่งหมายให้
เกิดความเสียหายแก่ผูใ้หห้ลกัประกนัหรือผูรั้บหลกัประกนัขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ปกปิดความจริงในการด าเนินการทางทะเบียน 
• เปิดเผยขอ้มูลหรือความลบัท่ีล่วงรู้หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือความลบัในการประกอบธุรกิจหรือขอ้มูลอ่ืนใดขอผูใ้ห้หลกัประกนั อนัเป็น
ขอ้มูลหรือความลบัท่ีตามปกติวสิัยของผูใ้หห้ลกัประกนัจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดี หรือเป็นการเปิดเผยโดยผูใ้หห้ลกัประกนัไดใ้หค้วามยนิยอมแลว้

• เปิดเผยขอ้มูลหรือความลบัล่วงรู้หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือความลบัจากผูรั้บหลกัประกนั หรือผูบ้งัคบัหลกัประกนัเน่ืองในการปฏิบติัราชการ หรือ
การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี ในประการท่ีน่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 

เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือการ
พิจารณาคดี หรือเป็นการเปิดเผยโดยผูใ้หห้ลกัประกนัไดใ้หค้วามยนิยอมแลว้
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คดยีุติ

พบการกระท า
ความผิด

กลา่วโทษ (แจ้งความ)คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ

ต ารวจ

อยัการ

ศาล

ควำมผิดทีเ่ปรียบเทียบได้

ยินยอมตำมทีเ่ปรียบเทียบ

ไม่ยินยอมตำมทีเ่ปรียบเทียบ

ควำมผิดทีเ่ปรียบเทียบไม่ได้
ไม่ยินยอมใหเ้ปรียบเทียบ
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(1) การจดทะเบียนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกจิ
(ก) กรณีทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นท่ีดิน ใหเ้รียก

เท่ากบัค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ านอง
(ร้อยละ 1 ไม่เกิน 200,000 บาท)

(ข)  กรณีทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจาก (ก) และกิจการ ร้อยละ 0.1 ไม่เกิน 1,000 บาท

(2) การแกไ้ขเพ่ิมจ านวนเงินท่ีตกลงใชท้รัพยสิ์นเป็นประกนั
เฉพาะจ านวนเงินในส่วนท่ีเพ่ิม

ร้อยละ 0.1 ไม่เกิน 1,000 บาท

(3) การแกไ้ขรายการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ
ยกเวน้รายการจ านวนเงินท่ีตกลงใชท้รัพยสิ์นเป็นประกนั

คร้ังละ 200 บาท

(4) การยกเลิกการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 200 บาท
(5) การออกหลกัฐานการจดทะเบียน  ฉบบัละ   200 บาท
(6) การตรวจดูรายการจดทะเบียน คร้ังละ 50 บาท
(7) การถ่ายขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์ คร้ังละ 800 บาท

การบนัทึกขอ้มูลท่ีมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอกัขระ ระเบียนละ    0.30 บาท
(8) ใบอนุญาต (ผูบ้งัคบัหลกัประกนั) ฉบบัละ 1,500 บาท
(9) ค่าต่ออายใุบอนุญาต (ผูบ้งัคบัหลกัประกนั) คร้ังละ 500 บาท
(10) ใบแทนใบอนุญาต (ผูบ้งัคบัหลกัประกนั) ฉบบัละ 100 บาท
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