สารบัญ
๑. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รวมล่าสุด)
๒. กฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561
๓. กฎกระทรวงการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ พ.ศ. 2560
๔. กฎกระทรวงกาหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจานวนหนี้ที่ยังมิได้ชาระ พ.ศ.
๒๕๕๙
๕. กฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รวมล่าสุด)
๖. กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. 2559
๘. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.
2558 พ.ศ.255๙

กลับหนาสารบัญ
พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคับเมื่ อพ้ นก าหนดสองร้อยสี่ สิ บวันนั บแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา
๕๘ และมาตรา ๕๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กิจการ” หมายความว่า ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจนั้นที่ผู้ให้หลักประกันนามาใช้เป็นประกันการชาระหนี้ ซึ่งผู้ให้หลักประกันอาจโอนบรรดาทรัพย์สิน
และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ผู้รับโอนสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ทันที
“ทรัพย์สินมีทะเบียน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่กฎหมายกาหนดให้มีทะเบียนสิทธิ
“เจ้าพนักงานทะเบียน” หมายความว่า เจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้มีอานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย
“ผู้บังคับหลักประกัน” หมายความว่า บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน
ตกลงกันให้เป็นผู้บังคับหลักประกันในกรณีที่นากิจการมาเป็นหลักประกัน
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตทาการเป็นผู้บังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) บริษัท ที่ได้รับ ใบอนุญ าตประกอบธุรกิจ ประกัน ชีวิต ตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกัน ชีวิต และ
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
(๓) ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“สิท ธิเรีย กร้อ ง” หมายความว่า สิท ธิที่จ ะได้รับ ชาระหนี้แ ละสิท ธิอื่น ๆ แต่ไ ม่ห มายความรวมถึง
สิทธิที่มีตราสาร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการคลัง และรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงพาณิช ย์ รัก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้

-2ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของตน
[ดูกฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561]
[ดูกฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รวมล่าสุด)]
[ดูกฎกระทรวงการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ พ.ศ. 2560]
[ดูกฎกระทรวงกาหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจานวนหนี้ที่ยังมิได้
ชาระ พ.ศ. ๒๕๕๙]
[ดูกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียม
อื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙]
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. 2559]
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
มาตรา ๕ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ คือสัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้หลักประกัน ตรา
ทรัพย์สินไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้ โดยไม่จาเป็นต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับหลักประกัน
ผู้ให้หลักประกันอาจตราทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันการชาระหนี้อันบุคคลอื่นต้องชาระก็ได้
มาตรา ๖ ผู้ให้หลักประกันจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
มาตรา ๗ ผู้รับหลักประกันต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
[ดูกฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รวมล่าสุด)]
มาตรา ๘ หลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการ
(๒) สิทธิเรียกร้อง
(๓) สังหาริม ทรัพ ย์ที่ผู ้ให้ห ลัก ประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่อ งจักร สิน ค้าคงคลัง หรือ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
(๔) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
(๕) ทรัพย์สินทางปัญญา
(๖) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
[ดูกฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561]
มาตรา ๙ ผู้ให้ห ลัก ประกัน จะนาทรัพ ย์ส ิน ที่ต นมีสิท ธิอ ยู่ในปัจ จุบัน หรือ ที่จ ะได้ม าในอนาคตตาม
สัญญาหรือนิติสัมพันธ์ใด ๆ มาใช้เป็นหลักประกันก็ได้ แต่สิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่เป็นหลักประกันตาม
สัญญาจะมีขึ้นเมื่อผู้ให้หลักประกันได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๑๐ ผู้ให้ห ลักประกัน มีสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันภายใต้บังคับเงื่อนไขเช่นใดจะใช้
ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันได้ภายใต้บังคับเงื่อนไขเช่นนั้น

-3มาตรา ๑๑ คู่สัญ ญาอาจตกลงกัน กาหนดเหตุบังคับ หลักประกัน ตามสัญ ญาหลักประกัน ทางธุรกิจ
เป็นประการใดก็ได้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นากิจการมาเป็นหลักประกัน ให้คู่สัญญาตกลงกันเลือกผู้รับใบอนุญาตคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้บังคับหลักประกัน
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งยิน ยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาทราบ พร้อมทั้งระบุ
อัตราหรือจานวนค่าตอบแทนในการดาเนินการไว้ด้วย
มาตรา ๑๓ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒
ในกรณีที่นากิจการมาเป็นหลักประกัน สัญญาตามวรรคหนึ่งต้องระบุชื่อผู้รับใบอนุญาตคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันไว้ด้วย
หมวด ๒
การดาเนินการทางทะเบียน
มาตรา ๑๔ ให้จัดตั้งสานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมีหน้าที่รับจดทะเบียน แก้ไขรายการจดทะเบียนและยกเลิก
การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ และจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนและข้อมูล
เกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
การจดทะเบียน การแก้ไขรายการจดทะเบียน และการยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
รวมถึงการให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าพนักงานทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ให้เจ้าพนักงานทะเบียนรับจดทะเบียน แก้ไขรายการจดทะเบียน หรือยกเลิกการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่ดาเนินการทางทะเบียนตามหมวดนี้ โดยผู้มีหน้าที่
ดาเนินการทางทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ตนเป็นผู้แจ้งนั้น
ในกรณีข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่ดาเนินการทางทะเบียนมีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๘
เจ้าพนักงานทะเบียนต้องไม่รับจดทะเบียน แก้ไขรายการจดทะเบียน หรือยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ
มาตรา ๑๗ ให้ผู้รับหลักประกันโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้หลักประกันเป็นผู้ดาเนินการ
ขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน
เมื่อได้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้รับหลักประกันเป็นเจ้าหนี้มีประกันตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ในกรณีที่นากิจการมาเป็น หลักประกัน ผู้รับหลักประกันต้องยื่นหนังสือของผู้รับใบอนุญาตซึ่งยินยอม
เป็นผู้บังคับหลักประกันไปพร้อมกับคาขอจดทะเบียน
หากผู้ให้หลักประกันต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
ก่อนจึงจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ ผู้ รับหลักประกันต้องยื่นหนังสือของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่ยินยอมให้ ผู้ให้
หลักประกันโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนไปพร้อมกับคาขอจดทะเบียนด้วย
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(๑) วัน เดือน ปี และเวลาที่จดทะเบียน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้และผู้ให้หลักประกัน
(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับหลักประกัน
(๔) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาตซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันและอัตราหรือจานวนค่าตอบแทน
ของผู้บังคับหลักประกัน ในกรณีที่นากิจการมาเป็นหลักประกัน
(๕) หนี้ที่กาหนดให้มีการประกันการชาระ
(๖) รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน หากเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนให้ระบุประเภทของ
ทะเบียน หมายเลขทะเบียน และนายทะเบียนไว้ด้วย หากเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ให้ระบุประเภท ปริมาณ และมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ด้วย
(๗) ข้อความที่แสดงว่าผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินที่ระบุในรายการจดทะเบียนไว้แก่ผู้รับหลักประกัน
เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้
(๘) จานวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
(๙) เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(๑๐) รายการอื่นตามที่เจ้าพนักงานทะเบียนกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนให้เจ้าพนักงานทะเบียนแจ้งให้
นายทะเบียนและเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียน
ทราบถึงการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นายทะเบียนบันทึกการประกันตามพระราชบัญญัตินี้ลงในทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยเร็ว
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๐ คู่สัญญาอาจตกลงแก้ไขรายการจดทะเบียนเป็นประการอื่นก็ได้ ในการนี้ ให้ผู้รับหลักประกัน
โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้หลักประกันเป็นผู้ดาเนินการขอแก้ไขรายการจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
หากรายละเอียดของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเปลี่ยนแปลงไปจากที่จดทะเบียนตามที่คู่สัญญาตกลง
กัน ไว้ ผู้ให้ หลั กประกัน ต้องมีห นั งสื อแจ้งให้ ผู้รับหลักประกันทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ดังกล่ าวถ้าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เป็นเหตุบังคับหลักประกัน ให้ถือว่าหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกันเป็นหนังสือให้ความยินยอมของผู้ให้หลักประกัน และให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดาเนินการขอแก้ไข
รายการจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ในกรณีที่มีการนาทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกันมารวมเข้ากับทรัพย์สินของบุคคลอื่นจนเป็นส่วนควบ
หรือแบ่งแยกไม่ได้ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของบุค คลซึ่งเป็นเจ้าของทรัพ ย์สินอื่นนั้น รวมทั้งประเภท ปริมาณ และ
มูลค่าของทรัพย์สินที่นามารวมเข้ากับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในเวลาที่ทรัพย์สินรวมเข้ากันไว้ในหนังสือตาม
วรรคสองด้วย
ผู้ มี หน้ าที่ ด าเนิ นการขอแก้ ไขรายการจดทะเบี ยนตามมาตรานี้ ซึ่ งมิ ได้ ด าเนิ นการขอแก้ ไขรายการจด
ทะเบียนจะยกเหตุดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทาการโดยสุจริตหาได้ไม่
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่การแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความหรือเมื่อคู่สัญญาตกลงกัน
เป็ น หนั ง สื อ ให้ ย กเลิ ก สั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ หรื อ เมื่ อ มี ก ารไถ่ ถ อนทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น ให้ ผู้ ให้
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สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการบังคับหลักประกันหรือเมื่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน ให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดาเนินการขอยกเลิกการจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่
วันจาหน่ายทรัพย์สินหรือวันที่ทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิ แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน
มาตรา ๒๒ ผู้ ให้ หลั กประกั น มี สิ ทธิครอบครอง ใช้ สอย แลกเปลี่ ยน จ าหน่ าย จ่ ายโอน และจ านอง
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน รวมทั้งใช้เป็นหลักประกัน ใช้ในการผลิต นาไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่นใช้ไปสิ้นไปในกรณีที่
ครอบครองเพื่อการใช้สิ้นเปลือง และได้ดอกผลของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
ผู้ให้หลักประกันจะนาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ไปจานาเพื่อเป็นประกันการ
ชาระหนี้ต่อไปมิได้ มิฉะนั้นการจานานั้นตกเป็นโมฆะ
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ผู้ให้ห ลักประกันต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวน
รักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสมือนเช่นวิญญูชนจะต้องใช้ในการประกอบกิจการและอาชีวะเช่นนั้นและต้อง
บารุงรักษารวมทั้งซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นด้วย
ผู้ให้หลักประกันต้องรับ ผิดเพื่อความเสียหายในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสูญหายหรือเสื่อม
ราคาลง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากเหตุที่ตนต้องรับผิดชอบ
มาตรา ๒๔ ผู้ให้หลักประกันต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามวิธีการปฏิบัติทางการค้า
หรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทั้งนี้ เว้นแต่กฎกระทรวงกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๒๕ ผู้ให้หลักประกันต้องยอมให้ผู้รับหลักประกันหรือตัวแทนเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
และบัญชีทรัพย์สินเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควร ในการนี้ ผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้
หลักประกันทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอื่นที่แสดงว่าผู้ให้หลักประกันได้รับหนังสือแล้วก่อน
เข้าดาเนินการไม่น้อยกว่าสามวัน
การเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบัญชีทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาต่อหน้าผู้ให้หลักประกัน
หรือผู้ซึ่งผู้ให้หลักประกันมอบหมาย และผู้ให้หลักประกันต้องอานวยความสะดวกแก่ผู้รับหลักประกันตามสมควร
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันมีหนังสือไปยังผู้รับหลักประกันโดยระบุจานวนหนี้ที่ยังมิได้ชาระ
แก่ผู้รับหลักประกัน อันเป็นหนี้ ที่มีประกันตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้อง ผู้รับ
หลักประกันต้องมีหนังสือตอบยืนยันหรือระบุจานวนหนี้ที่เห็นว่าถูกต้องไปยังผู้ให้หลักประกันภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหายผู้รับหลักประกันต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้หลักประกัน
ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิที่จะดาเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่การใช้สิทธิดังกล่าว
ได้กระทาภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่มีหนังสือไปยังผู้รับหลักประกันครั้งก่อน ในกรณีนี้ผู้ให้หลักประกันต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับหลักประกันในแต่ละครั้งตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
[ดูกฎกระทรวงกาหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจานวนหนี้ที่ยังมิได้
ชาระ พ.ศ. ๒๕๕๙]

-6มาตรา ๒๗ ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในเวลาใด ๆ ก็ได้ก่อนมีการจาหน่าย
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือก่อนที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน โดยชาระหนี้ตาม
จานวนที่กาหนดให้มีการประกันการชาระ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ค่าใช้จ่าย
ตามสมควร และค่าฤชาธรรมเนียมอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน
มาตรา ๒๘ เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความ หรือเมื่อคู่สัญญาตกลงกัน
เป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือเมื่อมีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้ผู้รับ
หลักประกันออกหนังสือยินยอมให้ยกเลิกการจดทะเบียนแก่ผู้ให้หลักประกันทันที มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหายผู้รับ
หลักประกันต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้หลักประกัน
หมวด ๔
สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับบุคคลภายนอก
มาตรา ๒๙ ผู้ รับ หลักประกัน มีสิ ทธิที่จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สิ นที่เป็นหลั กประกันก่อนเจ้าหนี้
สามัญไม่ว่าสิทธิในทรัพย์สินจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่
มาตรา ๓๐ ถ้านาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมารวมเข้ากับทรัพย์สินของบุคคลอื่นจนเป็นส่วนควบหรือ
แบ่งแยกไม่ได้ ผู้รับหลักประกันมีสิทธิตามมาตรา ๒๙ เหนือทรัพย์สินที่รวมเข้ากันตามส่วนของค่าแห่งทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันของตนในเวลาที่ทรัพย์สินรวมเข้ากัน
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันได้ทรัพย์สินมาจากการจาหน่ายจ่ายโอน แลกเปลี่ยน หรือได้มา
แทนทรัพย์ สิ นที่ เป็ นหลั กประกันหรื อที่ มี ทรัพย์สิ นที่ เป็นหลั กประกันรวมอยู่ ด้วย รวมทั้ งค่าสิ นไหมทดแทนที่ ได้มา
เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือเสียหาย ให้ถือว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นเป็นหลักประกันด้วย
ผู้รับหลักประกันมีสิทธิตามมาตรา ๒๙ เหนือทรัพย์สินที่ได้มาแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตาม
วรรคหนึ่งเมื่อได้แก้ไขรายการจดทะเบีย นเพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันต่อเจ้าพนักงานทะเบียนแล้ว
และในกรณีที่ทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้อง ผู้รับหลักประกันจะยกสิทธิดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้
แห่งสิทธิได้ต่อเมื่อได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้แห่งสิทธินั้นด้วยแล้ว
บทบัญ ญัต ิม าตรานี ้ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ แก่ท รัพ ย์ส ิน ที ่ไ ด้ม าจากการจ าหน่า ยจ่า ยโอน แลกเปลี ่ย นหรือ
ทรัพ ย์สิน ที่ได้มาแทนทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน และค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือ
เสียหายด้วย
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ท รัพย์สินที่เป็น หลักประกันหรือที่มีทรัพ ย์สินที่เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้ว ย
หรือที่ได้มาแทนทรัพย์สิน ที่เป็น หลักประกัน ตามมาตรา ๓๑ เป็นทรัพย์สินที่ผู้ให้ห ลักประกันใช้ในการประกอบ
ธุร กิจ และมีลักษณะหมุนเวียนเปลี่ยนมือตลอดเวลา บุคคลภายนอกซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นไปโดยทางการค้าปกติของ
ทรัพย์สินนั้นหรือโดยความยินยอมของผู้รับหลักประกัน ย่อมได้ทรัพย์สินนั้นโดยปลอดภาระหลักประกัน
หากทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น หรื อ ที่ มี ท รัพ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น รวมอยู่ ด้ ว ยหรื อ ที่ ได้ ม าแทน
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา ๓๑ มิใช่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง บุคคลภายนอกซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นไปโดยสุจริต
และเสียค่าตอบแทนหรือโดยความยินยอมของผู้รับหลักประกัน ย่อมได้ทรัพย์สินนั้นโดยปลอดภาระหลักประกัน
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีการนาทรัพย์สินสิ่งหนึ่งตราไว้เป็นประกันการชาระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้แก่
ผู้ รั บ หลั กประกั น หลายราย ให้ ถื อล าดั บ ผู้ รั บ หลั กประกั นเรี ยงตามวั นและเวลาที่ ได้ รั บการจดทะเบี ยน โดยผู้ รั บ
หลักประกันที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนมีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนผู้รับหลักประกันที่ได้รับการจดทะเบียนภายหลัง
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ถือลาดับผู้รับหลักประกันและผู้รับจานองเรียงตามวันและเวลาที่ได้รับการจดทะเบียน โดยผู้รับหลักประกันหรือผู้รับ
จานองที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนมีสิทธิได้รั บชาระหนี้ก่อนผู้รับหลักประกันหรือผู้รับจานองที่ได้รับการจดทะเบียน
ภายหลัง
มาตรา ๓๔ เมื่อมีบุริมสิทธิแย้งกับสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจให้ถือลาดับบุริมสิทธิ ดังนี้
(๑) หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกันกับ
ผู้รับจานาตามมาตรา ๒๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากมีการจดทะเบียนจานองสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ด้วย
ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกันกับผู้รับจานองตามมาตรา ๒๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๒) หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกันกับ
ผู้รับจานองตามมาตรา ๒๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด ๕
การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการนาทรัพย์สินที่มีการจานองเป็นประกันการชาระหนี้ตามกฎหมายอื่นมา
จดทะเบียนเป็ นหลักประกัน ตามพระราชบั ญญัตินี้ด้วย หรือมีการนาทรัพย์สิ นที่จดทะเบียนเป็นหลักประกันตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปจานองเป็นประกันการชาระหนี้ตามกฎหมายอื่นด้วย ผู้รับจานองจะบังคับจานองโดยวิธีการบังคับ
หลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
ในระหว่างที่ผู้รับจานองบังคับจานองตามกฎหมาย หากปรากฏว่ามีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ เมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากผู้รับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผู้รับจานอง
ต้องดาเนินการบังคับจานองโดยวิธีการบังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกิดขึ้นระหว่างที่คดีบังคับจานองอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล ให้ผู้รับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจยื่นคาขอโดยทาเป็นคาร้องต่อศาล
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งงดการพิจารณา ในการนี้ ให้ศาลดาเนินการไต่สวนโดยเร็ว หากความปรากฏต่อศาลว่ามีเหตุบังคับ
หลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกิดขึ้นจริง ให้ศาลมีคาสั่งงดการพิจารณาไว้แต่หากไม่มีเหตุดังกล่าว
หรือเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ให้ศาลยกคาร้องนั้นเสีย ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งงดการพิจารณาไว้ ให้ผู้รับจานองดาเนินการบังคับจานองโดยวิธีการ
บังคับ หลักประกันตามพระราชบั ญญัตินี้ และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ วให้ผู้ รับจานองแถลงต่อศาล แต่หากเหตุบังคับ
หลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกิดขึ้นระหว่างการบังคับคดีตามคาพิพากษาของศาล ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีดาเนินการบังคับคดีตามคาพิพากษาของศาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มาตรา ๓๖ ผู้รับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ
หรือโดยจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนาเงินมาชาระหนี้
มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้รับหลักประกันบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็น
สิทธิ เว้นแต่ลูกหนี้ค้างชาระหนี้อันเป็นต้นเงินเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและลูกหนี้ได้ขาดส่ง
ดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี โดยไม่มีหลักประกันรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอันจดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน
มาตรา ๓๘ เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และผู้รับหลักประกันได้มี
หนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ห้ามมิให้ ผู้ให้หลักประกันจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือ
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ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
การใช้ส ิท ธิเ ข้า ครอบครองทรัพ ย์ส ิน ที ่เ ป็น หลัก ประกัน ตามวรรคหนึ ่ ง ต้อ งไม่ข ัด ต่อ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๙ เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และผู้รับหลักประกันได้มี
หนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกัน แล้ว หากผู้ให้หลักประกันหรือผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันยินยอมส่ง
มอบการครอบครองทรัพ ย์สิน ที่เป็น หลักประกันแก่ผู้รับหลัก ประกันและมีห นังสือยิน ยอมให้นาหลักประกัน ไป
จาหน่า ย ห้ามมิให้เจ้าหนี้ต ามคาพิพ ากษาอื่น ยึด หรือ อายัด ทรัพ ย์สิน ที่เป็น หลัก ประกัน แต่ให้เจ้า หนี้ดังกล่า วมี
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับหลักประกัน เพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับหลักประกัน
มีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้และผู้ให้หลักประกันชาระหนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวและให้ แจ้งไป
ด้วยว่าหากไม่ชาระหนี้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็น
หลัก ประกัน หลุดเป็น สิทธิ หรือโดยจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ และให้ส่งสาเนา
หนังสือดังกล่าวให้ผู้รับหลักประกัน อื่นและเจ้าหนี้อื่ นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏ
รายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนทราบด้วย
ถ้าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสภาพเป็นของสดเสียได้ หรือหากหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สิน ผู้ รับหลักประกันอาจจาหน่าย
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยวิธีที่เห็นสมควรเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องดาเนินการตามวรรคสอง
ในกรณี ที่ ทรั พย์ สิ นที่ เป็ นหลั กประกั นเป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้ องเมื่ อผู้ รั บหลั กประกั นมี หนั งสื อแจ้ งเหตุ บั งคั บ
หลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้แห่งสิทธิชาระหนี้แก่ผู้ให้หลักประกันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ดังกล่าว เมื่อหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องถึงกาหนดชาระให้ลูกหนี้แห่งสิทธิชาระหนี้แก่ผู้รับหลักประกัน
การส่งหนังสือตามมาตรานี้ให้ทาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่า
ผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
มาตรา ๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันไม่ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในหนังสือ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง และผู้รับ หลักประกัน จะบังคับหลัก ประกันโดยการจาหน่ายทรัพย์สิน ที่
เป็น หลักประกัน เพื่อ นาเงิน มาชาระหนี้ ให้ผู้รับ หลัก ประกัน ดาเนิน การจาหน่ายหลัก ประกันโดยวิธีการประมูล
โดยเปิ ดเผย ในการนี้ ผู้ รั บหลั กประกันต้องมี หนั งสื อแจ้งวั น เวลา สถานที่ และวิธีการจ าหน่ ายหลั กประกั นให้ ผู้ ให้
หลักประกัน ผู้รับหลักประกันอื่น และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริ มสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏรายชื่อใน
หลั ก ฐานทางทะเบี ย นทราบล่ ว งหน้ าไม่ น้ อ ยกว่าเจ็ ด วัน ก่ อ นด าเนิ น การจ าหน่ ายหลั ก ประกั น โดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
มาตรา ๔๑ ในการจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ ผู้รับ
หลักประกันต้องใช้ความระมัดระวังในการดาเนินการดังเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการณ์เช่นนั้น
ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับแก่การดาเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ผู้ซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจากการจาหน่ายตามมาตรา ๓๙ วรรคสามและมาตรา ๔๐
ย่อมได้รับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยปลอดภาระหลักประกันและจานอง

-9มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น เป็ น สิ ท ธิ ในเงิ น ฝากในสถาบั น การเงิ น และผู้ รั บ
หลักประกันเป็นสถาบันการเงินที่รับฝากเงินนั้นไว้เองหรือเป็นผู้รับฝากเงินเพื่อประโยชน์ของผู้รับหลักประกันทั้งหมด
ผู้รับหลักประกันอาจนาเงินฝากดังกล่าวหักชาระหนี้ได้ทันทีเมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญา แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ให้หลักประกันทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ดาเนินการดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการ
อื่นที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
หากผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันตกลงกันให้สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินนาเงินฝากดังกล่าวหัก
ชาระหนี้ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแทนผู้ รับหลักประกัน สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินอาจนาเงินฝากดังกล่าว
หักชาระหนี้ได้ทันทีเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับหลักประกันว่ามีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญา
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่การนาเงินฝากมาหักชาระหนี้ตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ถ้าผู้รับ หลักประกันจะบังคับ หลัก ประกัน โดยให้ทรัพ ย์สิน ที่เป็นหลักประกัน หลุด เป็น
สิทธิ และผู้ให้หลักประกันไม่ชาระหนี้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง โดยไม่มี
หนังสือคัดค้านการบังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ทรัพย์สินที่เป็นหลั กประกันและ
ดอกผลที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับ
หลักประกัน แต่หากผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้รับหลักประกันจาหน่าย
ทรัพ ย์สิน ที่เป็น หลักประกันโดยวิธี การประมูลโดยเปิดเผยและให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้
บังคับแก่การจาหน่ายหลักประกันตามมาตรานี้โดยอนุโลม
การส่งหนั งสือคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ทาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่
แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
มาตรา ๔๕ ก่อนจ าหน่ ายทรัพ ย์สินที่เป็นหลั กประกันตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม มาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๔๔ หรื อ ก่ อ นที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น จะหลุ ด เป็ น สิ ท ธิแ ก่ ผู้ รั บ หลั ก ประกั น ตามมาตรา ๔๔ ผู้ รั บ
หลักประกันต้องรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่อยู่ในความครอบครองของตนให้ปลอดภัยและต้องสงวนทรัพย์สิน
ทีเ่ ป็นหลักประกันเสมือนเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง
หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับหลักประกันชารุดเสียหายหรือสูญหาย
โดยเหตุอันจะโทษผู้ให้หลักประกันมิได้ ให้นาจานวนค่าเสียหายนั้นไปหักออกจากจานวนหนี้ที่ผู้ให้หลักประกันต้องรับ
ผิดตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
มาตรา ๔๖ เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หากผู้ให้หลักประกันหรือผู้ที่
ยึดถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไม่ยินยอมส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันผู้รับหลักประกันอาจ
ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้มีคาพิพากษาบั งคับ หลักประกัน โดยให้ ระบุในคาร้องด้วยว่าจะบังคับหลักประกันโดยให้
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ หรือโดยจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนาเงินมาชาระหนี้
มาตรา ๔๗ เมื่อได้รับคาร้องตามมาตรา ๔๖ ให้ศาลกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและออกหมายเรียก
ไปยังผู้ให้หลักประกัน หรือผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ในหมายนั้นให้แจ้งเหตุที่ผู้รับหลักประกันร้องขอต่อ
ศาลเพื่อมีคาพิพากษาบังคับหลักประกันและวิธีการบังคับหลักประกันตามคาร้องและข้อความว่าให้ผู้ให้หลัก ประกัน
มาศาลเพื่อให้การและสืบพยานในวันเดียวกัน และให้ศาลสั่งให้ผู้รับหลักประกันมาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด้วย
ให้ศาลนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะเสร็จการพิจารณาและมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง เว้นแต่
กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอันมิอาจก้าวล่วงได้
ให้คู่ความมาศาลในวั นนัดพิจารณาทุกนัด และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐
มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคดีของศาลตามมาตรานี้โดยอนุโลม

- 10 มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและข้อตกลง
เกี่ย วกับ เหตุบังคับ หลักประกัน ที่ผู้รับ หลักประกันยกขึ้น เป็น เหตุบังคับ หลักประกันตามสัญ ญาหลักประกันทาง
ธุร กิจ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้ศาลพิพากษาบังคับหลักประกันตามวิธีการที่ผู้ รับ
หลักประกันร้องขอ เว้นแต่ผู้รับหลักประกันจะร้องขอให้บังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ แต่กรณีไม่เข้าเงื่อนไขตาม
มาตรา ๓๗ ให้ศาลพิพากษาให้จาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยการขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้
หากศาลเห็นว่าไม่มีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจหรือข้อตกลงเกี่ยวกับเหตุ
บังคับหลักประกันที่ผู้รับหลักประกันยกขึ้นเป็นเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้ศาลมีคาสั่งยกคาร้อง
คาพิพากษาหรือคาสั่งศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันมีคาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาล และให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการทุเลาการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับแก่การอุทธรณ์ตามมาตรานี้โดยอนุโลม
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๙ ผู้รับหลักประกันอาจมีคาขอต่อศาลพร้อมกับคาร้องตามมาตรา ๔๖ เพื่อมีคาสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งตามมาตรา ๔๘ ได้โดยต้อง
วางเงินประกันหรือให้หลักประกันเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ตามจานวนที่ศาลกาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจานวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้เป็นการชั่วคราวแต่ผู้ให้
หลักประกันมีความจาเป็นต้องจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาที่ทาไว้ต่อบุคคลภายนอก เมื่อ
ผู้ให้หลักประกันร้องขอและวางเงินประกันหรือให้หลักประกันตามจานวนที่ศาลเห็นสมควรศาลอาจอนุญาตให้ผู้ให้
หลักประกันจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินมีทะเบียน เมื่อผู้รับหลักประกันมีหนังสือ
แจ้งให้ทราบถึงการจาหน่ายหลักประกันตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๔ หรือเมื่อผู้รับหลักประกัน
มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิตามมาตรา ๔๔ หรือ
เมื่อผู้ รับ หลักประกัน แสดงคาพิพากษาบั งคับ หลักประกันตามมาตรา ๔๘ ให้ นายทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทะเบียน
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยถือว่าหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันหรือคาพิพากษาบังคับ
หลักประกันเป็นเสมือนการแสดงเจตนาของผู้ให้หลักประกัน
มาตรา ๕๒ เงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม มาตรา
๔๐ และมาตรา ๔๔ และดอกผลที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ให้จัดสรรชาระตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการรักษาและสงวนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา ๔๕
(๒) ค่าใช้จ่ายตามสมควรและค่าฤชาธรรมเนียมอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน
(๓) ชาระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกัน และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่
ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนตามลาดับ
(๔) ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอื่นซึ่งขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ตามมาตรา ๓๙
(๕) เงินที่เหลือหากมี ให้ชาระคืนแก่ผู้ให้หลักประกัน
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๙ และมาตรา ๓๑๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาใช้บังคับแก่การชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิตาม (๓) โดยอนุโลม

- 11 ถ้าจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแล้วได้เงินจานวนสุทธิน้อยกว่าจานวนหนี้ที่ค้างชาระเงินยังขาด
จานวนอยู่เท่าใดให้ถือเป็นหนี้ที่ผู้รับหลักประกันอาจเรียกร้องจากลูกหนี้ได้ แต่ถ้าผู้ ให้หลักประกันไม่ได้เป็นลูกหนี้
จะเรียกร้องจากผู้ให้หลักประกันไม่ได้
การใดที่แตกต่างจากความในมาตรานี้ตกเป็นโมฆะ
มาตรา ๕๓ หากผู้รับหลักประกันบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ
ให้ถือว่าหนี้ประธานและหนี้ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจระงับสิ้นไป
การใดที่แตกต่างจากความในมาตรานี้ตกเป็นโมฆะ
หมวด ๖
การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ
ส่วนที่ ๑
ผู้บังคับหลักประกัน
มาตรา ๕๔ ผู้ใดจะทาการเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทะเบียน
มาตรา ๕๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. 2559]
(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
มาแล้วไม่ถึงห้าปี
(๒) เคยได้รั บ โทษจาคุกโดยคาพิ พ ากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุ ก ในความผิ ดเกี่ยวกับทรั พย์ หรือ ความผิ ด
ตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐
(๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกัน
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ จัดการตามมาตรา ๑๔๔ หรือ
มาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
(๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
(๗) เป็นข้าราชการที่มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๘) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๕๖ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานทะเบียนตามแบบ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักระกัน พ.ศ. 2559]
หากเจ้ าพนั กงานทะเบี ยนตรวจสอบแล้ วเห็ นว่าผู้ ขอรับใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งมี คุณสมบั ติ และไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๕ ให้เจ้าพนักงานทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันให้

- 12 ให้เจ้าพนั กงานทะเบี ยนแจ้งให้ ผู้ขอรับใบอนุญ าตทราบถึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามวรรคสอง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เจ้าพนักงานทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลั กประกัน ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต โดยให้ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานทะเบียน
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และให้คาวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีเป็นที่สุด
มาตรา ๕๗ ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันมีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญ าตและการต่ ออายุใบอนุ ญาต ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. 2559]
ในกรณีที่เจ้าพนักงานทะเบียนไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต โดยให้ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานทะเบียน
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และให้คาวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีเป็นที่สุด
มาตรา ๕๘ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ บั งคั บ หลั กประกั นสู ญ หายหรื อช ารุ ดในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานทะเบียน
การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าต ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. 2559]
มาตรา ๕๙ หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๕ หรือ
ศาลมีค าพิพ ากษาให้ผู ้บ ัง คับ หลัก ประกัน พ้น จากต าแหน่ง ตามมาตรา ๗๗ ให้เจ้า พนัก งานทะเบีย นเพิก ถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันดังกล่าว
ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต โดยให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานทะเบียน
ให้รัฐมนตรีวินิจ ฉัย อุทธรณ์ให้แล้ว เสร็จภายในหกสิบ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และให้คาวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีเป็นที่สุด
ในระหว่างที่ยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งอนุญาตให้ทาการไปพลางก่อนได้เมื่อผู้อุทธรณ์
ร้องขอ
มาตรา ๖๐ ค่าตอบแทนผู้บังคับหลักประกันให้เป็นไปตามอัตราหรือจานวนที่ปรากฏในรายการจดทะเบียน
ตามมาตรา ๑๘ (๔) หรือตามที่ศาลสั่ง แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
กระบวนการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่นากิจ การมาเป็นหลักประกัน การบังคับหลักประกันให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ในหมวดนี้

- 13 มาตรา ๖๒ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๑ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมา
ใช้บังคับแก่การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการตามหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ หากมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ให้ผู้รับหลักประกันมีหนังสือ
แจ้งผู้บังคับหลักประกันทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่าผู้บังคับหลักประกัน
ได้รับหนังสือแล้ว
ให้ผู้บังคับหลักประกันกาหนดวัน เวลา และสถานที่ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง และมีหนังสือแจ้งผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันทราบโดยไม่ชักช้าโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว ในการนี้ ให้แจ้งเหตุที่ผู้รับหลักประกัน
ยกขึ้นบังคับหลักประกันและประเด็นการพิจารณา รวมทั้งสาเนาหนังสือของผู้รับหลักประกันตามวรรคหนึ่งไปด้วย
ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันตายหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๕ ก่อนดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คู่สัญญาตกลงกันเลือกผู้รับใบอนุญาตอื่นเป็นผู้บังคับ
หลักประกัน และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การเลือกผู้บังคับหลักประกันตามมาตรานี้
โดยอนุโลม
ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันเลือกผู้รับใบอนุญาตอื่นเป็นผู้บังคับหลักประกันแทนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีเหตุตามวรรคสาม คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อมีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับใบอนุญาตคนหนึ่ง
หรือหลายคนตามที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้บังคับหลักประกันแทน
มาตรา ๖๔ ผู้ให้หลักประกันต้องมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการที่เป็นหลักประกันที่เป็นอยู่
ในวันที่ผู้ให้หลักประกันได้รับหนังสือตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง ต่อผู้บังคับหลักประกันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือดังกล่าว และเมื่อมีเหตุผลพิเศษ ผู้บังคับหลักประกันอาจขยายให้ได้ตามที่เห็นสมควร
หากผู้ให้หลักประกันไม่ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการที่เป็นหลักประกันภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าในวันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง นั้น กิจการที่เป็นหลักประกันมีอยู่
เท่ากับที่ปรากฏในรายการจดทะเบียนในวันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือดังกล่าว
มาตรา ๖๕ เมื่อได้รับหนั งสือตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง ห้ ามมิให้ ผู้ ให้ หลั กประกันจาหน่ายจ่ ายโอน
กิจการทีเ่ ป็นหลักประกัน เว้นแต่
(๑) กิจ การนั้ น มีท รัพ ย์สิ น ที่มีส ภาพเป็ นของสดเสี ยได้ห รือหากหน่ว งช้าไว้จะเป็นการเสี่ ยงต่อความ
เสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเก็ บ รั ก ษาจะเกิ น ส่ ว นกั บ ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น นั้ น รวมอยู่ ด้ ว ย หรื อ มี ท รั พ ย์ สิ น ที่ ผู้ ให้
หลักประกันมีหน้าที่ต้องส่งมอบแก่บุคคลภายนอกตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ที่ทาไว้ก่อนที่จะได้รับหนังสือตามมาตรา ๖๓
วรรคสอง รวมอยู่ด้วย ผู้ให้หลักประกันอาจจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าวได้โดยวิธีที่เห็นสมควร แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งผู้บังคับหลักประกันทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว ประเภท และ
ปริมาณของทรัพย์สินนั้น วัน เวลา สถานที่ วิธีการจาหน่ายและราคาจาหน่ายในท้องตลาดของทรัพย์สินนั้นในวันที่มี
หนังสือแจ้ง และราคาที่จะจาหน่ายให้เป็นไปตามสภาพของราคาจาหน่ายในท้องตลาดของทรัพย์สินนั้น หรือ
(๒) ผู้ ให้ หลั กประกั น ได้ วางเงินประกั นหรือให้ หลั กประกั นเพื่ อป้ องกั นความเสี ยหายอั นเกิ ดจากการ
จาหน่ายจ่ายโอนกิจการที่เป็นหลักประกันตามจานวนที่ผู้บังคับหลักประกันกาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของ
จานวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้กิจการเป็นหลักประกัน
มาตรา ๖๖ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันจะดาเนินการด้วยตนเอง
หรือมอบอานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ให้เป็นผู้ดาเนินการแทนตนก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
[ดูกฎกระทรวงการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ พ.ศ. 2560]

- 14 มาตรา ๖๗ เมื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จ ให้ผู้บังคับหลักประกันวินิจฉัยว่ามีเหตุบังคับหลักประกันหรือไม่
ในกรณีที่วินิจฉัยว่ามีเหตุบังคับหลักประกัน ให้ระบุจานวนหนี้ที่ต้องชาระไว้ด้วย
หากคูส่ ัญญาตกลงกันให้มีผู้บังคับหลักประกันหลายคน การลงมติวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก
ในกรณีที่มีเหตุบังคับหลักประกัน และผู้รับหลักประกันประสงค์ที่จะบังคับหลักประกันทันทีให้ผู้บังคับ
หลักประกันมีคาวินิจฉัยบังคับหลักประกัน แต่หากผู้รับหลักประกันยินยอมผ่อนผัน ให้แก่ผู้ให้หลักประกันเป็นหนังสือ
โดยให้ถือว่ายังไม่เคยมีเหตุบังคับหลักประกันดังกล่าวเกิดขึ้น ให้วินิจฉัยว่าไม่มีเหตุบังคับหลักประกันและให้บันทึก
คายินยอมของผู้รับหลักประกันไว้ในคาวินิจฉัย
ในกรณีที่ไม่มีเหตุบังคับหลักประกัน ให้ผู้บังคับหลักประกันมีคาวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุบังคับหลักประกัน
คาวินิจฉัยต้องทาเป็น หนังสือและต้องประกอบด้ว ยสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหตุผ ล
ในการวินิจฉัย ลายมือชื่อของผู้บังคับหลักประกัน และวันที่มีคาวินิจฉัย
มาตรา ๖๘ ผู้บังคับหลักประกันต้องวินิจฉัยคาร้องขอบังคับหลักประกันให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันไต่สวนข้อเท็จจริงวันแรก
มาตรา ๖๙ ให้ผู้บังคับหลักประกันมีหนังสือแจ้งคาวินิจฉัยตามมาตรา ๖๗ ให้ลูกหนี้ผู้ให้หลักประกัน
ผู้รับ หลักประกัน และเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีบุริมสิทธิ เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏรายชื่อในหลักฐาน
ทางทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว ในกรณีที่มี
คาวินิจฉัยบังคับหลักประกัน ให้ผู้บังคับหลักประกันมีหนังสือแจ้งคาวินิจฉัยดังกล่าวให้เจ้าพนักงานทะเบียน นายทะเบียน
หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
เมื่อได้รับแจ้งคาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานทะเบียน นายทะเบียน หรือนายทะเบียนนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องจดบันทึกคาวินิจฉัยดังกล่าวไว้ในทะเบียนโดยเร็ว
มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้คัดค้านคาวินิจฉัยตามมาตรา ๖๗ เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อมีคาวินิจฉัยนั้น
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๖๖ หรือคาวินิจฉัยนั้นบกพร่องในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็น
สาระสาคัญ
ให้ผู้คัดค้านคาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ยื่นคาร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้ง
คาวินิจฉัย
การร้องคัดค้านตามมาตรานี้ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับหลักประกันตามคาวินิจฉัยบังคับหลักประกัน
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคสอง ศาลอาจกาหนดให้ผู้ยื่นคาร้องวางประกันหรือให้หลักประกันตามจานวน
ที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ หากผู้ยื่นคาร้องไม่วางประกันหรือให้หลักประกันตามที่ศาลกาหนดให้ศาลมีคาสั่งยกคาร้อง
ให้ศาลกาหนดวันนัดพิจารณาคาร้องตามวรรคสองโดยเร็ว และให้นั่งพิจารณาคดีติดต่อกันทุกวันจนกว่า
จะเสร็จการพิจารณาและมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง เว้นแต่กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอันมิอาจก้าวล่วงได้
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนคาวินิจฉัยตามมาตรา ๖๗
โดยอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ในการนี้ ศาลอาจกาหนดให้ผู้บังคับหลักประกันวินิจฉัยคาร้องขอบังคับ
หลักประกันส่วนที่ถูกเพิกถอนนั้นใหม่ โดยให้นาบทบัญญัติมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ มาใช้บังคับแก่การวินิจฉัย
คาร้องขอบังคับหลักประกันส่วนที่ถูกเพิกถอนนั้นโดยอนุโลม หรือหากพยานหลักฐานตามที่ปรากฏในสานวนเพียงพอ
แก่การวินิจฉัย ศาลอาจพิพากษาแก้ไขและมีคาสั่งตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่มีเหตุคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีคาสั่งยกคาร้อง
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันมีคาวินิจฉัยบังคับหลักประกันให้อานาจหน้าที่ในการจัดการ
กิจการที่เป็นหลักประกันของผู้ให้หลักประกันเป็นอันสิ้นสุดลง และให้อานาจหน้าที่ดังกล่าวกับทั้งให้บรรดาสิทธิตาม

- 15 กฎหมายของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของผู้ให้หลักประกันในกิจการที่เป็นหลักประกันยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
ตกแก่ผู้บังคับหลักประกันทันที และห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอื่นยึดหรืออายัดกิจการที่เป็นหลักประกัน แต่ให้
เจ้าหนี้ดังกล่าวมีหนังสือแจ้งไปยังผู้บังคับหลักประกันเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการจาหน่ายกิจการนั้น
มาตรา ๗๒ ภายในเจ็ดวันเมื่อได้รับคาวินิจฉัยบังคับหลักประกัน ผู้ให้หลักประกันต้องส่งมอบกิจการ
ที่เป็นหลักประกัน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สินตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการที่เป็ น หลักประกัน ให้ แก่ผู้ บังคับหลั กประกัน เว้นแต่จะพิสู จน์ได้ว่าตนไม่ส ามารถดาเนินการ
ดังกล่าวได้เพราะเหตุสุดวิสัย ในกรณีดังกล่าวผู้ให้หลักประกันต้องแจ้งเหตุนั้นให้ผู้บังคับหลักประกันทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ทราบเหตุดังกล่าว และต้องดาเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้บังคับหลักประกันกาหนด
หากผู้ให้หลักประกันไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับหลักประกันอาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อยึดหรือ
อายัดกิจการที่เป็นหลักประกันและส่งมอบให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน เมื่อศาลมีคาสั่งดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการยึดหรืออายัดกิจการที่เป็นหลักประกันเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บังคับหลักประกันตามคาสั่งศาล เพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บังคับหลักประกันในการจัดการกิจการที่เป็น
หลักประกันของผู้ให้หลักประกันเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ยังมิได้ส่งมอบกิจการนั้นให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน
มาตรา ๗๓ ให้ผู้บังคับหลักประกันมีอานาจหน้าที่บารุงรักษา จัดการและดาเนินกิจการที่เป็นหลักประกัน
จนกว่าจะจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันได้ ตรวจสอบและประเมินราคากิจการที่เป็นหลักประกัน กาหนดวิธีการที่
เหมาะสมในการจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน ดาเนินการจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน และจัดสรรเงิน
ทีไ่ ด้จากการจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันตามมาตรา ๗๔ เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ผู้บังคับหลักประกันอาจจาหน่าย
จ่ายโอน เช่า ให้เช่า ชาระหนี้ ก่อหนี้ หรื อกระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในกิจการที่เป็นหลักประกันได้เพียงเท่าที่
จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
ให้ถือว่าการดาเนิน การของผู้บังคับหลักประกันตามวรรคหนึ่งเป็นการดาเนินการโดยมติที่ประชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันทุกคนของผู้ให้หลักประกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ ผู้บังคับหลักประกันต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ
จะพึงปฏิบัติโดยพฤติการณ์เช่นนั้น
มาตรา ๗๔ เงินที่ได้จากการจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันให้จัดสรรชาระตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมในการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๗๒ ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา จัดการและดาเนิน
กิจการของผู้บังคับหลักประกันตามมาตรา ๗๓
(๒) ค่าตอบแทนของผู้บังคับหลักประกัน ค่าใช้จ่ายตามสมควรอันเกิดจากการบังคับหลักประกันค่าฤชา
ธรรมเนียมการบังคับหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจาหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน
(๓) ชาระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกัน และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่
ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนตามลาดับ
(๔) ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอื่นซึ่งขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการจาหน่ายกิจการนั้น
ตามมาตรา ๗๑
(๕) เงินที่เหลือหากมี ให้ชาระคืนแก่ผู้ให้หลักประกัน
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรชาระตามมาตรานี้
โดยอนุโลม

- 16 ส่วนที่ ๓
การคัดค้านผู้บังคับหลักประกัน
มาตรา ๗๕ ในการปฏิบั ติห น้ าที่ ผู้ บังคับ หลั กประกันต้องมีความเป็ นกลางและเป็นอิส ระและต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตนและนับแต่วันที่ได้รับ
เลือ กหรือ แต่ งตั้ งเป็ น ผู้ บั งคั บ หลั กประกั น ตามสั ญ ญาหลั กประกั นทางธุรกิ จใด ผู้ บั งคั บ หลั กประกั นต้ องเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นต่อคู่สัญญาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าแล้ว
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่
และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอัน
ควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของผู้บังคับหลักประกันหรือผู้บังคับหลักประกันขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๕ ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันอาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อมีคาสั่งให้ผู้บังคับ
หลักประกันพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกาหนดให้ผู้ยื่นคาร้องวางประกันหรือให้หลักประกันตามจานวน
ที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ หากผู้ยื่นคาร้องไม่วางประกันหรือให้หลั กประกันตามที่ศาลกาหนดให้ศาลมีคาสั่งยกคาร้อง
คาสั่งศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด
ให้ศาลกาหนดวันนัดพิจารณาคาร้องตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และให้นั่งพิจารณาคดีติดต่อกันทุกวันจนกว่า
จะเสร็จการพิจารณาและมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง เว้นแต่กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอันมิอาจก้าวล่วงได้
ในระหว่างพิจ ารณา ศาลอาจมีคาสั่งให้ผู้บังคับ หลัก ประกันหยุดการปฏิบัติห น้าที่จนกว่าศาลจะมี
คาพิพากษาหรือคาสั่งก็ได้ หากศาลมีคาสั่งดังกล่าว ให้ศาลแต่งตั้งผู้รับใบอนุญาตคนหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บังคับหลักประกันชั่วคราว เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้รับใบอนุญาตให้ศาลแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ตามมาตรา ๕๕ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้บังคับหลักประกันชั่วคราวมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บังคับหลักประกัน
ให้ผู้ยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่งเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บังคับหลักประกันชั่วคราวตามอัตราหรือจานวน
ที่ศาลกาหนด แต่กรณี ที่ศาลมีคาพิ พากษาให้ ผู้ บังคับ หลั กประกันพ้ นจากตาแหน่ง ให้ ถือว่าค่าตอบแทนผู้ บังคั บ
หลักประกันชั่วคราวเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรอันเกิดจากการบังคับหลั กประกันตามมาตรา ๗๔ (๒) และให้จัดสรร
ชาระแก่ผู้ยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๗ หากศาลเห็นว่ามีเหตุคัดค้านผู้บังคับหลักประกันตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่งให้ศาลมีคาพิพากษา
ให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตาแหน่ง แต่หากศาลเห็นว่าไม่มีเหตุดังกล่าว ให้ศาลมีคาสั่งยกคาร้อง
คาพิพากษาหรือคาสั่งศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันมีคาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาล คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือเมื่อศาลอุทธรณ์
มีคาพิพากษาหรือคาสั่ ง แล้วแต่กรณี ให้ศาลสั่งคืนประกันหรือหลักประกันแก่ผู้วางประกันหรือหลักประกันต่อศาล
ตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ และ
ยังมีกิจการที่จะต้องดาเนินต่อไป ให้ศาลแต่งตั้งผู้รับใบอนุญาตคนหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้บังคับหลักประกันแทน
เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้รับใบอนุญาตให้ศาลแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามมาตรา ๕๕
ให้นาบทบัญญัติในหมวดนี้ที่เกี่ยวกับผู้บังคับหลักประกันมาใช้บังคับแก่ผู้บังคับหลักประกันแทนตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม

- 17 มาตรา ๗๙ คาพิพากษาของศาลที่ให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๗๗ ไม่กระทบถึง
การใดที่ผู้บังคับหลักประกันได้กระทาไปแล้วก่อนที่ศาลจะมีคาพิพากษาเช่นว่านั้น
หมวด ๗
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
มาตรา ๘๐ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจระงับสิ้นไปเมื่อ
(๑) หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความ
(๒) ผู้รับหลักประกันและผู้ให้หลักประกันตกลงกันเป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(๓) มีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
(๔) มี การจ าหน่ ายทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั กประกั น ในการบั งคั บ หลั ก ประกั น หรื อเมื่ อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น
หลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน
มาตรา ๘๑ ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้น ขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะ
บังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชาระตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกินกว่าห้าปีไม่ได้
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๒ ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง
ในการดาเนินการทางทะเบียนตามมาตรา ๑๖ หรือการขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗ หรือการขอแก้ไขรายการจดทะเบียน
ตามมาตรา ๒๐ หรือการขอยกเลิกการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๑ หรือการดาเนินการตามมาตรา ๕๑ หรือการแจ้ง
เหตุตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผู้รับหลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรคสอง
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้รับหลักประกันผู้ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งโดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ให้หลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้ให้หลักประกันผู้ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งโดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผู้ให้หลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๘๖ ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอาไปเสีย ทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่า ทาให้ไร้ประโยชน์
ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้ผู้รับหลักประกันไม่อาจ
บังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๘๗ ผู้รับหลักประกันผู้ใดแสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรือปกปิดความจริงในการร้องขอให้ศาล
มีค าพิ พ ากษาบั ง คั บ หลั ก ประกั น ตามมาตรา ๔๖ หรื อ ในการแจ้ ง ผู้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น เพื่ อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย บั งคั บ
หลักประกันตามมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ

- 18 มาตรา ๘๘ ผู้ให้หลักประกันผู้ใดส่งมอบหรือแสดงดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสาร อันเป็นเท็จเกี่ยวกับ
ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น ตลอดจนสิ ท ธิ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ สิ น ที่ เป็ น หลั ก ประกั น ต่ อ ผู้ รั บ หลั ก ประกั น หรือ ผู้ บั งคั บ
หลักประกัน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผู้ รั บ หลั ก ประกั น หรื อ ผู้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น ผู้ ใ ดล่ ว งรู้ ห รื อ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล หรื อ ความลั บ
ในการประกอบธุรกิจหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ให้หลักประกันอันเป็นข้อมูลหรือความลับที่ตามปกติวิสัยของผู้ให้หลักประกัน
จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย และเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลหรือความลับนั้นเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือ เป็นการเปิดเผยโดยผู้ให้
หลักประกันได้ให้ความยินยอมแล้ว
ผู้ใดล่ว งรู้ห รือได้มาซึ่งข้อมูล หรือความลับจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือความลับนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๙๐ ผู้บังคับหลักประกันผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือกระทาการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยมุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกัน
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๙๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมี
อานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้มีจานวนสามคนและคนหนึ่งต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
[ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พ.ศ.255๙]
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ไม่เกินสามสิบวัน
แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

- 19 อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(ก) กรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นที่ดิน ให้เรียกเท่ากับค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนจานอง
(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นนอกจาก (ก) และกิจการ ให้เรียกไม่เกินร้อยละสองของจานวนเงิน
ที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน แต่ต้องไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การแก้ไขเพิ่มจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน ให้เรียกไม่เกินร้อยละสองของจานวนเงิน
ที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันเฉพาะในส่วนที่เพิ่ม แต่ต้องไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การแก้ไขรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ยกเว้นรายการจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
ครั้งละ ๕๐๐
บาท
(๔) การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
๕๐๐
บาท
(๕) การออกหลักฐาน
การจดทะเบียน
ฉบับละ ๕๐๐
บาท
(๖) การตรวจดูรายการจดทะเบีย
ครั้งละ ๑๐๐
บาท
(๗) การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
การบันทึกข้อมูลที่มีความยาวของระเบียน
ไม่เกินสองร้อยอักขระ
ระเบียนละ ๑
บาท
(๘) ใบอนุญาต
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๙) ค่าต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
“ระเบียน” ตาม (๗) หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่
แสดงในรูปของอักขระในแต่ละบรรทัด ในการนี้ ระเบียนใดมีความยาวเกินสองร้อยอักขระให้คิดทุก
สองร้อยอักขระเป็นหนึ่งระเบียน เศษที่เหลือหากไม่ครบสองร้อยอักขระให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน

- 20 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ทรัพย์สินที่อาจนามาใช้เป็นประกันการชาระ
หนี้ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกันหรือการจานองตาม
มาตรา ๗๐๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนบาง
ประเภทเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่สามารถนาทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากทรัพย์สินดังกล่าวมา
ใช้ เป็ น ประกั น การช าระหนี้ ในลั ก ษณะที่ ผู้ ให้ ห ลั ก ประกัน ไม่ต้ อ งส่ งมอบการครอบครองทรัพ ย์ สิ น นั้ น ให้ แ ก่ ผู้ รั บ
หลักประกันได้ เช่น สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นกัน อีกทั้งกระบวนการบังคับจานองมีความ
ล่าช้าอันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สมควรตรากฎหมายเพื่อรองรับการนาทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมา
ใช้เป็นประกันการชาระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหนี้และสร้างระบบการบังคับหลักประกัน
ที่ มี ค วามรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ธรรมอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การประกอบธุรกิ จ จึงจ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

กลับหนาสารบัญ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กฎกระทรวง
กำหนดให้ทรัพย์สินอืน่ เป็นหลักประกัน
พ.ศ. 2561
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 8 (6) แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕8 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดให้ไม้ยืน ต้น
เป็นทรัพย์สินที่นำมำใช้เป็นหลักประกันได้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้มี
กำรให้หลักประกันทำงธุรกิจมำกยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่กำรประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ
และโดยที่มำตรำ 8 (6) แห่งพระรำชบัญญัติหลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ทรัพย์สินอื่น
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นหลักประกันได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กลับหนาสารบัญ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
การไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“คู่สัญ ญา” หมายความว่า ผู้ให้ หลักประกัน หรือผู้รับ หลักประกัน ตามสัญ ญาหลักประกัน
ทางธุรกิจที่เป็นกิจการ และให้หมายความรวมถึงผู้รับมอบอํานาจด้วย
ข้อ ๒ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง หากผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันมอบอํานาจให้
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การแทน ให้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ มอบอํ า นาจต่ อ ผู้ บั ง คั บ
หลักประกันด้วย
ข้อ ๓ การยื่นเอกสารหรือ พยานหลักฐานเพิ่ มเติมให้ยื่นต่อ ผู้บังคับ หลักประกัน และให้
คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเอกสารหรือพยานหลักฐานดังกล่าวส่งสําเนาเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้นให้คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งทราบในวันนัดไต่สวนข้อเท็จจริงหรือวันที่ผู้บังคับหลักประกันกําหนด
คู่สัญญามีสิทธิขอตรวจดูหรือขอคัดสําเนาเอกสารหรือพยานหลักฐานที่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้ยื่นไว้
ต่อผู้บังคับหลักประกันตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ ๔ ถ้าเอกสารที่ยื่นต่อผู้บังคับหลักประกันได้จัดทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ หากคู่สัญญา
ตกลงกัน ว่าไม่ ต้อ งจั ดทํ าคํ าแปลเป็ น ภาษาไทย และผู้บั งคั บ หลัก ประกัน เห็ น ว่าไม่ ใช่ พ ยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิ จารณา ผู้บังคับหลักประกันจะอนุญ าตให้ส่งเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน
ต่อผู้บังคับหลักประกันโดยไม่ต้องจัดทําคําแปลก็ได้
ในกรณี ที่ ต้องมีการแปลเอกสาร ให้ คู่สัญ ญาฝ่ายที่ ยื่นเอกสารจัดทํ าคําแปลโดยมีคํารับ รอง
ความถูกต้องของคําแปลแนบไว้กับเอกสารนั้น
ข้อ ๕ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้บังคับหลักประกันต้องให้โอกาสคู่สัญ ญามาชี้แจงและ
แสดงหลั ก ฐานตามที่ เห็ น สมควร และจะเรีย กคู่ สั ญ ญาหรือ บุ ค คลซึ่ งได้ รับ มอบอํ านาจจากคู่ สั ญ ญา
มาให้ถ้อยคําด้วยก็ได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๕ ก
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๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๖ ในการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ งครั้งแรก ให้ คู่ สั ญ ญามาพบผู้ บั งคั บ หลั ก ประกั น และให้
ผู้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น สอบถามคู่ สั ญ ญาทุ ก ฝ่ า ยถึ ง ข้ อ อ้ า ง ข้ อ คั ด ค้ า น และพยานหลั ก ฐานที่ ยื่ น ต่ อ
ผู้บังคับหลักประกันว่า ฝ่ายใดยอมรับหรือปฏิเสธโดยมีข้อโต้แย้ง ข้ออ้าง หรือข้อคัดค้านใด สําหรับ
ข้อเท็จจริงใดที่คู่สัญญายอมรับกันก็เป็นอันยุติไปตามนั้น ส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่สัญ ญา
ฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นพิจารณา ให้ผู้บังคับหลักประกัน
กําหนดไว้เป็นประเด็นพิจารณา เพื่อให้คู่สัญญานําพยานหลักฐานมานําสืบต่อไป
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง หรื อ ทั้ งสองฝ่ า ยไม่ ม าพบผู้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น
ผู้บังคับหลักประกันอาจดําเนินกระบวนการไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยคําร้องขอ
บังคับหลักประกันต่อไป
ข้อ ๘ การรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐานของผู้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น อาจรั บ ฟั ง จากเอกสารหรื อ
จากพยานบุคคลก็ได้
ในการรับฟังพยานบุคคล พยานบุคคลต้องให้ถ้อยคําด้วยวาจา โดยให้ผู้บังคับหลักประกัน
จดแจ้งถ้อยคําของพยานไว้ในรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงทุกครั้ง ทั้งนี้ คู่สัญ ญาและพยานบุคคล
สามารถขอตรวจ ขอคัดสําเนา หรือขอให้รับรองสําเนาของรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับตนได้
ข้อ ๙ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเสนอบันทึกถ้อยคํายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานบุคคลแทนการซักถามพยานทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีหนังสือแจ้ง
ผู้บังคับหลักประกันพร้อมทั้งส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยคําแทนการซักถามพยานดังกล่าว รวมทั้งส่งสําเนา
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบก่อนหรือในวันไต่สวนข้อเท็จจริงที่มีการสืบพยานบุคคลนั้น
ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่สัญญาร้องขอและผู้บังคับหลักประกัน
เห็นสมควร ให้พยานบุคคลผู้ให้ถ้อยคํามาให้ถ้อยคําเพิ่มเติม หรือตอบคําซักถาม คําถามค้าน หรือ
คําถามติง
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่พยานบุคคลไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเป็นใบ้ หรือหูหนวกและอ่านหนังสือไม่ได้
ให้ผู้บังคับหลักประกันเป็นผู้จัดหาล่ามโดยเรียกค่าใช้จ่ายจากคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้นําพยานบุคคลดังกล่าว
มาให้ถ้อยคํา
ข้อ ๑๑ ผู้บังคับหลักประกันอาจอนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง
พยานบุคคลให้ถ้อยคําผ่านระบบการประชุมทางจอภาพได้ โดยให้คู่สัญญาฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ดําเนินการ
จัดให้มีระบบดังกล่าวและเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๒ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ผู้บังคับหลักประกันจัดทํารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและชื่อสกุลของคู่สัญญา
(๒) ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ อาชีพ และความเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาของพยานบุคคล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๕ ก
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(๓) วัน เวลา และสถานที่ที่ผู้บังคับหลักประกันดําเนินการไต่สวน
(๔) รายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงตามที่ได้รับฟังจากพยานหลักฐาน
(๕) ลายมือชื่อของผู้บังคับหลักประกัน คู่สัญญา และพยานบุคคลผู้ให้ถ้อยคํา เว้นแต่เป็น
การให้ถ้อยคําผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับ
หลักประกันที่เป็นกิจการเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

กลับหนาสารบัญ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กําหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้อง
ของจํานวนหนี้ที่ยังมิได้ชําระ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
กรณีผู้ให้หลักประกันมีหนังสือขอให้ผู้รับหลักประกันทําหนังสือยืนยันหรือระบุจํานวนหนี้ที่ยัง
มิได้ชําระภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่มีหนังสือไปยังผู้รับหลักประกันครั้งก่อน ผู้ให้หลักประกัน
ต้องชําระค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับหลักประกัน ครั้งละไม่เกินสองร้อยบาท
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจํานวนหนี้ที่ยังมิได้ชําระ
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กลับหนาสารบัญ
กฎกระทรวง
กําหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
กําหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับหลักประกัน
(๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๒) ทรัสตีในนามทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(๓) บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(๔) นิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(๕) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๖) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง
(๗)๑ สํานักงานปลัดกระทรวงอตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
(๘)๒ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเฉพาะกรณีการให้สินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงิน
(๙)๓ นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง
(๑๐)๔ นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑

เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
๓
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
๔
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
๒

-๒หมายเหตุ ท ้า ยกฎกระทรวงกํา หนดให้บ ุค คลอื ่น เป็น ผู ้ร ับ หลัก ประกัน พ.ศ. ๒๕๕๙ :- เหตุผ ลในการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้นิติบุคคลบางประเภท เป็นผู้รับหลักประกัน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจได้นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้สถาบัน การเงินเป็นผู้รับ
หลักประกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการให้หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายดังกล่าวมากขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ แ ก่ ก ารประกอบธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ของประเทศ และโดยที่ ม าตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกันได้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
หมายเหตุท้ายกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 :- เหตุผลในการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้สํานักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เฉพาะกรณีการให้สินเชื่อ
ร่วมกับสถาบันการเงิน นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง และนิติ
บุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ เป็นผู้รับหลักประกันเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
การให้หลักประกันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น อั นจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจและ เศรษฐกิจของประเทศ
และโดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับ
หลักประกันได้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(ก) กรณี ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น เป็ น ที่ ดิ น ให้ เ รี ย กเท่ า กั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ในการจดทะเบียนจํานอง
(ข) กรณีทรัพย์สินอื่นนอกจาก (ก) และกิจการ ให้เรียกร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของจํานวนเงิน
ที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๒) การแก้ไขเพิ่มจํานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน ให้เรียกร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
ของจํานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
เฉพาะในส่วนที่เพิ่ม
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๓) การแก้ไขรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ยกเว้นรายการจํานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน
ครั้งละ ๒๐๐ บาท
(๔) การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ
๒๐๐ บาท
(๕) การออกหลักฐานการจดทะเบียน
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๖) การตรวจดูรายการจดทะเบียน
ครั้งละ
๕๐ บาท
(๗) การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์
ครั้งละ ๘๐๐ บาท
การบันทึกข้อมูลที่มีความยาวของระเบียน
ระเบียนละ ๐.๓๐ บาท
ไม่เกินสองร้อยอักขระ
(๘) ใบอนุญาต
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
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(๙) ค่าต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งละ ๕๐๐ บาท
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
“ระเบียน” ตาม (๗) หมายความว่า หน่วยของรายการข้อ มูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล
ที่แสดงในรูปของอักขระในแต่ละบรรทัด ในการนี้ ระเบียนใดมีความยาวเกินสองร้อยอักขระให้คิด
ทุกสองร้อยอักขระเป็นหนึ่งระเบียน เศษที่เหลือหากไม่ครบสองร้อยอักขระให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน
ข้อ ๒ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน
และการถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ แก่ส่วนราชการ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ และยกเว้นค่าธรรมเนียม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
กรณีการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตโดย
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 รี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็น
ผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
“เจ้าพนักงานทะเบียน” หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ โดยเป็นบุคคล
ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๔.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี
๔.๒ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ทนายความ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยทนายความ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี
๔.๓ เป็นผู้ทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกัน ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ
ความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียน ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปีจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมจดทะเบียน
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(๑) อนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานศาลยุติธรรม
(๒) ผู้ เ ชี่ ย วชาญศาล ด้ า นการประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ
สํานักงานศาลยุติธรรม
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(๓) ผู้ทําแผน ผู้บริหารแผนที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมบังคับคดี
(๔) ผู้ ป ระเมิ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระเมิ น หลั ก ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๕ (๑) ถึง (๗)
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
๕.๑ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหลักประกันได้
๕.๒ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
หรือหน่วยงานเพิกถอนหนังสือรับรอง แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๖ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ารับการอบรมความรู้ก่อนได้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
๖.๑ กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ (จํานวน ๖ ชั่วโมง)
๖.๒ จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน (จํานวน ๖ ชั่วโมง)
ข้อ ๗ ผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ และได้รับการอบรมตามข้อ ๖ ประสงค์จะ
ขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานทะเบียนตาม แบบ ทป.๐๓ ที่แนบท้ายประกาศนี้
พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสืออื่นใดของทางราชการซึ่งใช้ในการแสดงตนได้
(๒) รูปถ่ายสีหรือขาวดํา หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน
หกเดือน)
(๓) หนั ง สื อ รั บ รองขององค์ ก รควบคุ ม วิ ช าชี พ ออกให้ ไ ม่ เ กิ น หกเดื อ น ก่ อ นวั น ยื่ น คํ า ขอ
รับใบอนุญาต (กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
(๔) หนังสือสําคัญ หรือบัตรประจําตัว (กรณีเป็นผู้ได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบ
หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมจดทะเบียน หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
(๕) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ข้อ ๘ ให้ เ จ้ า พนั ก งานทะเบี ย นพิ จ ารณาคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณา
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาต
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ข้อ ๙ ใบอนุญาตให้มีอายุสามปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ ๑๐ ผู้บังคับหลักประกันที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามแบบ ทป.๐๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้ ภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ผู้บังคับหลักประกันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ ๑๑ กรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้บังคับหลักประกันยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ทป.๐๕ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แบบ ทป.03
คําขอเลขที่............................................
วันที่รับ............../................./...............

รูปถาย

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

คําขอรับใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน
เขียนที่................................................................
วันที่............. เดือน....................... พ.ศ. ............
ขาพเจาผูลงลายมือชื่อขางทายนี้ ขอรับใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันและขอแจงประวัติของขาพเจา ไวดังนี้
1. ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว  อื่นๆ..........................................................สัญชาติ...................อายุ..........ป
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่

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

2. ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได)
ตั้งอยูเลขที.่ ...................หมูที่...............อาคาร.......................................................หองเลขที่....................ชั้นที่...............
หมูบาน.................................................ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท...............................
โทรสาร......................... e-mail ...............................................................................
3. ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประเทศ

วันที่สําเร็จการศึกษา

4. ไดรับการอบรม

กฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ

เมื่อวันที่.................................................

จรรยาบรรณผูบังคับหลักประกัน

เมื่อวันที่.................................................

3.1
3.2
3.3

5. ปจจุบันประกอบอาชีพ……………………………………..…หางหุนสวน/บริษัท/หนวยงาน…………………………………………….
ตั้งอยูเลขที.่ ...................หมูที่...............อาคาร.................................................หองเลขที่........................ชั้นที่...............
หมูบาน.................................................ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท...............................
โทรสาร......................... e-mail ...............................................................................
6. ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
(1) ป พ.ศ.

ตําแหนง

หนาที่ความรับผิดชอบ

(2) ป พ.ศ.
(3) ป พ.ศ.

ตําแหนง
ตําแหนง

หนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ

-27. เคยเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม
8. เคยตองโทษจําคุกในคดีใดบางหรือไม



ไมเคย

 เคย.....................................

ไมเคย เคย..............................................................................................

9. เคยเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือไม



ไมเคย

 เคย

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทน
ใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันพ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบประวัติ หากปรากฏภายหลังวาขอความขางตน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตองหรือเปนเท็จ หรือมีเจตนาปกปด ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติทันที และใหเจา
พนักงานทะเบียนพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน

(ลายมือชื่อ)...................................................................ผูยื่นคําขอ
(................................................................)
วันที่................../......................./..................

- สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ตองลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกตอง” -

แบบ ทป.04
คําขอเลขที่............................................
วันที่รับ............../................./...............

รูปถาย

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

คําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน
เขียนที่................................................................
วันที่............. เดือน....................... พ.ศ. ............
ขา พเจา ผูล งลายมือ ชื่อ ขา งท ายนี้ มีค วามประสงคข อต อ อายุใ บอนุญ าตเป นผู บัง คับ หลั กประกัน และขอแจ งประวั ติ
ของขาพเจา ไวดังนี้
1. ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว  อื่นๆ..............................................................สัญชาติ...................อายุ...............ป
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่

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

2. ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได)
ตั้งอยูเลขที.่ .....................หมูที่...............อาคาร...............................................หองเลขที่...........................ชั้นที่...............
หมูบาน....................................................ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท...............................
โทรสาร......................... e-mail ...............................................................................
3. ปจจุบันประกอบอาชีพ……………………………………..…หางหุนสวน/บริษัท/หนวยงาน…………………………………………….
ตั้งอยูเลขที.่ ...................หมูที่...............อาคาร.................................................หองเลขที่........................ชั้นที่...............
หมูบาน.................................................ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท...............................
โทรสาร......................... e-mail ...............................................................................
4. เปนผูบังคับหลักประกันใบอนุญาตเลขที่.................................................ออกให ณ วันที่............................................
5. ในระหวาง 3 ป นับแตวันออกใบอนุญาต จนถึงวันยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันขาพเจา
ขอรับรองวา
1) ไมมคี วามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
2) ไมตอ งโทษจําคุกในคดีใดๆ
3) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
4) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

- สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ตองลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกตอง” -

-25)

ไมเคย ปฏิบัติงานบังคับหลักประกันกิจการ
เคย

ปฏิบัติงานบังคับหลักประกันกิจการ ตามรายชื่อดังตอไปนี้

(1) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................
(2) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................
(3) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................
(4) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................
(5) บังคับหลักประกันกิจการ..................................................................มูลคากิจการ............................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทน
ใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ขาพเจายินยอมใหตรวจสอบประวัติ หากปรากฏภายหลังวาขอความขางตน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตองหรือเปนเท็จ หรือมีเจตนาปกปด ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติทันที และใหเจา
พนักงานทะเบียนพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกัน

(ลายมือชื่อ)...................................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(................................................................)
วันที่................../......................./..................

หมายเหตุ
1. ผูบังคับหลักประกันที่มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงาน
ทะเบียนภายในสามสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พรอมดวยรูปถายสีหรือขาวดํา หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 2 รูป ถายไวไมเกินหกเดือน
2. ผูบังคับหลักประกันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว หากประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหใชแบบคําขอรับใบอนุญาตใหม ทั้งนี้
ตองไมเกินสามปนับแตใบอนุญาตสิ้นอายุ

- สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ตองลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกตอง” -

แบบ ทป.๐๕
คําขอเลขที่............................................
วันที่รับ............../................./...............
ผู้รับ......................................................

รูปถ่าย

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บงั คับหลักประกัน

เขียนที่................................................................
วันที่............. เดือน....................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้ ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน และขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้า ไว้ดังนี้
๑. ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว  ยศ ........................................................สัญชาติ.........................อายุ...............ปี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่

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

๒. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที่...............อาคาร.........................................................................หมู่บ้าน.......................................................
ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์............................ โทรสาร........................ e-mail ................................
๓. เป็นผู้บังคับหลักประกันใบอนุญาตเลขที่...............................................ออกให้ ณ วันที่..................................................
ขอแจ้งความประสงค์
๑. ขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน เนื่องจาก
 เปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล  สูญหาย/เสียหาย  อื่นๆ ระบุ..............................................................................
๒. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อสกุล  ชื่อ..................................................  ชื่อสกุล ....................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นคําขอ
(................................................................)
วันที่................../......................./..................

- สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง” -

กลับหนาสารบัญ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมาย
(๒) ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง กระทรวงการคลั ง หรื อ ผู้ ซึ่ ง ผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมอบหมาย
(๓) พนักงานสอบสวนซึ่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมอบหมาย
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

