วิกฤตเศรษฐกิจ

2540

คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาร่ างแล้วเสร็จ วันที่ 19
ธ.ค. 45

2543

2545

ก.คลังเสนอ ครม.
อนุมัติหลักการร่ าง
วันที่ 9 ก.ค. 52

2549

ก.ยุติธรรมเสนอ ครม.อนุมัติใน รัฐประหาร
หลักการร่ างกฎหมาย วันที่ 9 วันที่ 19 ก.ย. 49
พ.ค. 43

2552

ยุบสภาผู้แทนฯ
วันที่ 9 ธ.ค. 56

2554
ยุบสภาผู้แทนฯ
วันที่ 10 พ.ค. 54

2556

ครม. เสนอร่ างต่ อ
สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
วันที่ 19 ก.พ. 58

2557

2558

ทีป่ ระชุ มคณะกรรมการร่ วม
ภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจมีมติให้
ผลักดันกฎหมาย
วันที่ 16 ก.ค. 57

มีผลใช้ บังคับ
2 ก.ค. 59

2559
กฎหมายประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 5 พ.ย. 58

2

ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบธุรกิจ SMEs มากกว่ า 2,800,000 ราย
SMEs ประมาณ 800,000 ราย สามารถเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน
โดยส่ วนใหญ่ ใช้ อสั งหาริมทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ในการคา้ ประกัน
3

การคา้ ประกันด้ วยบุคคล

การคา้ ประกันด้ วยทรัพย์สิน

จานอง

จานา
หลักประกัน
4

รายการ
การส่ งมอบทรัพย์
ให้แก่เจ้าหนี้
การจดทะเบียน
ประเภทของทรัพย์

จานา

จานอง

หลักประกัน

ส่ งมอบ

ไม่ตอ้ งส่ งมอบ

ไม่ตอ้ งส่ งมอบ

จดทะเบียนจานอง
อสังหาริ มทรัพย์ และ
สังหาริ มทรัพย์บาง
ประเภทที่มีทะเบียน
เช่น เครื่ องจักร เรื อ

จดทะเบียนสัญญาฯ
1. กิจการ
2. สิ ทธิเรี ยกร้อง
3. สังหาริ มทรัพย์ฯ
4. อสังหาริ มทรัพย์ฯ
5. ทรัพย์สินทางปัญญา
6. ทรัพย์สินอื่นฯ

ไม่จดทะเบียน
สังหาริ มทรัพย์
(ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้)
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o กาหนดให้ มีการนาทรั พย์ สินที่มีมูลค่ าทางเศรษฐกิจมาใช้ เป็ นหลักประกันการ
ชาระหนีไ้ ด้ และช่ วยลดข้ อจากัดด้ านหลักประกันด้ วยทรัพย์ สิน (จานา จานอง)
o ไม่ ต้องส่ งมอบการครอบครองทรั พย์ สิน ผู้ให้ หลักประกันยังคงใช้ ทรั พย์ สินนั้น
ผลิตสิ นค้ าหรือบริการเพือ่ ให้ เกิดมูลค่ าเพิม่ ต่ อไปได้
o เกิดบุริมสิ ทธิ์ตามกฎหมายนีข้ นึ้ เหนือตัวทรัพย์ สินทีเ่ ป็ นหลักประกัน
(บุริมสิ ทธิ์ = ผู้รับหลักประกันมีสิทธิได้ รับชาระหนีก้ ่ อนเจ้ าหนีส้ ามัญทัว่ ไป)
o มีกระบวนการบังคับที่ รวดเร็ว มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นธรรม
6

o เข้ าถึงแหล่ งเงินทุนได้ ง่ายขึน้ มากขึน้
o นาทรั พย์ สนิ ที่มีมูลค่ าอื่นที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ไปเป็ นหลักประกันการชาระ
หนีไ้ ด้ โดยไม่ ต้องส่ งมอบทรั พย์ สิน เช่ น วัตถุดบิ สินค้ าคงคลัง

o มีทางเลือกในการใช้ หลักประกัน ได้ มากขึน้
o เสริมสภาพคล่ องให้ กับธุรกิจ เช่ น การนาลูกหนีก้ ารค้ ามาเป็ น
หลักประกัน
o เสริมสร้ างให้ มีโอกาสในการทาธุรกิจและเติบโตได้ ในอนาคต
7

บททัว่ ไป

หมวด 5

การบังคับหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สิน

หมวด 6

การบังคับหลักประกันที่เป็ นกิจการ

มาตรา 1-4

หมวด 1

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

หมวด 2

การดาเนินการทางทะเบียน

มาตรา 5-13

มาตรา 14-21

มาตรา 35-53

มาตรา 54-60
ส่ วนที่ 1 ผูบ้ งั คับหลักประกัน
ส่ วนที่ 2 กระบวนการบังคับหลักประกัน
ที่เป็ นกิจการ มาตรา 61-74
ส่ วนที่ 3 การคัดค้านผูบ้ งั คับหลักประกัน

มาตรา 75-79

หมวด 3

สิ ทธิและหน้าที่ของผูใ้ ห้และ
ผูร้ ับหลักประกัน มาตรา 22-28

หมวด 7

หมวด 4

สิ ทธิหน้าที่ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับกับ
บุคคลภายนอก มาตรา 29-34

หมวด 8

ความระงับสิ้ นไปแห่งสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ มาตรา 80-81
บทกาหนดโทษ มาตรา 82-91

อัตราค่ าธรรมเนียม
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o วันบังคับใช้ กฎหมาย /รั ฐมนตรี รักษาการ ?
o บุคคลที่เกี่ยวข้ องมีใครบ้ าง ?

o ทรั พย์ สินที่ใช้ เป็ นหลักประกันได้ ?
o การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ?
o ความเกี่ยวพันระหว่ างบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ?
o การบังคับหลักประกัน ?
o บทกาหนดโทษ ?
o อัตราค่ าธรรมเนียม ?
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มีผลใช้บงั คับวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 (เมื่อพ้น 240 วัน นับแต่วนั ประกาศฯ)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ยกเว้น 4 เรื่องให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1

คานิยาม

2

อานาจรัฐมนตรี รักษาการในการออกกฎและประกาศกระทรวง

3

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็ นเจ้าพนักงานทะเบียน

4 หลักเกณฑ์วธิ ีการขออนุญาตเป็ น “ผูบ้ งั คับหลักประกัน”
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2.ผู้รับหลักประกัน

1.ผู้ให้ หลักประกัน
บุคคลธรรมดา หรื อ นิติบคุ คล
3.ผู้บังคับหลักประกัน

บุคคลที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงเลือกให้
เป็ นผู้บงั คับหลักประกัน กรณีนากิจการมาเป็ นหลักประกัน
4.เจ้ าพนักงานทะเบียน

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

หรื อผู้ที่ได้ รับมอบอานาจจากอธิบดี
5.นายทะเบียน

ผู้มีอานาจหน้ าที่จดทะเบียนสิทธิ

เช่น ที่ดิน / เครื่ องจักร / เรื อ / รถยนต์

6.เจ้ าหนีบ้ ุริมสิ ทธิ์อนื่

เจ้ าหนี ้ที่มีบรุ ิมสิทธิเหนือ

ทรัพย์สินที่นามาจดทะเบียน
7.คณะกรรมการเปรียบเทียบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า /
สนง.เศรษฐกิจการคลัง / พนักงานสอบสวน

- สถาบันการเงิน
(1) ธนาคารพาณิ ชย์
(2) บริ ษทั ประกันชีวติ /วินาศภัย
(3) สถาบันการเงินของรัฐ
- บุคคลอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงฯ
 (ฉบับที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
(1) SPV แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(2) ทรัสตี
(3) บริ ษทั หลักทรัพย์ กองทุนรวม หรื อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(4) นิติบุคคลซึ่ งประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

(5) บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ (6) ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็ กเตอริ่ ง
 (ฉบับที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
(7) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณี กองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
(8) ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศเฉพาะกรณี การให้สินเชื่อร่ วมกับ
สถาบันการเงิน
(9) นิติบุคคลซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและ
ให้เช่าแบบลิสซิ่ง
(10) นิติบุคคลซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
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1.กิจการ

2.สิทธิเรียกร้ อง

- กิจการร้ านอาหาร
- กิจการรับเหมาก่อสร้ าง
- ร้ านอาหาร
- อื่นๆ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร
- สิทธิการเช่า - สัญญาจ้ าง

4.อสังหาริมทรัพย์

5.ทรัพย์ สินทางปั ญญา

- บ้ านจัดสรร
- ที่ดินจัดสรร
- คอนโดมิเนียม
- อื่นๆ

- ลูกหนี ้การค้ า - สัญญาซื ้อขาย

- สัญญาเช่าซื ้อ - อื่นๆ

- ลิขสิทธิ์
- สิทธิบตั ร
- เครื่ องหมายการค้ า
- อื่นๆ

3.สังหาริมทรัพย์

- สินค้ าคงคลัง - วัตถุดิบ
- เครื่ องจักร - รถยนต์
- เรื อ
- อื่น ๆ

6.ทรัพย์ สินอื่น
ออกเป็ นกฎกระทรวงเพิ่มได้
(ยังไม่กำหนด)
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1

SMEs ติดต่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

2
สัญญากู้เงิน






สถาบันการเงินดาเนินการพิจารณาสินเชื่อ/ข้อสัญญา/หลักประกัน

3

สถาบันการเงินแจ้งผลอนุมัติและทาสัญญากู้เงิน+สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

4

สถาบันการเงินแจ้งจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยระบบ
ออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5

SMEs ได้รับเงินกู้/สินเชื่อ
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ขั้นตอนการจดทะเบียนสั ญญาหลักประกันทางธุรกิจ (แบบ On Line)

ผู้รับหลักประกันขอรับชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username & Password)

ผู้รับหลักประกัน
Log in เข้าสู่ระบบ

ผู้รับหลักประกัน
กรอกข้อมูลรายการจดทะเบียน
เจ้าพนักงานทะเบียน
พิจารณาคาขอจดทะเบียน

ปฏิเสธคำขอ เนื่องจำกรำยกำรจด
ทะเบียนไม่ครบถ้วน
ตำมมำตรำ 18

ผู้รับหลักประกัน
ชาระค่าธรรมเนียม

ปฏิเสธคำขอ เนื่องจำก
ไม่ชำระค่ำธรรมเนียม ภำยใน 2 วัน

เจ้าพนักงานทะเบียน
รับจดทะเบียน /ออกใบเสร็จรับเงิน /
แจ้งผลการจดทะเบียน

ให้บริการตรวจค้น/รับรองข้อมูล
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วัน เดือน ปี
และเวลาที่จด
ทะเบียน
ชื่อและที่อยู่
ของลูกหนี ้และ
ผู้ให้
หลักประกัน

ชื่อและที่อยู่
ของผู้รับ
หลักประกัน

เหตุบงั คับ
หลักประกันตาม
สัญญา
หลักประกันทาง
ธุรกิจ

รายการ
จดทะเบียน

ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้รับใบอนุญาต
เป็ นผู้บงั คับ
หลักประกัน

หนี ้ที่
กาหนดให้ มี
การประกัน
การชาระ

จานวนเงิน
สู งสุ ดที่ตกลง
ใช้ทรัพย์สิน
เป็ นประกัน

รายการ
จดทะเบียนอื่นตามที่
เจ้ าพนักงานทะเบียน
ประกาศกาหนด

ข้อความที่แสดง
ว่าตราทรัพย์สิน
ไว้เป็ นประกัน
การชาระหนี้

รายละเอียด
ของทรัพย์สิน
ที่ใช้เป็ น
หลักประกัน
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 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็ นเจ้าพนักงานทะเบียน
 กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
 รับจดทะเบียน แก้ไขรายการจดทะเบียน และยกเลิกการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
 จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
 แจ้งนายทะเบียนทรัพย์สิน หรื อเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ์
 ออกใบอนุญาตให้เป็ นผูบ้ งั คับหลักประกัน
16

 การจดทะเบียนสั ญญาหลักประกันทางธุรกิจ = จดแจ้ ง

 ผู้ทรี่ ับผิดชอบความถูกต้ องของข้ อมูล คือ “ผู้ดาเนินการทางทะเบียน”
 เจ้ าพนักงานทะเบียนตรวจเฉพาะ “ความครบถ้ วน” ของรายการจดทะเบียน
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ขอจดทะเบียนสัญญา

กาหนด
ระยะเวลา
ไม่มี

ขอจดทะเปลี่ยนแปลง

ภายใน 14 วัน

ผู้รับหลักประกัน

ผู้ให้ หลักประกัน

ขอแก้ไข
ขอจดทะเบียนยกเลิก
√บังคับหลักประกันหลุดเป็ นสิ ทธิ
√ บังคับหลักประกันโดยการจาหน่ายทรัพย์สนิ

ไม่มี
ขอจดทะเบียนยกเลิก

ภายใน 14 วัน

√ หนี ้ที่ประกันระงับสิ ้นไปด้ วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความ
√ เมื่อคู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นหนังสือให้ ยกเลิกสัญญา
√ เมื่อมีการไถ่ถอนทรัพย์สนิ ที่เป็ นหลักประกัน
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ผู้ให้ หลักประกัน







ยังคงใช้สอย แลกเปลี่ยน จาหน่าย จ่ายโอน ใช้เป็ นหลักประกัน และ
ได้ดอกผล เว้นแต่ จะนาไปจานาต่อไม่ได้ มิฉะนั้นการจานาตกเป็ นโมฆะ
ต้องรับผิดในความเสี ยหาย สู ญหาย หรื อเสื่ อมราคาของทรัพย์
ต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินตามวิธีปฏิบตั ิทางการค้า หรื อตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
ต้องยินยอมให้เข้าตรวจดูทรัพย์สินหรื อตรวจสอบบัญชีได้เป็ นครั้งคราว
มีสิทธิ์สอบถามหรื อขอรับรองจานวนหนี้ที่ยงั ค้างชาระ
มีสิทธิ์ไถ่ถอนทรัพย์สินเวลาใด ๆ ก็ได้

ผู้รับหลักประกัน






เจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ์ มีสิทธิ ได้รับชาระหนี้ จากทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันก่อน
เจ้าหนี้สามัญ และถือตามลาดับบุริมสิ ทธิ
มีสิทธิ เหนื อทรัพย์สินที่รวม เข้ากับทรัพย์สินของบุคคลอื่ น ตามส่ วนของค่า
แห่งทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันของตน
มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้มาแทนทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน
มีสิทธิบงั คับหลักประกัน
• โดยจาหน่ายทรัพย์สินเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ หรื อ
• โดยให้ทรัพย์สินหลุดเป็ นสิ ทธิ

บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกจะได้รับทรัพย์สินไปโดย ปลอด
ภาระหลักประกัน ก็ต่อเมื่อ
 กรณี ซ้ือทรัพย์สินจากการบังคับ
หลักประกัน
 กรณี เป็ นทรัพย์สินที่มีลกั ษณะหมุนเวียน
เปลี่ยนมือตลอดเวลา
• ได้ทรัพย์สินมาตามทางค้าปกติ
• ได้ทรัพย์สินมาโดยผูร้ ับ
หลักประกันยินยอม
 กรณี เป็ นทรัพย์สินที่ไม่ได้มีลกั ษณะ
หมุนเวียนเปลี่ยนมือ
• ได้มาโดยสุ จริ ตและเสี ย
ค่าตอบแทน
• ได้มาโดยผูร้ ับหลักประกันยินยอม
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ผู้ยนื่ คาขอ
วิธีการสื บค้ น
ข้ อมูล

ผู้รับหลักประกัน

ผู้ให้ หลักประกัน

ประชาชนทัว่ ไป

1. เลขที่สญ
ั ญาหลักประกันทางธุรกิจ หรื อ
2. ทรัพย์สิน
2.1 ทรัพย์สินมีทะเบียน ค้นจาก เลขที่ทะเบียนทรัพย์สิน
2.2 ทรัพย์สินไม่มีทะเบียน ค้นจาก ประเภททรัพย์สิน
และที่ต้ งั ของทรัพย์สิน หรื อประเภททรัพย์สินและ ชื่อนามสกุล และเลขที่อา้ งอิงของลูกหนี้หรื อผูใ้ ห้หลักประกัน
3. ชื่อ-นามสกุล และเลขที่อา้ งอิงของลูกหนี้

1. เลขที่สญ
ั ญาหลักประกันทางธุรกิจ หรื อ
2. ทรัพย์สิน
2.1ทรัพย์สินมีทะเบียน ค้นจากเลขที่ทะเบียนทรัพย์สิน
2.2 ทรัพย์สินไม่มีทะเบียน ค้นจาก ประเภททรัพย์สิน
และที่ต้ งั ของทรัพย์สิน หรื อประเภททรัพย์สินและ ชื่อนามสกุล และเลขที่อา้ งอิงของลูกหนี้หรื อผูใ้ ห้หลักประกัน
3. ชื่อ-นามสกุล และเลขที่อา้ งอิงของลูกหนี้

1. เลขที่สญ
ั ญาหลักประกันทางธุรกิจ หรื อ
2. ทรัพย์สิน
2.1 ทรัพย์สินมีทะเบียน ค้นจาก เลขที่ทะเบียนทรัพย์สิน
2.2 ทรัพย์สินไม่มีทะเบียน ค้นจาก ประเภททรัพย์สินและ
ที่ต้ งั ของทรัพย์สิน หรื อประเภททรัพย์สินและ ชื่อ-นามสกุล
และเลขที่อา้ งอิงของลูกหนี้หรื อผูใ้ ห้หลักประกัน
3. ชื่อ-นามสกุล และเลขที่อา้ งอิงของลูกหนี้

ได้รับอนุญาต
ไม่ได้รับอนุญาต
ได้รับอนุญาต
ไม่ได้รับอนุญาต
ได้รับอนุญาต
ไม่ได้รับอนุญาต
สิ ทธิการเข้ าถึง
จากเจ้าของข้อมูล
จากเจ้าของข้อมูล
จากเจ้าของข้อมูล
จากเจ้าของข้อมูล
จากเจ้าของข้อมูล
จากเจ้าของข้อมูล
ข้ อมูล
1. เลขที่สญ
ั ญาหลักประกันฯ
ข้ อมูลทีอ่ นุญาต ข้อมูลการจดทะเบียนตาม 1. เลขที่สญั ญาหลักประกันฯ ข้อมูลการจดทะเบียนตาม 1. เลขที่สญั ญาหลักประกันฯ ข้อมูลการจดทะเบียนตาม
2. วัน เดือน ปี เวลาจด
มาตรา 18 หรื อเฉพาะ
2. วัน เดือน ปี เวลาจด
มาตรา 18 หรื อเฉพาะข้อมูลที่ 2. วัน เดือน ปี เวลาจด
ให้ ทาการตรวจ มาตรา 18 หรื อเฉพาะ
ข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
ทะเบียน
ข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
ทะเบียน
ได้รับอนุญาต
ทะเบียน
ค้ น

1. ตรวจค้นข้อมูล 50 บาท ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
2. หนังสื อรับรอง 200 บาท

3. ทรัพย์สินที่เป็ น
หลักประกัน
4. สถานะคาขอจดทะเบียน
1. ตรวจค้นข้อมูล 50 บาท ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
2.หนังสื อรับรอง 200 บาท

1. ผ่านระบบการจด
ทะเบียน
2. ยืน่ แบบคาขอบริ การ
ข้อมูล (แบบ บธ.1)

1. ผ่านระบบการจด
ทะเบียน
2. ยืน่ แบบคาขอบริ การ
ข้อมูล (แบบ บธ.1)

3. ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน
4. สถานะคาขอจดทะเบียน

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม
ช่ องทางการ
ขอรับบริการ

1. ผ่านระบบการจดทะเบียน
2. ผ่านเว็ปไซต์กรม
www.dbd.go.th

1. ตรวจค้นข้อมูล 50 บาท
2. หนังสื อรับรอง 200 บาท

3. ทรัพย์สินที่เป็ น
หลักประกัน
4. สถานะคาขอจดทะเบียน
ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม

1. ผ่านระบบการจดทะเบียน 1. ยืน่ แบบคาขอบริ การข้อมูล 1. ผ่านเว็ปไซต์กรม
2. ผ่านเว็ปไซต์กรม
www.dbd.go.th
(แบบ บธ.1)
www.dbd.go.th
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แบ่ งเป็ น 2 กรณี
การบังคับ
ทรัพย์สิน

จาหน่ ายทรัพย์ สิน
โดยวิธีการประมูล
โดยเปิ ดเผย

การบังคับ
กิจการ

บังคับทรัพย์ สิน
หลุดเป็ นสิทธิ

จาหน่ ายโดย
ผู้บงั คับ
หลักประกัน
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ผูร้ ับหลักประกันแจ้งเหตุบงั คับหลักประกัน
ผูใ้ ห้หลักประกันส่ งมอบทรัพย์สิน

ยินยอมส่ งมอบ
ผูร้ ับหลักประกันมีหนังสื อแจ้งการชาระหนี้ภายใน 15 วัน
ผูใ้ ห้หลักประกันไม่ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
บังคับหลักประกันโดยวิธีขายทอดตลาด

ไม่ยนิ ยอมส่ งมอบ
ผูร้ ับหลักประกันยืน่ คาร้องต่อศาล
ศาลมีคาพิพากษาให้จาหน่ายทรัพย์สินหรื อบังคับให้หลุดเป็ น
สิ ทธิตามคาร้อง

บังคับหลักประกันหลุดเป็ นสิ ทธิ
จัดสรรเงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สิน

ผูร้ ับหลักประกันแจ้งวัน เวลา สถานที่
และวิธีการจาหน่ายหลักประกัน
ผูร้ ับหลักประกันจาหน่ายหลักประกัน
โดยวิธีการประมูลโดยเปิ ดเผย
ผูร้ ับหลักประกันจัดสรรเงินที่ได้จากการ
จาหน่ายทรัพย์สิน
หนี้ขาดเท่าไหร่ ลูกหนี้ตอ้ งรับผิดชอบ

ภายใต้เงื่อนไข
1. หนี้ที่คา้ งชาระเป็ นต้นเงินเท่ากับหรื อมากกว่า
มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน
2. ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็ นเวลาถึง 5 ปี
3. ไม่มีหลักประกันรายอื่น/บุริมสิ ทธิอื่น อันจด
ทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน

หนี้ระงับทั้งหมด
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กรณีนากิจการมาเป็ นหลักประกัน คู่สญ
ั ญาต้ องตกลงแต่งตั ้ง
ผู้ได้ รับใบอนุญาตอย่างน้ อย 1 คน เป็ นผู้บงั คับหลักประกัน

คุณสมบัติ
 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้ าน
- กฎหมาย - บัญชี - เศรษฐศาสตร์
– บริหารธุรกิจ - ประเมินราคาทรัพย์สนิ
 มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1. ได้ รับใบอนุญาตต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ทนายความ .- ผู้สอบบัญชี
กลุ่ มที่ 2. ผู้ ท าหน้ าที่ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การบัง คั บ
หลัก ประกัน ที่ได้ รับอนุญาต หรื อได้ รับความเห็น ชอบ
หรื อขึ ้นทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ สมาคม หรื อ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้ แก่
- อนุญาโตตุลาการ - ผู้เชี่ยวชาญศาล
- ผู้ทาแผน
- บริหารแผน
- ผู้ประเมินหลัก - ผู้ประเมินหลักชั ้นวุฒิ

ลักษณะต้ องห้ าม
•
•
•
•
•
•
•
•

เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
เคยได้ รับโทษจาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
เคยเป็ นผู้มีอานาจในสถาบันการเงินที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาต
เป็ นผู้มีอานาจของผู้ให้ หรื อผู้รับหลักประกัน
เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นผู้มีอานาจตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ
เป็ นข้ าราชการการเมือง
เป็ นข้ าราชการประจา
มีลกั ษณะต้ องห้ ามอย่างอื่นตามที่ประกาศกาหนด
- เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ
- ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

การอบรม
• กฎหมายว่าด้ วยหลักประกันทางธุรกิจ (6 ชม.)
• จรรยาบรรณผู้บงั คับหลักประกัน (6 ชม.)
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ผูร้ ับหลักประกันแจ้งเหตุบงั คับหลักประกัน
ผูบ้ งั คับหลักประกันกาหนดวัน เวลา สถานที่ไต่สวนข้อเท็จจริ ง ภายใน 7 วัน
และแจ้งให้ผใู้ ห้หลักประกันและผูร้ ับหลักประกันทราบ

ผูบ้ งั คับหลักประกันไต่สวนข้อเท็จจริ งและทาคาวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายใน 15
วัน นับแต่วนั ไต่สวนข้อเท็จจริ งวันแรก
กรณี คาวินิจฉัยไม่มีเหตุบงั คับหลักประกัน

กรณี ผบู้ งั คับหลักประกันวินิจฉัยว่ามีเหตุบงั คับ
หลักประกัน

มีหนังสื อแจ้งคาวินิจฉัยให้ลูกหนี้ ผูใ้ ห้
หลักประกัน ผูร้ ับหลักประกัน และเจ้าหนี้
อื่นซึ่งมีบุริมสิ ทธิเหนือทรัพย์สินทราบ

ให้ผใู ้ ห้หลักประกันส่ งมอบทรัพย์สิน
ยินยอมส่งมอบ

ผูบ้ งั คับหลักประกัน
จาหน่ายกิจการ
ผูบ้ งั คับหลักประกันจัดสรรเงิน
ที่ได้จากการจาหน่ายกิจการ

ไม่ยนิ ยอมส่งมอบ

ผูบ้ งั คับหลักประกันยืน่ คาร้องต่อศาลเพื่อศาลเพื่อ
ยึดหรื ออายัดกิจการที่เป็ นหลักประกัน
เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการยึดหรื ออายัด
กิจการเพื่อส่ งมอบให้แก่ผบู ้ งั คับหลักประกัน
ผูบ้ งั คับหลักประกันจาหน่ายกิจการ

จัดสรรเงินที่ได้จากการจาหน่ายกิจการ
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o ไต่สวนข้ อเท็จจริ งเมื่อมีเหตุบงั คับหลักประกัน
o วินิจฉัยเหตุบงั คับหลักประกัน
o กาหนดวงเงินวางประกัน
o บารุงรักษา จัดการ ดาเนินกิจการที่เป็ นหลักประกันจนกว่าจะจาหน่ายได้
o ตรวจสอบและประเมินราคากิจการ

o กาหนดวิธีการจาหน่ายกิจการ และดาเนินการจาหน่าย
o จัดสรรเงินที่ได้ จากการจาหน่ายกิจการ

 ให้ ถือว่าเป็ นการดาเนินการโดยมติที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อข้ อตกลงของผู้เป็ นหุ้นส่วนด้ วยกันทุกคน
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หนี ้ที่เป็ นประกันระงับสิ ้นไปด้ วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความ
(1.การชาระหนี ้ 2.ปลดหนี ้ 3.หักกลบลบหนี ้ 4.แปลงหนี ้ใหม่ 5.หนี ้เกลื่อนกลืนกัน)

คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันเป็ นหนังสือให้ ยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

มีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน
เมื่อมีเหตุบงั คับหลักประกัน และได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินทีเ่ ป็ น
หลักประกันหรื อเมื่อทรัพย์สนิ ที่เป็ นหลักประกันหลุดเป็ นสิทธิ
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1
กรณี เลิกสัญญาด้วยเหตุปกติ
 เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้ นไป
 เมื่อคู่สัญญาตกลงกันยกเลิกสัญญา
 เมื่อมีการไถ่ถอนทรัพย์สิน
ผู้ ใ ห้ หลั ก ประกั น เป็ นผู้ ด าเนิ น การขอ
ยกเลิกการจดทะเบียน (ภายใน 14 วัน)

2
กรณี บงั คับหลักประกัน
 จาหน่ายทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน
 บังคับทรัพย์สินหลุดเป็ นสิ ทธิ
ผู้รับหลักประกันเป็ นผู้ ดาเนิ นการขอยกเลิก
การจดทะเบียน (ภายใน 14 วัน)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

แสดงข้อความอันเป็ นเท็จ ปกปิ ดความจริ งในการดาเนินการทางทะเบียน
ไม่ยนื่ ขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไม่จดั ทาบัญชีทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน
เอาไปเสี ย ทาให้เสี ยหาย ทาลาย ทาให้เสื่ อมค่าหรื อไร้ประโยชน์ ย้าย ซ่อนเร้น หรื อโอนทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันไปให้ผอู ้ ื่นโดยทุจริ ต
เมื่อมีเหตุบงั คับหลักประกัน ผูใ้ ห้หลักประกันไม่ได้ดาเนินการแจ้งเหตุที่ไม่ส่งมอบกิจการที่เป็ นหลักประกันหรื อแจ้งเหตุอนั เป็ นเท็จ
จาหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สิน หรื อกระทาการใดๆ อันทาให้ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันบุบสลาย หรื อเสื่ อมค่า
ไม่แจ้งเหตุผลความจาเป็ นในการจาหน่ายทรัพย์สิน รวมทั้งไม่ได้วางเงินประกันหรื อหลักประกันตามจานวนที่ผบู ้ งั คับหลักประกันกาหนด
ส่ งมอบหรื อแสดงดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และสิ ทธิต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน หรื อ
ไม่แจ้งเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถส่ งมอบทรัพย์สินได้

• แสดงข้อความอันเป็ นเท็จ ปกปิ ดความจริ งในการดาเนินการทางทะเบียน
• ไม่ยนื่ ขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนด
• ไม่ดาเนินการแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวิธีการจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน
• ไม่ดาเนินการแจ้งผูใ้ ห้หลักประกันทราบกรณี หกั บัญชีเงินฝากเพื่อชาระหนี้
• บังคับหลักประกันให้หลุดเป็ นสิ ทธิไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• แสดงข้อความอันเป็ นเท็จ ปกปิ ดความจริ งในการร้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาบังคับหลักประกันหรื อในการแจ้งผูบ้ งั คับหลักประกัน
เพื่อให้มีคาวินิจฉัยบังคับหลักประกัน
• เปิ ดเผยข้อมูลหรื อความลับในการประกอบธุรกิจของผูใ้ ห้หลักประกัน เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
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• ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต หรื อกระทาการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี โดยมุ่งหมายให้
เกิดความเสี ยหายแก่ผใู ้ ห้หลักประกันหรื อผูร้ ับหลักประกันข้อความอันเป็ นเท็จ ปกปิ ดความจริ งในการดาเนินการทางทะเบียน
• เปิ ดเผยข้อมูลหรื อความลับที่ล่วงรู ้หรื อได้มาซึ่ งข้อมูลหรื อความลับในการประกอบธุ รกิจหรื อข้อมูลอื่นใดขอผูใ้ ห้หลักประกัน อันเป็ น
ข้อมูลหรื อความลับที่ตามปกติวสิ ัยของผูใ้ ห้หลักประกันจะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่
เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรื อเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรื อ
การพิจารณาคดี หรื อเป็ นการเปิ ดเผยโดยผูใ้ ห้หลักประกันได้ให้ความยินยอมแล้ว

• เปิ ดเผยข้อมูลหรื อความลับล่วงรู ้หรื อได้มาซึ่ งข้อมูลหรื อความลับจากผูร้ ับหลักประกัน หรื อผูบ้ งั คับหลักประกันเนื่องในการปฏิบตั ิราชการ หรื อ
การสอบสวน หรื อการพิจารณาคดี ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรื อเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรื อการ
พิจารณาคดี หรื อเป็ นการเปิ ดเผยโดยผูใ้ ห้หลักประกันได้ให้ความยินยอมแล้ว
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ควำมผิ ดที เ่ ปรี ยบเทียบได้

คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบ

พบการกระทา
ความผิด

ไม่ยินยอมตำมทีเ่ ปรี ยบเทียบ

ควำมผิ ดทีเ่ ปรี ยบเทียบไม่ได้
ไม่ยินยอมให้เปรี ยบเทียบ

กล่าวโทษ (แจ้ งความ)
ตารวจ
อัยการ

ยิ นยอมตำมทีเ่ ปรี ยบเทียบ

ศาล
คดียุติ
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(1)

การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(ก) กรณี ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันเป็ นที่ดิน ให้เรี ยก
เท่ากับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจานอง
(ข) กรณี ทรัพย์สินอื่นนอกจาก (ก) และกิจการ

การแก้ไขเพิ่มจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็ นประกัน
เฉพาะจานวนเงินในส่วนที่เพิ่ม
(3) การแก้ไขรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ยกเว้นรายการจานวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็ นประกัน
(4) การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(5) การออกหลักฐานการจดทะเบียน
(6) การตรวจดูรายการจดทะเบียน
(7) การถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์
การบันทึกข้อมูลที่มีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ
(8) ใบอนุญาต (ผูบ้ งั คับหลักประกัน)
(9) ค่าต่ออายุใบอนุญาต (ผูบ้ งั คับหลักประกัน)
(10) ใบแทนใบอนุญาต (ผูบ้ งั คับหลักประกัน)

(ร้อยละ 1 ไม่เกิน 200,000 บาท)
ร้อยละ 0.1 ไม่เกิน 1,000 บาท
ร้อยละ 0.1 ไม่เกิน 1,000 บาท

(2)

ครั้งละ

200 บาท

ฉบับละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ระเบียนละ
ฉบับละ
ครั้งละ
ฉบับละ

200 บาท
200 บาท
50 บาท
800 บาท
0.30 บาท
1,500 บาท
500 บาท
100 บาท
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0 2547 5048-9
ภายใน 3205, 3982
Page : DBD หลักประกันทางธุรกิจ
e-Mail: stro@dbd.go.th
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