ประเด็นคำถำม – คำตอบ
ของ กองทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจ

ระบบจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ
1. เจตนำรมณ์ของ พ.ร.บ. หลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. 2558 คืออะไร
- เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการนาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันโดยกาหนดให้ผู้ประกอบการ
สามารถนาทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ หรือทรัพย์สินทาง
ปั ญญา เป็ น ต้น ที่มีอยู่ มาใช้เ ป็ น หลั กประกั น การช าระหนี้โ ดยไม่ต้ อ งส่ ง มอบการครอบครองทรั พ ย์สิ น ทาให้
ผู้ประกอบการยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นได้ต่อไป
2. ผู้ให้หลักประกัน คือใคร
- บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
3. ผู้รับหลักประกัน คือใคร
- สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
2) ผู้รับหลักประกัน ตามกฎกระทรวง (ออกโดยกระทรวงการคลัง) มีดังนี้
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(2) ทรัสตีในนามทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(4) นิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(5) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(6) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง
(7) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
(8) ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเฉพาะกรณีการให้สินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงิน
(9) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง
(10) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
4. ผู้บังคับหลักประกัน คือใคร
- ผู้บังคับหลักประกัน คือ บุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่งผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน ตกลงกันให้เป็นผู้
บังคับหลักประกันในกรณีที่นากิจการมาเป็นหลักประกัน และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าด้วย

5. ทรัพย์สินที่สำมำรถนำมำเป็นหลักประกันทำงธุรกิจได้ มีอะไรบ้ำง
- ทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่
1) กิจการ
2) สิทธิเรียกร้อง เช่น สัญญาเช่า บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า เป็นต้น
3) ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง
4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ที่ดินจัดสรร หมู่บ้าน
จัดสรร เป็นต้น
5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
6) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เช่น ไม้ยืนต้น (ต้นไม้)
6. กำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจต้องทำอย่ำงไร
- การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันต้องดาเนินการดังนี้
(1) ผู้ให้หลักประกันตกลงทาสัญญากับผู้รับหลักประกัน
(2) ผู้รับหลักประกันโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้หลักประกันเป็นผู้ดาเนินการขอจดทะเบียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเจ้าพนักงานทะเบียน
(3) ผู้รับหลักประกันทาคาขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (online) และชาระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร (e-Payment)
(4) เจ้าพนักงานทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนของรายการจดทะเบียน ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและ
ออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
(5) ผู้รับหลักประกันสั่งพิมพ์หลักฐานการจดทะเบียนและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
7. ขั้นตอนในกำรขอรับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน (User name และ password) ของผู้รับหลักประกัน
1) ผู้รับหลักประกันหรือผู้รับมอบอานาจ เตรียมเอกสาร ดังนี้
(1) คาขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ password) แบบ ทป. 07
(2) คาสั่งหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงการเป็นผู้มีอานาจบริหารของผู้รับหลักประกัน กรณีที่ผู้รับหลักประกัน
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว
(3) หนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ password) ของผู้รับ
หลักประกัน สาหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจหรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันผู้รับหลักประกัน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
2) ผู้รับหลักประกันหรือผู้รับมอบอานาจ ต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ณ กองทะเบียนหลักประกันทาง
ธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) ผู้รับหลักประกันหรือผู้รับมอบอานาจ จะได้รับ Username /Password และ activation code ในวันที่มา
แสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน

8. ตรวจดูข้อมูลสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจได้อย่ำงไร
- การตรวจดูรายการจดทะเบียน การขอหลักฐานการจดทะเบียน การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์
สามารถขอรับบริการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้รับบริการต้องมีชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน (Username และ Password) หรือวิธีการยืนยันตัวตนของผู้รับหลักประกันสาหรับการใช้งานระบบ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559
2. ยื่นแบบบริการข้อมูล (แบบ บธ.1) ณ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
ผู้มีสิทธิในการตรวจดูรายการจดทะเบียน การขอหลักฐานการจดทะเบียน และการขอถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้แก่
1. เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ให้หลักประกัน หรือผู้รับหลักประกัน
2. ผู้มีส่วนได้เสียที่มีชื่อระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เช่น ชื่อผู้บังคับหลักประกัน ชื่อเจ้าหนี้อื่นที่มี
บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินตามสัญญา ชื่อลูกหนี้ตามสัญญา เป็นต้น หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น เจ้าหนี้ตาม
กฎหมายหรือตามคาพิพากษา ผู้รับโอนสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู้จัดการมรดก เป็นต้น รวมทั้ง ผู้ที่
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
3. ผู้ได้รับอนุญาตจากศาลหรือหน่วยงานตามกฎหมาย หรือศาลมีคาสั่งให้ทาการตรวจดูรายการจด
ทะเบียนหรือขอหลักฐานการจดทะเบียน หรือตามคาสั่งของหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
4. ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลเบื้องต้นที่กรมกาหนด
การตรวจดูรายการจดทะเบียน สามารถตรวจดูได้จากรายการดังต่อไปนี้
1. เลขที่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือเลขที่คาขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
2. ประเภททรัพย์สิน
(1) กรณีทรัพย์สินมีทะเบียนให้สืบค้นจากเลขทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เลขที่โฉนดที่ดิน เลข
ทะเบียนเครื่องจักร เลขทะเบียนเรือ เลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนอากาศยาน เลขทะเบียนสัตว์พาหนะ เป็นต้น
หรือเลขทะเบียนทรัพย์สินอื่นที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายออกให้
(2) กรณีทรัพย์ไม่มีทะเบียนให้สืบค้นจากประเภททรัพย์สินและที่ตั้งของทรัพย์สิน หรือ ประเภท
ทรัพย์สินและชื่อ นามสกุล และเลขที่อ้างอิงของผู้ให้หลักประกันหรือลูกหนี้
(3) กรณีทรัพย์สินเป็นกิจการและเป็นนิติบุคคล ให้สืบค้นจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขที่
อ้างอิงของนิติบุคคลนั้น เช่น เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ
เลขทะเบียนที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายออกให้ กรณีกิจการไม่เป็นนิติบุคคลให้สืบค้น
จากประเภทกิจการและชื่อกิจการ หรือประเภทกิจการและเลขที่อ้างอิงของกิจการที่หน่วยงานราชการออกให้
3. ค้นหาตาม ชื่อ นามสกุล และเลขที่อ้างอิงของผู้ให้หลักประกันหรือลูกหนี้ เช่น เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจาตัวผู้เสียภาษี เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว หรือเลขทะเบียนที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายออกให้

9. ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ
1) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(ก) กรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นที่ดิน ให้เรียกเท่ากับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจานอง (ร้อย
ละ 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 ยกเว้นรายการจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็น
ประกัน ครั้งละ 200 บาท
4) การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 200 บาท
10. ค่ำธรรมเนียมกำรออกหลักฐำนกำรจดทะเบียนและกำรตรวจดูรำยกำรจดทะเบียน
1) การออกหลักฐานการจดทะเบียน ฉบับละ 200 บาท
2) การตรวจดูรายการจดทะเบียนครั้งละ 50 บาท
3) การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ครั้งละ 800 บาท
การบันทึกข้อมูลที่มีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ ระเบียนละ 0.30 บาท
ทั้งนี้ การออกหลักฐานการจดทะเบียนและการตรวจดูรายการจดทะเบียน ดาเนินการได้ที่ กองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11. ค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบอนุญำตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
1) ใบอนุญาต (ผู้บังคับหลักประกัน) ฉบับละ 1,500 บาท
2) ค่าต่ออายุใบอนุญาต (ผู้บังคับหลักประกัน) ครั้งละ 500 บาท
3) ใบแทนใบอนุญาต (ผู้บังคับหลักประกัน) ฉบับละ 100 บาท
12. ผลของกำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ เป็นอย่ำงไร
- เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
- เจ้าหนี้ ถือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่นามาเป็น
หลักประกัน ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญ แม้ว่าทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว ยกเว้น บุคคลภายนอกได้ทรัพย์สินไปตามทางการค้าปกติ หรือโดย
สุจริต และเสียค่าตอบแทน
13. ควำมระงับสิ้นไปแห่งสัญญำหลักประกัน
- สัญญาหลักประกันระงับสิ้นไป ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความ
(2) ผู้รับหลักประกันและผู้ให้หลักประกันตกลงกันเป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(3) เมื่อมีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

(4) เมื่อมีการบังคับหลักประกันโดยการจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือโดยการบังคับทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน
14. ในระหว่ำงสัญญำหำกลูกหนี้ผิดพลำด ธุรกิจล้มเหลว ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ ผลจะเป็นอย่ำงไร
- เมื่อลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชาระหนี้เงินกู้ หรือมีเหตุบังคับหลักประกันอื่นตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เกิดขึ้น ลูกหนี้
อาจเลือกเจรจาขอผ่อนปรนกับเจ้าหนี้ แต่หากการเจรจาไม่เป็นผล เจ้าหนี้อาจตัดสินใจบังคับหลักประกันก็ได้ ซึ่ง
เจ้าหนี้ต้องแจ้งเหตุบังคับหลักประกันเป็นหนังสือไปให้ผู้ให้หลักประกันทราบเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ถ้าผู้ให้หลักประกัน
ยินยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเจ้าหนี้สามารถขายหรือเอาทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งเป็นการบังคับหลักประกันระหว่างเอกชนด้วยกันเอง โดยไม่ต้องนาคดีขึ้นสู่ศาล เป็นการ
สร้างกระบวนการบังคับหลักประกันที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมกับคู่สัญญา แต่ถ้าผู้ให้หลักประกันไม่ยินยอม
ส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเจ้าหนี้ต้องบังคับหลักประกันโดยการฟ้องคดีต่อศาล
15. กำรพิจำรณำคดีของศำลตำมกฎหมำยฉบับนี้ แตกต่ำงจำกคดีแพ่งทั่วไปอย่ำงไร
- การพิจารณาคดีของศาลมีขั้นตอนและกระบวนการที่รวดเร็ว อาทิเช่น ศาลจะนัดพิจารณาโดยเร็ว และศาล
พิจารณาคดีติดต่อกันจนกว่าจะเสร็จ คาพิพากษาหรือคาสั่งศาลสามารถอุทธรณ์ได้แต่คาพิพากษาหรือคาสั่งศาล
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
16. กำรบังคับหลักประกันต้องทำอย่ำงไร
- วิธีการบังคับหลักประกันแบ่ง เป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑. การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน ผู้รับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิหรือโดยจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด
กรณีที่ ๒. การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการให้ดาเนินการโดยจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนา
เงินมาชาระหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยผู้บังคับหลักประกันเป็นผู้ทาการไต่สวน
ข้อเท็จจริง กาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจาหน่ายกิจการ และจัดสรรเงินชาระหนี้แก่เจ้าหนี้
17. คุณสมบัติของผู้บังคับหลักประกัน
- 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

18. ผู้สนใจจะเป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
- ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องเข้ารับการอบรมความรู้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน 2
วิชา คือ
1) กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ จานวน 6 ชั่วโมง
2) จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน จานวน 6 ชั่วโมง
เมื่อผ่านการอบรมแล้วถึงจะยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
19. ผู้บังคับหลักประกันมีอำนำจหน้ำที่อย่ำงไร
- ผู้บังคับหลักประกัน มีหน้าที่ เช่น
(1) ไต่สวนข้อเท็จจริงเหตุบังคับหลักประกัน
(2) ตรวจสอบและประเมินราคากิจการที่เป็นหลักประกัน
(3) กาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน
(4) บารุงรักษา จัดการและดาเนินกิจการที่เป็นหลักประกันจนกว่าจะจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันได้
(5) ดาเนินการจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน และจัดสรรเงินชาระหนี้แก่เจ้าหนี้
20. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บังคับหลักประกัน ต้องคำนึงหลักเกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
- ผู้บังคับหลักประกันต้องมีความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน และปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม
เป็นกลาง เป็นไปตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย มิฉะนั้น อาจถูกคัดค้านต่อศาลได้ หรืออาจต้องรับผิดทางอาญา หาก
กระทาโดยทุจริต
21. บทกำหนดโทษกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ มีอย่ำงไร
- บทกาหนดโทษ แบ่งออกได้เป็น 2 เรื่อง
(1) บทบัญญัติที่ลงโทษผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกันซึ่งมีหน้าที่กระทาการแต่ไม่
กระทาการ หรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว
(2) บทบัญญัติที่ลงโทษผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกันโดยมีเจตนาทุจริตซึ่งมีโทษจาคุก
ปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ
22. วิธีกำรขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน (Username & Password) และวิธีกำรยืนยันตัวตนของผู้ขอรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องดำเนินกำรได้อย่ำงไร
- วิธีการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องดาเนินการผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-secured) ดังนี้
1) ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทาคาขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและหนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ผ่านทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และสั่ง
พิมพ์ (print out) เพื่อนาไปใช้ประกอบการยืนยันตัวตน
2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงตัวต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ดังนี้ กองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ
สานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสถานที่อื่นใดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(1) คาขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
(2) หนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับการใช้งานระบบจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-secured)
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตมาแสดงตัวพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณี
3) เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงตัวต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อ 2 แล้ว
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate Code) ทาง E-mail ของผู้ขอรับใบอนุญาต และ
จะต้องทาการยืนยัน (Activate) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
23. ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันทำงธุรกิจ ได้ที่ www.dbd.go.th > https://esecured.dbd.go.th/esecurehome/

24. ติดต่อสอบถำมเรื่องกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ / ระบบจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจได้
อย่ำงไร
- กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ชั้น 10
สายนอก โทร. 02-5475048-9
สายใน 3982
สายด่วน 1570

