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คู่มือการใช้งาน 
ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน 

1 คู่มือการลงชื่อเข้าใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน 

การลงชื่อเข้าใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เพ่ือใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ โดยเข้างานระบบผ่าน URL ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก าหนดไว้ให้ (ติดตามได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า www.dbd.go.th) เมื่อคลิกที่ URL ที่ก าหนดไว้ ระบบจะปรากฏหน้าจอส าหรับการการลงชื่อเข้าใช้
ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

ให้ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ท าการกรอกรหัสผู้ใช้งานที่ช่อง “ชื่อ
ผู้ใช้” กรอกรหัสผ่านที่ช่อง “รหัสผ่าน” และกรอกแคปต์ชา ที่ช่อง “Captcha” จากนั้นคลิกที่ “เข้าสู่ระบบ” ซึ่ง
ในการเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกรหัส Activate บัญชีผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 
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โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่อง “ชื่อบัญชี
ผู้ใช้ (ใช้ส าหรับการ Login)” และกรอกรหัส Activate Code ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่อง “Activate code” จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลัก
ของการใช้งานระบบ หากต้องการกรอกข้อมูลใหม่ใหม่กดปุ่ม “เริ่มใหม่” ระบบจะท าการเคลียร์ข้อมูลให้ท าการ
กรอกใหม่ และหากยังไม่ต้องการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานครั้งแรกให้กดปุ่ม “กลับไปหน้า Login” เมื่อกดปุ่ม 
“กลับไปหน้า Login” ระบบจะกลับไปสู่หน้าจอลงชื่อเข้างาน 

 
 เมื่อกรอกรหัส Activate Code ที่ถูกต้องแล้วกดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงหน้าจอหลักการใช้งานระบบฯ 
ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานในแต่ระดับ ซึ่งมีตัวอย่างหน้าจอการใช้งานหลักกรอกรหัส Activate Code ดังนี้ 

 
 หากกรอกข้อมูลรหัส Activate ไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความแจ้งดังนี้ 

 
หมายเหตุ  
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ผู้ใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานระดับ Super Administrator กรมพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้สร้างผู้ใช้งานระดับ Super 

Administrator ให้กับสถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการเพ่ิมผู้ใช้งานระดับ Administratorของสถาบัน
การเงินเท่านั้น  

2. ผู้ใช้งานระดับ Administrator ถูกสร้างโดยผู้ใช้งานระดับ Super Administrator เพ่ือใช้งานในการ
เพ่ิมผู้ใช้งานระดับ Maker Searcher Checker และ Super Checker และจัดการข้อมูลสาขาของ
สถาบันการเงิน 

3. ผู้ใช้งานระดับ Maker ถูกสร้างโดยผู้ใช้งานระดับ Administratorซึ่งผู้ใช้งานระดับ Maker มีบทบาทใน
การสร้างทะเบียนสัญญาหลักประกัน และจัดส่งให้ผู้มีบทบาท Checker ตรวจสอบ สถานะการ
ด าเนินการกับทะเบียนสัญญา พิมพ์ใบ Pay-in และแจ้งผลการช าระเงิน ให้ทางนายทะเบียนของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติทะเบียนสัญญาหลักประกัน 

4. ผู้ใช้งานระดับ Checker และ Super Checker ถูกสร้างโดยผู้ใช้งานระดับ Administrator ซึ่งผู้ใช้งาน
ระดับ Checker และ Super Checkerมีบทบาทในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันที่ 
Maker จัดท าเพ่ืออนุมัติและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสั่งช าระเงินค่าธรรมเนียม หรือ
ส่งคืนกรณีมีข้อให้แก้ไขข้อมูลในทะเบียนสัญญาหลักประกัน ซึ่งผู้ใช้งานระดับ Checker และ Super 
Checkerท าหน้าที่เหมือนกัน แต่ Checker จะสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะรายการข้อมูลทะเบียนสัญญา
หลักประกันที่ถูกสร้างโดย Maker ที่อยู่ในสังกัดเท่านั้น ส่วน Super Checker จะสามารถดูข้อมูล
ทะเบียนสัญญาหลักประกันที่ถูกสร้างโดย Makerใดๆ ก็ได้ 

5. ผู้ใช้งานระดับ Searcherถูกสร้างโดยผู้ใช้งานระดับ Administrator ซึ่งผู้ใช้งานระดับ Searcher มี
บทบาทในการสืบค้นและเรียกดูข้อมูลเท่านั้น 

 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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2 คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิก์ารใช้งานระดับ Super 
administrator 

ผู้ใช้งานระดับ Super Administrator ของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็น
ผู้สร้างผู้ใช้งานระดับ Super Administrator ให้กับสถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการเพ่ิมผู้ใช้งานระดับ Administrator 
ของสถาบันการเงินเท่านั้นเมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วจะมีเมนูส าหรับผู้ใช้งานระดับ Super Administrator ดังนี้ 

1. เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน 
2. เมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

 
 
วิธีการใช้งาน 

ท าการคลิกเลือกเมนูที่ต้องการเข้าใช้งาน ระบบจะเข้าสู่หน้าจอระบบฯ ตามเมนูที่เลือก 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
เมื่อคลิกเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน ที่

ลงชื่อเข้าใช้ระบบดังนี้ 

 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  
รหัสผ่านเดิม กรอกรหัสผ่านเดิม 
ตั้งรหัสผ่านใหม่ กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ 

  - รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร  
  - รหัสผ่านต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ตัวอักษร 
  - รหัสผ่านต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กไม่น้อยกว่า 1 ตัวอักษร 
  - รหัสผ่านต้องมีตัวเลขไม่น้อยกวา่ 1 ตัว 
  - รหัสผ่านควรมีอกัขระพิเศษ ตวัอยา่งเช่น !@#$%^&*()−_=+[]{};':,./<>? 
  - รหัสผ่านควรตั้งให้ยากต่อการคาดเดาโดยผู้อื่น 
  - รหัสผ่านไม่ควรตั้งโดยให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ สกุล วัน เดือน 
ปีเกิด ที่อยู ่
  - รหัสผ่านไม่ควรตั้งด้วยกลุ่มตวัเลขหรือตัวอักษรที่ซ้ ากันเกินสามตวัขึ้นไป เช่น aaa AAA 111 

ยืนยันรหัสผ่านใหม ่ กรอกรหัสผ่านอกีครั้งเพื่อยืนยันรหัสที่ตัง้ใหม่ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ให้กรอกรหัสผ่านเดิมที่ช่อง “รหัสผ่านเดิม” 
2. ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนที่ช่อง “ตั้งรหัสผ่านใหม่” 
3. ให้กรอกรหัสผ่านใหม่อีกท่ีช่อง “ยืนยันรหัสผ่านใหม่”  
4. หากยังไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้คลิกท่ี “เริ่มใหม่” หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านใหม่ให้

คลิกท่ีบันทึก ระบบจะแสดง ข้อความแจ้งการบันทึกรหัสผ่านเสร็จสิ้นดังนี้ 
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 การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ” จะปรากฏหน้าจอ “จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ”ส าหรับการจัดการ

ข้อมูลผู้ใช้ระบบดังนี้ 

 
 ที่หน้าจอ “จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ” มีวิธีการใช้งานระบบ ดังนี้ 
วิธีการกรอกข้อมูล  
ช่ือสถาบันการเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นชื่อสถาบันการเงินไว้ให ้
ช่ือหน่วยงาน คลิกท่ี       เมื่อต้องการเลือกช่ือหน่วยงาน 
รหัสผู้ใช้ระบบ กรอกรหัสผู้ใช้ระบบ 
ช่ือ-สกุลผู้ใช้ระบบ กรอกช่ือ-สกุลผู้ใช้ระบบ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลผู้ใช้ระบบ สามารถท าได้ดังนี้ 
1.1. การสืบค้นข้อมูลสามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” 
1.2. หากต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” 
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2. ถ้าต้องการเพ่ิมผู้ใช้ระบบ ให้คลิกที่  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับการเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ดังนี้ 

 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  
ช่ือหน่วยงาน ถ้าผู้ใช้ต้องการเลือกช่ือหน่วยงานให้คลิกท่ี   

 
- ท าการกรอกค าท่ีจะใช้ในการค้นหาช่ือหน่วยงาน เช่นค าว่า BLC ระบบจะท าการ
กรองช่ือหน่วยงานตามเงื่อนไขในการ เมื่อพบช่ือหน่วยงานที่ต้องการแล้ว ให้ท าการ
คลิกเลือกช่ือหน่วยงานที่ต้องการได้เลย 

บทบาท ให้ท าการคลิกท่ี  เพื่อเลือกบทบาทที่ต้องการ 
ช่ือบัญชีผู้ใช้  
(ใช้ส าหรับการ Login) 

กรอกช่ือบัญชีผู้ใช้ ท่ีจะใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบ 

รหัสผ่าน 
ยืนยันรหสัผ่าน 

กรอกรหัสผ่าน ที่จะใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบ 
ท าการยืนยันการตั้งรหสัผ่าน 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
สัญชาต ิ ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “ไทย” ถ้าผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ที่มสีัญชาตไิทยให้คลกิเลือกสญัชาติที่

ต้องการ 
เลขประจ าตัวประชาชน ให้ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
ค าน าหน้าช่ือ ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “นาย” ถ้าผู้ใช้ค าน าหน้าช่ือไม่ใช่นายให้คลิกเลือกค า

น าหน้าช่ือท่ีต้องการ 
ช่ือเจ้าหน้าที ่ กรอกช่ือเจ้าหน้าที ่
นามสกลุเจ้าหน้าท่ี กรอกนามสกลุของเจ้าหน้าท่ี 
e-Mail ของผู้สมัคร กรอก e-Mail ของผู้สมัครใช้งาน 
สถานะ เลือกสถานะที่ผู้ใช้ต้องการ จะมีอยู่ 2 สถานะคือ “ใช้งาน” กับ “ไมใ่ช้งาน” 

 
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอแก้ไขข้อมูล 

 
 

4. กรณีท่ีเป็นรหัสผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน จะสามารถคลิกฟังก์ชั่นได้ดังนี้ 
4.1. ส าหรับกรณีที่ไม่ได้เปิดการใช้งานตามเวลาที่ก าหนดไว้ท าให้ Activate Code หมดอายุ ต้อง

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือส่ง Activate Code ใหม่ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนในการส่ง 
Activate Code ให้ผู้ใช้งานทราบทางอีเมล์ ดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันการส่ง Activate Code ให้คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกการส่งให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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4.2. หากต้องการลบข้อมูล ให้คลิก  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
 

 
 

ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการ
ข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” 
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3 คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิก์ารใช้งานระดับ Administrator 

ผู้ใช้งานระดับ Administrator ของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ผู้ใช้งานระดับ Super Administrator เป็น
ผู้สร้างสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานระดับ Administrator ของสถาบันการเงิน เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วจะมีเมนูส าหรับผู้ใช้งาน
ระดับ Administrator ดังนี้ 

1. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
2. สืบค้นข้อมูลหน่วยงาน 
3. จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 

 เปลี่ยนรหัสผ่าน 
เมื่อคลิกเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านส าหรับ ผู้ใช้งานที่

ลงชื่อเข้าใช้ระบบดังนี้ 

 
 
วิธีการใช้งาน 
 ให้ศึกษาวิธีการใช้งานได้จากหัวข้อ 2.1  
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 สืบค้นข้อมูลหน่วยงาน 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “สืบค้นข้อมูลหน่วยงาน” จะปรากฏหน้าจอ “สืบค้นข้อมูลหน่วยงานของสถาบันการเงิน” 

ส าหรับการสืบค้นข้อมูลหน่วยงานมีดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “สืบค้นข้อมูล” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลหน่วยงานได้ที่ช่อง 
“ชื่อหน่วยงาน” โดยไม่จ าเป็นต้องกรอกชื่อหน่วยงานให้ครบทุกตัวอักษร แต่กรอกเป็นค าค้นหลักๆ ที่
ต้องการกรอก  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาดังนี้ 

 
4. ตารางแสดงรายการข้อมูลหน่วยงานของสถาบันการเงิน หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูล ให้คลิก  

เพ่ือเข้าสู่หน้าจอดูรายละเอียด 
5. หากต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่”  
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 จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ” จะปรากฏหน้าจอ “จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ”ส าหรับการจัดการ

ข้อมูลผู้ใช้ระบบดังนี้ 

 
 ที่หน้าจอ “จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ” มีวิธีการใช้งานระบบ ดังนี้ 
วิธีการกรอกข้อมูล  
ช่ือสถาบันการเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นชื่อสถาบันการเงินไว้ให ้
รหัสผู้ใช้ระบบ กรอกรหัสผู้ใช้ระบบ 
ช่ือ-สกุลผู้ใช้ระบบ กรอกช่ือ-สกุลผู้ใช้ระบบ 

 
วิธีการใช้งาน 
1. ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลผู้ใช้งาน สามารถท าได้ดังนี้ 

1.1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” 
1.2. หากต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” 

2. ถ้าต้องการเพ่ิมผู้ใช้ระบบ ให้คลิกที่  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับการเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้ระบบดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
ช่ือหน่วยงาน ถ้าผู้ใช้ต้องการเลือกช่ือหน่วยงานให้คลิกท่ี   

 
- ท าการกรอกค าท่ีจะใช้ในการค้นหาช่ือหน่วยงาน เช่นค าว่า BLC ระบบจะท าการ
กรองช่ือหน่วยงานตามเงื่อนไขในการ เมื่อพบช่ือหน่วยงานท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการ
คลิกเลือกช่ือหน่วยงานท่ีต้องการได้เลย 

บทบาท ให้ท าการคลิกท่ี  เพื่อเลือกบทบาทที่ต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย Marker 
Checker Super Secker และ Searcher 

ช่ือบัญชีผู้ใช้  
(ใช้ส าหรับการ Login) 

กรอกช่ือบัญชีผู้ใช้ ท่ีจะใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบ 

รหัสผ่าน 
ยืนยันรหสัผ่าน 

กรอกรหัสผ่าน ที่จะใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบ 
ท าการยืนยันการตั้งรหสัผ่าน 

สัญชาต ิ ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “ไทย” ถ้าผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ที่มสีัญชาตไิทยให้คลกิเลือกสญัชาติที่
ต้องการ 

เลขประจ าตัวประชาชน ให้ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
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วิธีการกรอกข้อมูล  
ค าน าหน้าช่ือ ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “นาย” ถ้าผู้ใช้ค าน าหน้าช่ือไม่ใช่นายให้คลิกเลือกค า

น าหน้าช่ือท่ีต้องการ 
ช่ือเจ้าหน้าที ่ กรอกช่ือเจ้าหน้าที ่
นามสกลุเจ้าหน้าท่ี กรอกนามสกลุของเจ้าหน้าท่ี 
e-Mail ของผู้สมัคร กรอก e-Mail ของผู้สมัครใช้งาน 
สถานะ เลือกสถานะที่ผู้ใช้ต้องการ จะมีอยู่ 2 สถานะคือ “ใช้งาน” กับ “ไมใ่ช้งาน” 

 
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอแก้ไขข้อมูล 
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4 คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิก์ารใช้งานระดับ Maker 

ผู้ใช้งานระดับ Maker ของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ผู้ใช้งานระดับ Administrator เป็นผู้สร้างสิทธิ์ให้กับ
ผู้ใช้งานระดับ Makerของสถาบันการเงิน เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วจะมีเมนูส าหรับผู้ใช้งานระดับ Maker ดังนี้ 
 เมนูหลัก จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

1. บันทึกค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
2. บันทึกค าขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ยกเลิกสัญญา 
3. บันทึกค าขอยกเลิกที่ได้รับความยินยอมจากผู้รับหลักประกัน 
4. ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 
 

เมนูหลัก ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
1. บันทึกค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
2. บันทึกค าขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
3. บันทึกค าขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
4. ตรวจดูค าขอที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน 
5. สถานะค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
6. สถานะค าขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
7. สถานะค าขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
8. ตรวจสอบสถานะ/อนุมัติค าขอ 
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เมนูหลัก รายงาน 
1. รายงานระบบการลงทะเบียนและการใช้งานระบบ 
2. รายงานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
3. รายงานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ(เดิม) 

 
 

เมนูหลัก จัดการทะเบียนผู้ใช้ระบบ 
  เปลี่ยนรหัสผ่าน 
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 เปลี่ยนรหัสผ่าน 
เมื่อคลิกเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านส าหรับ ผู้ใช้งานที่

ลงชื่อเข้าใช้ระบบดังนี้ 

 
 
วิธีการใช้งาน 
 ให้ศึกษาวิธีการใช้งานได้จากหัวข้อ 2.1  
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 บันทึกค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกจิ (สร้างรายการค าขอใหม่) 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจบันทึกค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

ทางธุรกิจ” จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ที่หน้าจอค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ระบบจะท าการคลิกเลือกประเภทค าขอไว้ที่ “สัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ” ให้ท าการกรอกเลขที่สัญญา (สถาบันการเงิน) และระบุวันที่ที่เก่ียวข้องในสัญญา 
กรอกรหัส Captcha จากนั้นคลิกท่ี “ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล 
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4.2.1 การกรอกข้อมลูลูกหนี้ 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลผู้ขอจดทะเบียนเสร็จสิ้น แล้วคลิกท่ี “ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแถบผู้ขอ

จดทะเบียน ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลลูกหนี้ให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ดังนี้ 

 
2. คลิกเลือกประเภทลูกหนี้ ซึ่งมีสองประเภทได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งเมื่อคลิกเลือกแต่ละ

ประเภทของลูกหนี้ จะมีหน้าจอให้กรอกข้อมูลต่างกันดังนี้ 
2.1. หน้าจอการกรอกข้อมูลประเภทผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา 

2.1.1.กรณีเลือกสัญชาติของบุคคลธรรมดาเป็น ไทย จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
ประเภทลูกหนี ้ เลือกประเภทลูกหนี้ ซึ่งมีด้วยกัน2ประเภทคือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล 
สัญชาต ิ ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “ไทย” ถ้าผู้สมคัรไม่ใช่ผู้ที่มสีัญชาตไิทยใหค้ลิกเลือกช่ือท่ี

ช่อง หรือคลิกที ่  เพื่อท าการค้นหาสัญชาติ จะปรากฏหน้าจอค้นหา ดังนี้ 

 
ท าการกรอกช่ือประเทศท่ีต้องการ แล้วกดปุ่มค้นหา เมื่อพบช่ือประเทศท่ีต้องการแล้ว
ให้ท าการคลิกเลือกช่ือประเทศท่ีตอ้งการได้เลย 

เลขประจ าตัวประชาชน ให้ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
ค าน าหน้าช่ือ ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “นาย” ถ้าผู้ใช้ค าน าหน้าช่ือไม่ใช่นายให้คลิกเลือกค า

น าหน้าช่ือท่ีต้องการ 
ช่ือ กรอกช่ือของลูกหนี ้
นามสกลุ กรอกนามสกลุของลูกหนี ้
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วิธีการกรอกข้อมูล  
ค าน าหน้าช่ือ(ภาษาอังกฤษ) ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “Mr.” ถ้าผู้ใช้ค าน าหน้าช่ือไม่ใช่ Mr.ให้คลิกเลือกค าน าหน้า

ช่ือท่ีต้องการ 
ช่ือ(ภาษาอังกฤษ) กรอกช่ือ(ภาษาอังกฤษ)ของลูกหนี ้
นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) กรอกนามสกลุ(ภาษาอังกฤษ)ของลูกหนี ้
ประเทศท่ีอยู ่ ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “ไทย” ถ้าผู้สมคัรไม่ใช่ผู้ที่มสีัญชาตไิทยใหค้ลิกเลือกช่ือท่ี

ช่อง หรือคลิกที ่  เพื่อท าการค้นหาสัญชาติ จะปรากฏหน้าจอค้นหา ดังนี้ 

 
ท าการกรอกช่ือประเทศท่ีต้องการ แล้วกดปุ่มค้นหา เมื่อพบช่ือประเทศท่ีต้องการแล้ว
ให้ท าการคลิกเลือกช่ือประเทศท่ีตอ้งการได้เลย 

เลขท่ี กรอกเลขท่ี 
หมู่ที ่ กรอกหมู่ที่ (ถ้ามี) 
อาคาร กรอกอาคาร (ถ้ามี) 
เลขท่ีห้อง กรอกเลขท่ีห้อง (ถ้ามี) 
ช้ันท่ี กรอกช้ันท่ี (ถ้ามี) 
หมู่บ้าน หรอกช่ือหมู่บ้าน (ถ้ามี) 
ตรอก/ซอย กรอกตรอก/ซอย (ถ้ามี) 
ถนน กรอกช่ือถนน (ถ้ามี) 
จังหวัด ท าการเลือกรายชื่อจังหวัดที่ต้องการ เมื่อพบช่ือจังหวัดที่ต้องการแลว้ ให้ท าการคลิก

เลือกช่ือจังหวัดที่ต้องการได้เลย 
อ าเภอ/เขต ท าการเลือกรายชื่ออ าเภอ/เขตที่ต้องการ เมื่อพบช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการแล้ว ให้ท า

การคลิกเลือกช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการไดเ้ลย 
ต าบล/แขวง ท าการเลือกรายชื่อต าบล/แขวงที่ต้องการ เมื่อพบช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการแล้ว ให้

ท าการคลิกเลือกช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการไดเ้ลย 
รหัสไปรษณีย ์ เมื่อกรอกข้อมูลจังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวงแล้ว ระบบจะแสดง

รหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ  
โทรศัพท ์ กรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกหนี ้
อีเมล ์ กรอกอีเมล์ของลูกหนี ้
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2.1.2.กรณีเลือกสัญชาติของบุคคลธรรมดาเป็น สัญชาติอ่ืน จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลดังนี้ 

 
กรณีบุคคลธรรมดา ไม่ใช่สัญชาติไทย จะไม่มีช่องให้กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน แต่จะต้อง
เลือกประเภทหลักฐานการแสดงตัวตน ซึ่งมีหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่น ซึ่งเมื่อเลือกประเภท
เอกสารอ่ืนๆ ระบบจะแสดงช่องให้กรอกรายละเอียดเอกสารอื่นๆ ดังนี้ 

 
 
จากนั้นให้กรอกข้อมูลเลขท่ีหลักฐานแสดงตัวตน วันที่หมดอายุของหลักฐานแสดงตัวตน และข้อมูล
ที่อยู่ของผู้ขอจดทะเบียน  

2.2. หน้าจอการกรอกข้อมูลประเภทลูกหนี้นิติบุคคล 
2.2.1.กรณีเลือกสัญชาติของบุคคลธรรมดาเป็น ไทย จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลดังนี้ 
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2.2.1.1. ท าการเลือกประเภทนิติบุคคล ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้ 

 

 
 กรณีเลือกประเภทนิติบุคคลเป็นอื่นๆ ระบบจะแสดงช่องให้กรอกรายละเอียดประเภท
นิติบุคคลอ่ืนๆ ดังนี้ 

 
2.2.1.2. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล  
2.2.1.3. กรอกชื่อนิติบุคคล 
2.2.1.4. กรอกข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการ โดยขั้นการกรอกจะเป็นแบบเดียวกับการกรอก

ที่อยู่ของผู้ขอจดที่เป็นบุคคลธรรมดา 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลผู้ขอจดเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกท่ี “ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลผู้ให้หลักประกัน 
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4.2.2 การกรอกข้อมูลผู้ให้หลักประกัน 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลลูกหนี้เสร็จสิ้น แล้วคลิกท่ี “ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแถบผู้ให้หลักประกัน 

ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้ให้หลักประกันให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูลผู้ให้
หลักประกัน ดังนี้ 

 
2. ให้ท าการเลือกประเภทผู้ให้หลักประกัน ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภทคือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล  
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3. กรอกข้อมูลผู้ให้หลักประกัน โดยการกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ให้หลักประกันจะมีวิธีการกรอกเช่นเดียวกับ
การกรอกข้อมูลผู้ขอจดทะเบียน และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมส่วนของผู้ให้หลักประกันที่ต้องกรอกเพ่ิมคือ 
“หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิให้ทรัพย์สิน” 

4. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลผู้ให้หลักประกัน หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความ
แจ้งเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
5. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการผู้ให้หลักประกัน และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
6. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

7. เมื่อด าเนินการเพ่ิมข้อมูลครบแล้วให้คลิกท่ี “ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล ผู้รับหลักประกัน
ดังนี้ 
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4.2.3 การกรอกข้อมูลผู้รับหลักประกัน 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลผู้ให้หลักประกันเสร็จสิ้น แล้วคลิกที ่“ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแถบผู้รับ

หลักประกัน ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกที่  จะปรากฏหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

 
2. ให้ท าการเลือกสถาบันการเงิน และประเภทนิติบุคคลของผู้รับหลักประกัน จากนั้นกรอกข้อมูลทั่วไปของ

ผู้รับหลักประกัน โดยการกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้รับหลักประกันจะมีวิธีการกรอกเช่นเดียวกับการกรอก
ข้อมูลผู้ขอจดทะเบียน และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมส่วนของผู้ให้หลักประกันที่ต้องกรอกเพ่ิมคือ “สัดส่วน
ของผู้รับหลักประกัน (ร้อยละ)” และ “จ านวนเงินตามสัดส่วนของผู้รับหลักประกัน” 

3. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลผู้รับหลักประกัน หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความ
แจ้งเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการผู้รับหลักประกัน และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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6. เมื่อด าเนินการเพ่ิมข้อมูลครบแล้วให้คลิกท่ี “ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล ผู้บังคับ
หลักประกันดังนี้ 
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4.2.4 การกรอกข้อมูลผู้บังคับหลักประกัน 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลผู้รับหลักประกันเสร็จสิ้น แล้วคลิกที ่“ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแถบผู้

บังคับหลักประกัน ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้บังคับหลักประกันให้คลิกที่  จะปรากฏหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

 
2. กรอกข้อมูลผู้บังคับหลักประกัน โดยการกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับหลักประกันจะมีวิธีการกรอก

เช่นเดียวกับการกรอกข้อมูลผู้ขอจดทะเบียน และมีรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนของผู้ให้หลักประกันที่ต้อง
กรอกเพ่ิมคือ อัตราหรือจ านวนค่าตอบแทน” “หนังสือยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกัน ลงวันที่” 
“รายละเอียดการก าหนดอัตราค่าตอบแทน” 
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3. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลผู้บังคับหลักประกัน หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการผู้บังคับหลักประกัน และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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6. เมื่อด าเนินการเพ่ิมข้อมูลครบแล้วให้คลิกท่ี “ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล หลักทรัพยด์ังนี้ 
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4.2.5 การกรอกข้อมูลหลักทรัพย์ 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลลูกหนี้เสร็จสิ้น แล้วคลิกท่ี “ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแถบหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 

 
วิธีการใช้งาน 

1. คลิกเลือกรายการข้อมูลหลักทรัพย์ที่ต้องการเพ่ิมข้อมูล ระบบจะแสดงส่วนที่ใช้ส าหรับการเพิ่มข้อมูลดังนี้ 

 
2. คลิกท่ี  เพ่ือเพ่ิมรายการข้อมูลหลักทรัพย์  
3. เมื่อกรอกข้อมูลรายการหลักทรัพย์ครบแล้วให้คลิกท่ี “ถัดไป” เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลในแถบ

รายละเอียดค าขอ 
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4.2.5.1 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทกิจการ 

 
วิธีการใช้งาน 

คลิกท่ี  ที่ช่องจัดการเพ่ือเพ่ิมข้อมูลกิจการ จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลกิจการดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
ประเภท เลือกประเภทกิจการ ซึ่งมีรายการให้เลือกประเภทกิจการดังนี ้

 
เลขทะเบยีน กรอกเลขทะเบียนของกิจการ 
เลขท่ี กรอกเลขท่ีอยู ่
หมู่ที ่ กรอกหมู่ที่ (ถ้ามี) 
อาคาร กรอกอาคาร (ถ้ามี) 
เลขท่ีห้อง กรอกเลขท่ีห้อง (ถ้ามี) 
ช้ันท่ี กรอกช้ันท่ี (ถ้ามี) 
หมู่บ้าน หรอกช่ือหมู่บ้าน (ถ้ามี) 
ตรอก/ซอย กรอกตรอก/ซอย (ถ้ามี) 
ถนน กรอกช่ือถนน (ถ้ามี) 
จังหวัด ท าการเลือกรายชื่อจังหวัดที่ต้องการ เมื่อพบช่ือจังหวัดที่ต้องการแลว้ ให้ท าการคลิก

เลือกช่ือจังหวัดที่ต้องการได้เลย 
อ าเภอ/เขต ท าการเลือกรายชื่ออ าเภอ/เขตที่ต้องการ เมื่อพบช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการแล้ว ให้ท า

การคลิกเลือกช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการไดเ้ลย 
ต าบล/แขวง ท าการเลือกรายชื่อต าบล/แขวงที่ต้องการ เมื่อพบช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการแล้ว ให้

ท าการคลิกเลือกช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการไดเ้ลย 
รหัสไปรษณีย ์ เมื่อกรอกข้อมูลจังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวงแล้ว ระบบจะแสดง

รหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ  
โทรศัพท ์ กรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกหนี ้
อีเมล ์ กรอกอีเมล์ของลูกหนี ้
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
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วิธีการกรอกข้อมูล  
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับกิจการ 

2. คลิกที่ ที่ตารางเจ้าของทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมรายการเจ้าของทรัพย์สิน จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูล
ดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที่ “ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ
เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
3. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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4. คลิกท่ี ที่ตารางผู้บังคับหลักประกัน เพ่ือเพ่ิมรายการผู้บังคับหลักประกัน จะปรากฏหน้าจอให้บันทึก
ข้อมูลดังนี้ 

 
รายการผู้บังคับหลักประกันจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้บังคับหลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหาก
ไม่ต้องการเพ่ิมข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ี “ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการผู้
บังคับหลักประกันที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการผู้บังคับหลักประกัน  

5. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที่ “ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
6. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมลูรายการผู้บังคับหลักประกัน และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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7. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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4.2.5.2 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

 
วิธีการใช้งาน  

หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหมห่รือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่องจัดการ
จะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ  

  

จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร จะ
ปรากฏหน้าจอให้กรอกกลุ่มของข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นบญัชีเงินฝากท่ีอยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะ

แสดงรายการช่ือกิจการให้เลือก โดยรายการช่ือกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูล
หลักทรัพย์ประเภทกิจการที่บันทกึไว้ก่อนหน้า 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการ
ข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” 

จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิม
ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นบญัชีเงินฝากท่ีอยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการที่บันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก เลือกธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก ซึ่งมีรายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
 

สาขาธนาคาร กรอกสาขาธนาคาร (ถ้ามี) 
ชนิด/ประเภทบัญชีเงินฝาก 
 
 

 

เลือกชนิด/ประเภทบัญชีเงินฝาก ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้ 

 
 

เลขท่ีบัญชีเงินฝาก กรอกเลขท่ีบัญชีเงินฝาก 
ช่ือบัญชีเงินฝาก ระบบจะ Default ช่ือบัญชีเงินฝากให้โดยอัตโนมัต ิ
Sub-Account กรอก Sub-Account (ถ้ามี) 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร 

หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี  ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูลหลักทรัพย์ 
และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
 

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูล

เพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี 
“ยกเลิก” 
เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ  

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก”  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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4.2.5.3 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้อง 
 

 
วิธีการใช้งาน 

หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่องจัดการ
จะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ  

 
 
  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลสิทธิเรียกร้อง จะปรากฏ
หน้าจอให้กรอกกลุ่มของข้อมูลสิทธิเรียกร้องดังนี้ 

 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นสิทธิเรยีกร้องที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “22/03/2561” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลสิทธิเรยีกร้อง 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี 
“ยกเลิก” 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  ที่ช่องจัดการเพ่ือเพ่ิม
ข้อมูลสิทธิเรียกร้อง จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลสิทธิเรียกร้องดังนี้ 

 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นสิทธิเรยีกร้องที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ชนิด/ประเภทเอกสารสิทธิเรียกร้อง เลือกชนิด/ประเภทเอกสารสิทธิเรยีกร้อง ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้ 

 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
ชนิด/ประเภทสิทธิเรียกร้อง 
แบบเจาะจง/ไมเ่จาะจง 

เลือกชนิด/ประเภทเอกสารสิทธิเรยีกร้อง ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้ 

 
เลขท่ีสญัญา/เอกสารสิทธิ กรอกเลขท่ีสญัญา/เอกสารสิทธิ (ถ้ามี) 
วันท่ีท าสัญญา/เอกสารสิทธิ กรอกวันท่ีท าสัญญา/เอกสารสิทธิ รูปแบบการกรอกข้อมลู วัน/เดือน/ปี 

“31/01/2559” หรือ เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
ช่ือสัญญา/เอกสารสิทธิ กรอกช่ือสัญญา/เอกสารสิทธิ (ถ้ามี) 
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที ่ รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลสิทธิเรยีกร้อง 

 

หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี  ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูลหลักทรัพย์ 
และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูล

เพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี 
“ยกเลิก” 

หากมีข้อมูลลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้าให้คลิกที่ ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลลูกหนี้แห่ง
สิทธิ์/ลูกหนี้การค้า จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
- ท าการเลือกประเภทลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้า ซึ่งแบ่งเป็น บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
- กรณีเลือกเป็นบุคคลธรรมดาให้ด าเนินการดังนี้ 
 * เลือกสัญชาติของลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้า กรณีเป็นสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่ “ไทย” จะมีช่องให้กรอก
ข้อมูลดังนี้ 

 
 * กรอกเลขประจ าตัวประชาชน (กรณีเลือกสัญชาติไทย) 
 * กรณีไม่ได้เลิกสัญชาติเป็นไทย ให้คลิกเลือกหลักฐานการแสดงตัวตน และหากหลักฐานแสดงตัวตนไม่ใช่
หนังสือเดินทาง ระบบจะแสดงช่องให้กรอกรายละเอียดของเอกสารแสดงตัวตน จากกรอกเลขท่ีหลักฐาน
แสดงตัวตน และวันที่หมดอายุของหลักฐานแสดงตัวตน 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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* เลือกค าน าหน้าชื่อที่ช่อง “ค าน าหน้าชื่อ” 
* กรอกชื่อของลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้าที่ช่อง “ชื่อ” 
* กรอกนามสกุลของลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้าที่ช่อง “นามสกุล” 
* เลือกค าน าหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ที่ช่อง “ค าน าหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)”  
* กรอกชื่อ (ภาษาอังกฤษ)ของลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้าที่ช่อง “ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)” 
* กรอกนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้าที่ช่อง “นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ)” 
- กรณีเลือกเป็นนิติบุคคลให้ด าเนินการดังนี้ 

 
 * เลือกประเภทนิติบุคคล กรณีเลือกประเภทนิติบุคคลเป็น “อ่ืนๆ” จะปรากฏช่อง “ระบุ
ประเภทนิติบุคคลอ่ืนๆ” ให้กรอกรายละเอียดประเภทนิติบุคคลอื่น 

* เลือกประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ช่อง “ประเทศท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล” 
* กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ช่อง “เลขทะเบียนนิติบุคคล” 
* กรอกชื่อนิติบุคคล ที่ช่อง “ชื่อนิติบุคคล” 
* กรอกชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ) ที่ช่อง “ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)” 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้า หากไม่ต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกที ่
“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงรายการ 
ดังนี้  

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้าให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการ

คัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี

ปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี 
“ยกเลิก” 
เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการสิทธิเรียกร้อง  

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าตอ้งการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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4.2.5.4 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่า 
 

 
วิธีการใช้งาน 

หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่องจัดการ
จะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ  
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จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลสิทธิการเช่า จะปรากฏหน้าจอ
ให้กรอกกลุ่มของข้อมูลสิทธิการเช่า ดังนี้ 

 
วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นสิทธิการเช่าท่ีอยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
หนังสือยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้
สิทธิลงวันท่ี 

กรอกหนังสือยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิลงวันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/

เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ เลอืกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลสิทธิการเช่า 
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เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการ
ข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” 

จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  ที่ช่องจัดการเพ่ือเพ่ิม
ข้อมูลสิทธิการเช่า จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลสิทธิการเช่าดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นสิทธิการเช่าท่ีอยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ชนิด/ประเภทสิทธิการเช่า เลือกชนิด/ประเภทสิทธิการเช่า ซึง่มีรายการใหเ้ลือกดังนี ้
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วิธีการกรอกข้อมูล  
ชนิด/ประเภททรัพย์ที่เช่า เลือกชนิด/ประเภททรัพย์ท่ีเช่า (ถ้ามี) ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้ 

 
ขนาดพื้นท่ี กรอกขนาดพื้นท่ี (ถ้ามี) 
เลขท่ี กรอกเลขท่ีอยู ่
หมู่ที ่ กรอกหมู่ที่ (ถ้ามี) 
อาคาร กรอกอาคาร (ถ้ามี) 
เลขท่ีห้อง กรอกเลขท่ีห้อง (ถ้ามี) 
ช้ันท่ี กรอกช้ันท่ี (ถ้ามี) 
หมู่บ้าน หรอกช่ือหมู่บ้าน (ถ้ามี) 
ตรอก/ซอย กรอกตรอก/ซอย (ถ้ามี) 
ถนน กรอกช่ือถนน (ถ้ามี) 
จังหวัด ท าการเลือกรายชื่อจังหวัดที่ต้องการ เมื่อพบช่ือจังหวัดที่ต้องการแลว้ ให้ท าการคลิก

เลือกช่ือจังหวัดที่ต้องการได้เลย 
อ าเภอ/เขต ท าการเลือกรายชื่ออ าเภอ/เขตที่ต้องการ เมื่อพบช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการแล้ว ให้ท า

การคลิกเลือกช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการไดเ้ลย 
ต าบล/แขวง ท าการเลือกรายชื่อต าบล/แขวงที่ต้องการ เมื่อพบช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการแล้ว ให้ท า

การคลิกเลือกช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการได้เลย 
รหัสไปรษณีย ์ เมื่อกรอกข้อมูลจังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวงแล้ว ระบบจะแสดง

รหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ  
รายละเอียดทีต่ั้งอ่ืนๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลรายละเอยีดที่ตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสิทธิการเช่า 
รายละเอียดทรัพย์ที่ให้เช่าอ่ืนๆ กรอกรายละเอียดทรัพย์ที่ให้เช่าอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อสิทธิการเช่า 
เลขท่ีสญัญาเช่า กรอกเลขท่ีสญัญาเช่า (ถ้ามี) 
วันท่ีจดทะเบียน กรอกวันท่ีจดทะเบียน รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ 

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
ช่ือสัญญาเช่า กรอกช่ือสัญญาเช่า (ถ้ามี) 
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
หนังสือยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้
สิทธิลงวันท่ี 

กรอกหนังสือยินยอมของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิลงวันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/

เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ เลอืกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลสิทธิการเช่า 

 

หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี  ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูลหลักทรัพย์ 
และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูล

เพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี 
“ยกเลิก” 
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หากมีข้อมูลผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วงการค้าให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลผู้ให้เช่า/ผู้ให้
เช่าช่วง จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
- ท าการเลือกประเภทผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วงซึ่งแบ่งเป็น บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
- กรณีเลือกเป็นบุคคลธรรมดาให้ด าเนินการดังนี้ 
 * เลือกสัญชาติของลูกหนี้แห่งสิทธิ์/ลูกหนี้การค้า กรณีเป็นสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่ “ไทย” จะมีช่องให้กรอก
ข้อมูลดังนี้ 

 
 * กรอกเลขประจ าตัวประชาชน (กรณีเลือกสัญชาติไทย) 
 * กรณีไม่ได้เลิกสัญชาติเป็นไทย ให้คลิกเลือกหลักฐานการแสดงตัวตน และหากหลักฐานแสดงตัวตนไม่ใช่
หนังสือเดินทาง ระบบจะแสดงช่องให้กรอกรายละเอียดของเอกสารแสดงตัวตน จากกรอกเลขท่ีหลักฐาน
แสดงตัวตน และวันที่หมดอายุของหลักฐานแสดงตัวตน 
 * เลือกค าน าหน้าชื่อที่ช่อง “ค าน าหน้าชื่อ” 
 * กรอกชื่อของผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วงที่ช่อง “ชื่อ” 
 * กรอกนามสกุลของผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วงที่ช่อง “นามสกุล” 
- กรณีเลือกเป็นนิติบุคคลให้ด าเนินการดังนี้ 

 
 * เลือกประเภทนิติบุคคล กรณีเลือกประเภทนิติบุคคลเป็น “อ่ืนๆ” จะปรากฏช่อง “ระบุประเภทนิติ
บุคคลอื่นๆ” ให้กรอกรายละเอียดประเภทนิติบุคคลอ่ืน 
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* กรอกประเทศท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ช่อง “ประเทศจดทะเบียนนิติบุคคล” 
* กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ช่อง “เลขทะเบียนนิติบุคคล” 
* กรอกชื่อนิติบุคคล ที่ช่อง “ชื่อนิติบุคคล” 
* กรอกชื่อนิติบุคคล(ภาษาอังกฤษ) ที่ช่อง “ชื่อนิติบุคคล(ภาษาอังกฤษ)” 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วงหากไม่ต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” 
หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงรายการผู้ให้เช่า/ผู้ให้
เช่าช่วงดังนี้ 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วงให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี 
“ยกเลิก” 
เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลสิทธิการเช่า และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 
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 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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4.2.5.5 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทเครื่องจักร 

 
วิธีการใช้งาน 

หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่องจัดการ
จะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ  
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จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลเครื่องจักร จะปรากฏหน้าจอให้
กรอกกลุ่มของข้อมูลเครื่องจักรดังนี้ 

 
 
วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลเครื่องจักร 

 
เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  
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หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลเครื่องจักร จะ
ปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้ 

 
กรณีหลักทรัพย์ประเภทเครื่องจักร ไม่มีทะเบียนให้คลิกเลือกประเภทการมีทะเบียนว่า “ไม่มีทะเบียน” จะ
ปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ประเภทเอกสารอ้างอิง เลือกประเภทเอกสารอ้างอิง ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้
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วิธีการกรอกข้อมูล  

 
เลขท่ีเอกสารอ้างอิง กรอกเลขท่ีเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)  
วันท่ีเอกสารอ้างอิง กรอกวันท่ีเอกสารอ้างอิง รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ 

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
ชนิด/ประเภทเครื่องจักร กรอกชนิด/ประเภทเครื่องจักร 
ช่ือเครื่องจักร กรอกช่ือเครื่องจักร (ถ้ามี) 
ยี่ห้อ กรอกยี่ห้อเครื่องจักร (ถ้ามี) 
รุ่น กรอกรุ่นเครื่องจักร (ถ้ามี) 
แบบ กรอกแบบเครื่องจักร (ถ้ามี) 
หมายเลขเครื่อง (Serial Number) กรอกหมายเลขเครื่องของเครื่องจักร (ถ้ามี) 
จ านวนเครื่อง กรอกจ านวนเครื่องของเครื่องจักร 
ที่ตั้งเครื่องจักร เลขท่ี กรอกที่ตั้งเครื่องจักร เลขท่ี 
หมู่ที ่ กรอกหมู่ที่ (ถ้ามี) 
อาคาร กรอกอาคาร (ถ้ามี) 
เลขท่ีห้อง กรอกเลขท่ีห้อง (ถ้ามี) 
ช้ันท่ี กรอกช้ันท่ี (ถ้ามี) 
หมู่บ้าน หรอกช่ือหมู่บ้าน (ถ้ามี) 
ตรอก/ซอย กรอกตรอก/ซอย (ถ้ามี) 
ถนน กรอกช่ือถนน (ถ้ามี) 
จังหวัด ท าการเลือกรายชื่อจังหวัดที่ต้องการ เมื่อพบช่ือจังหวัดที่ต้องการแลว้ ให้ท าการคลิก

เลือกช่ือจังหวัดที่ต้องการได้เลย 
อ าเภอ/เขต ท าการเลือกรายชื่ออ าเภอ/เขตที่ต้องการ เมื่อพบช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการแล้ว ให้ท า

การคลิกเลือกช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการไดเ้ลย 
ต าบล/แขวง ท าการเลือกรายชื่อต าบล/แขวงที่ต้องการ เมื่อพบช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการแล้ว ให้ท า

การคลิกเลือกช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการได้เลย 
รหัสไปรษณีย ์ เมื่อกรอกข้อมูลจังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวงแล้ว ระบบจะแสดง

รหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ  
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกขอ้มูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  
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ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 75 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลเครื่องจักร 

 

หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูลหลักทรัพย์ 
และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูล

เพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี 
“ยกเลิก” 
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เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการเครื่องจักร และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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4.2.5.6 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทรถยนต์ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่อง
จัดการจะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 
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2. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลรถยนต์ จะปรากฏหน้าจอให้กรอก
กลุ่มของข้อมูลรถยนต์ดังนี้ 

 
วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นรถยนต์ที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลรถยนต ์

 
3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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6. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลรถยนต์ จะปรากฏ
หน้าจอให้กรอกข้อมูลรถยนต์ดังนี้ 

 
7. กรณีหลักทรัพย์ประเภทรถยนต์ ไม่มีทะเบียนให้คลิกเลือกประเภทการมีทะเบียนว่า “ไม่มีทะเบียน” จะ

ปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นรถยนต์ที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ประเภทการมีทะเบียน 
 

เลือกประเภทการมีทะเบยีน ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
ประเภทเอกสารอ้างอิง เลือกประเภทเอกสารอ้างอิง ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
 

วันท่ีเอกสารอ้างอิง กรอกวันท่ีเอกสารอ้างอิง รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ 

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
ชนิด/ประเภทรถยนต ์ กรอกชนิด/ประเภทรถยนต ์
ยี่ห้อ กรอกยี่ห้อรถยนต์ (ถ้ามี) 
รุ่น กรอกรุ่นรถยนต์ (ถ้ามี) 
เลขตัวรถ กรอกเลขตัวรถ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
เลขเครื่องยนต ์ กรอกเลขเครื่องยนต ์
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลรถยนต ์

 

8. หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ
เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
9. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

10. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
11. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการผู้บังคับหลักประกัน และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 
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12. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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4.2.5.7 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทเรือ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่อง
จัดการจะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 

 

2. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลเรือ จะปรากฏหน้าจอให้กรอกกลุ่ม
ของข้อมูลเรือดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นเรืออยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดงรายการ

ช่ือกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลกัทรัพย์ประเภท
กิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้า 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลเรือ 

 
3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

6. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลเรือ จะปรากฏ
หน้าจอให้กรอกข้อมูลเรือดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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7. กรณีหลักทรัพย์ประเภทเรือ  ไม่มีทะเบียนให้คลิกเลือกประเภทการมีทะเบียนว่า “ไม่มีทะเบียน” จะ

ปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นเรือที่อยู่ในกิจการ ให้คลกิท่ีช่อง  ระบบจะแสดงรายการ

ช่ือกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลกัทรัพย์ประเภท
กิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้า 

ประเภทการมีทะเบียน 
 

เลือกประเภทการมีทะเบยีน ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
ประเภทเอกสารอ้างอิง เลือกประเภทเอกสารอ้างอิง ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
 

เลขท่ีเอกสารอ้างอิง  กรอกเลขท่ีเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
วันท่ีเอกสารอ้างอิง กรอกวันท่ีเอกสารอ้างอิง รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ 

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
ชนิด/ประเภทเรือ กรอกชนิด/ประเภทเรือ 
ช่ือเรือ กรอกช่ือเรือ (ถ้ามี) 
หมายเลขประจ าตัวเรือสากล กรอกหมายเลขประจ าตัวเรือสากล(ถ้ามี) 
หมายเลขตัวเรือ (Hull Number) กรอกหมายเลขตัวเรือ (ถ้ามี) 
ขนาดเรือ (ยาวตลอดล า x กว้าง x 
ลึก) 

กรอกขนาดเรือ (ยาวตลอดล า x กว้าง x ลึก) (ถ้ามี) 

ตันกรอส กรอกตันกรอส (ถ้ามี) 
ระวางเรือ กรอกระวางเรือ (ถ้ามี) 
จ านวนล า จ านวนล า ระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “1” ให้อัตโนมัต ิ
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลเรือ 

 

8. หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ
เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 
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9. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

10. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
11. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการเรือ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 
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12. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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4.2.5.8 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ 
 

 
วิธีการใช้งาน 

1. หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่อง
จัดการจะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 

  

2. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกกลุ่มของข้อมูลสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบ

จะแสดงรายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูล
หลักทรัพย์ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้า 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ 

 
3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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6. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิม
ข้อมูลสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบดังนี้ 

 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ ที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  

ระบบจะแสดงรายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการช่ือกิจการจะถกูดึงมากจาก
ข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้า 

ชนิด/ประเภท เลือกชนิด/ประเภท 
ชนิด/ประเภท กรณีอื่นๆ กรอกชนิด/ประเภท กรณีอื่นๆ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
เลขท่ี กรอกเลขท่ี 
หมู่ที ่ กรอกหมู่ที่ (ถ้ามี) 
อาคาร กรอกอาคาร (ถ้ามี) 
เลขท่ีห้อง กรอกเลขท่ีห้อง (ถ้ามี) 
ช้ันท่ี กรอกช้ันท่ี (ถ้ามี) 
หมู่บ้าน หรอกช่ือหมู่บ้าน (ถ้ามี) 
ตรอก/ซอย กรอกตรอก/ซอย (ถ้ามี) 
ถนน กรอกช่ือถนน (ถ้ามี) 
จังหวัด ท าการเลือกรายชื่อจังหวัดที่ต้องการ เมื่อพบช่ือจังหวัดที่ต้องการแลว้ ให้ท าการคลิก

เลือกช่ือจังหวัดที่ต้องการได้เลย 
อ าเภอ/เขต ท าการเลือกรายชื่ออ าเภอ/เขตที่ต้องการ เมื่อพบช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการแล้ว ให้ท า

การคลิกเลือกช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการไดเ้ลย 
ต าบล/แขวง ท าการเลือกรายชื่อต าบล/แขวงที่ต้องการ เมื่อพบช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการแล้ว ให้

ท าการคลิกเลือกช่ือต าบล/แขวงที่ต้องการไดเ้ลย 
รหัสไปรษณีย ์ เมื่อกรอกข้อมูลจังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวงแล้ว ระบบจะแสดง

รหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ  
สถานท่ีเก็บรักษาสินค้าอ่ืนๆ กรอกสถานท่ีเก็บรักษาสินค้าอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ปริมาณ กรอกปริมาณสินค้าคงคลัง/วัตถุดบิ 
หน่วยนับ เลือกหน่วยนับ 
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ 

 

7. หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
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รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ
เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
8. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

9. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 
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10. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง/วัตถุดิบ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
11. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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4.2.5.9 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
 

 
วิธีการใช้งาน 

1. หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่อง
จัดการจะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 

 

2. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จะปรากฏ
หน้าจอให้กรอกกลุ่มของข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นอสังหารมิทรัพย์ที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะ

แสดงรายการช่ือกิจการให้เลือก โดยรายการช่ือกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูล
หลักทรัพย์ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้า 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์

 
3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

6. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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7. ให้ท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ปรากฏในหน้าจอ  

8. หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
9. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

10. หากมีข้อมูลเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่นให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
รายอื่น จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
- ท าการเลือกประเภทเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่น ซึ่งแบ่งเป็น บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
- กรณีเลือกเป็นบุคคลธรรมดาให้ด าเนินการดังนี้ 
 * เลือกสัญชาติของเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่น กรณีเป็นสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่ “ไทย” จะมีช่องให้กรอก
ข้อมูลดังนี้ 
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 * กรอกเลขประจ าตัวประชาชน (กรณีเลือกสัญชาติไทย) 
 * กรณีไม่ได้เลิกสัญชาติเป็นไทย ให้คลิกเลือกหลักฐานการแสดงตัวตน และหากหลักฐานแสดง
ตัวตนไม่ใช่หนังสือเดินทาง ระบบจะแสดงช่องให้กรอกรายละเอียดของเอกสารแสดงตัวตน จากกรอก
เลขที่หลักฐานแสดงตัวตน และวันที่หมดอายุของหลักฐานแสดงตัวตน 

* เลือกค าน าหน้าชื่อที่ช่อง “ค าน าหน้าชื่อ” 
* กรอกชื่อของเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่น ที่ช่อง “ชื่อ” 
* กรอกนามสกุลของเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่น ที่ช่อง “นามสกุล” 
- กรณีเลือกเป็นนิติบุคคลให้ด าเนินการดังนี้ 

 
 * เลือกประเภทนิติบุคคล กรณีเลือกประเภทนิติบุคคลเป็น “อ่ืนๆ” จะปรากฏช่อง “ระบุ
ประเภทนิติบุคคลอ่ืนๆ” ให้กรอกรายละเอียดประเภทนิติบุคคลอื่น 

* เลือกประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ช่อง “ประเทศท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล” 
* กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ช่อง “เลขทะเบียนนิติบุคคล” 
* กรอกชื่อนิติบุคคล ที่ช่อง “ชื่อนิติบุคคล” 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่น หากไม่ต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกที่ “ยกเลิก” 
หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงรายการ ดังนี้ 

 
11. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่น ให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการ

คัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิก
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ที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

12. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที่ “ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
13. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
14. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
 

15. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
16. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการที่ดิน และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
17. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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4.2.5.10 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
 

 
 
วิธีการใช้งาน 

1. หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่อง
จัดการจะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 

 
2. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา จะ

ปรากฏหน้าจอให้กรอกกลุ่มของข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อยูใ่นกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบ

จะแสดงรายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูล
หลักทรัพย์ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้า 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

 
3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

6. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิม
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 111 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

 
7. กรณีหลักทรัพย์ประเภททรัพย์สินทางปัญญา  ไม่มีทะเบียนให้คลิกเลือกประเภทการมีทะเบียนว่า “ไม่มี

ทะเบียน” จะปรากฏหน้าจอให้เพิ่มข้อมูลดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อยูใ่นกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบ

จะแสดงรายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูล
หลักทรัพย์ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหน้า 

ประเภทการมีทะเบียน 
 

เลือกประเภทการมีทะเบยีน ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
ชนิด/ประเภททรัพยส์ินทางปัญญา เลือกชนิด/ประเภททรัพยส์ินทางปัญญา ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
 

ชนิด/ประเภททรัพยส์ินทางปัญญา 
กรณีอื่นๆ 

กรอกชนิด/ประเภททรัพย์สินทางปัญญา กรณีอื่นๆ 

เลขทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญา กรอกเลขทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา (ถ้ามี) 
ช่ือทรัพย์สินทางปัญญา  กรอกช่ือทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) 
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา  

 

8. หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
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รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ
เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
9. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

10. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
11. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการทรัพย์สินทางปัญญา  และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 
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 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
12. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 
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4.2.5.11 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทเครื่องบิน 

 
วิธีการใช้งาน 

1. หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่อง
จัดการจะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 

 
2. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลเครื่องบิน จะปรากฏหน้าจอให้

กรอกกลุ่มของข้อมูลเครื่องบินดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นเครื่องบินที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลเครื่องบิน 

 
3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

6. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลเครื่องบิน 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลเครื่องบินดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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7. กรณีหลักทรัพย์ประเภทเครื่องบิน  ไม่มีทะเบียนให้คลิกเลือกประเภทการมีทะเบียนว่า “ไม่มีทะเบียน” 

จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 

 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นเครื่องบินท่ีอยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ประเภทการมีทะเบียน 
 

เลือกประเภทการมีทะเบยีน ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
ประเภทเอกสารอ้างอิง เลือกประเภทเอกสารอ้างอิง ซึ่งมรีายการใหเ้ลือกดังนี ้

 
 

เลขท่ีเอกสารอ้างอิง กรอกเลขท่ีเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
วันท่ีเอกสารอ้างอิง กรอกวันท่ีเอกสารอ้างอิง รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ 

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
รุ่นของอากาศยาน กรอกรุ่นของอากาศยาน 
Serial Number กรอกข้อมูล Serial Number 
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลเครื่องบิน  

 

8. หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที่ “ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ
เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
9. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

10. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที่ “ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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11. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการเครื่องบินและแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
12. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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4.2.5.12 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทสัตว์พาหนะ 

 
วิธีการใช้งาน 

หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่องจัดการ
จะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 

 
จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลสัตว์พาหนะ จะปรากฏหน้าจอให้
กรอกกลุ่มของข้อมูลสัตว์พาหนะดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นสัตว์พาหนะที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลสัตว์พาหนะ 

 
เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  

 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลสัตว์พาหนะ 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลสัตว์พาหนะดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 125 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นสัตว์พาหนะที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกที่ช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ชนิด/ประเภทสตัว์พาหนะ เลือกชนิด/ประเภทสตัว์พาหนะ ซึง่มีรายการใหเ้ลือกดังนี ้

 

ตั๋วรูปพรรณ  กรอกตั๋วรูปพรรณ  
จ านวน กรอกจ านวนสัตว์พาหนะ (ถ้ามี) 
หน่วย กรอกหน่วยของสัตว์พาหนะ (ถ้าม)ี 
วันเดือนปีท่ีไดม้า กรอกวันเดือนปีท่ีไดม้า รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ 

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
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ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลสัตว์พาหนะ 

 

หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที่ “ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูลหลักทรัพย์ 
และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูล

เพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
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ถ้าตอ้งการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ี 
“ยกเลิก” 
เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที่ “ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการสัตว์พาหนะ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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4.2.5.13 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภททรัพย์สินอ่ืน 

 
วิธีการใช้งาน 

1. หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่อง
จัดการจะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 

 

2. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลทรัพย์สินอ่ืน จะปรากฏหน้าจอ
ให้กรอกกลุ่มของข้อมูลทรัพย์สินอ่ืนดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นทรัพย์สินอ่ืนที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลทรัพย์สินอื่น 

 
3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

6. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลทรัพย์สิน
อ่ืน จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลทรัพย์สินอ่ืนดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นทรัพย์สินอ่ืนท่ีอยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ชนิด/ประเภททรัพยส์ินอ่ืน เลือกชนิด/ประเภททรัพยส์ินอ่ืน 

จ านวน กรอกจ านวนทรัพย์สินอ่ืน (ถ้ามี)  
หน่วย กรอกหน่วยของทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) 
วันเดือนปีท่ีไดม้า กรอกวันเดือนปีท่ีไดม้า รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ 

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลทรัพย์สินอื่น 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 133 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

7. หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที ่“ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ
เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
8. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

9. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ
หลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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เตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
10. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการทรัพย์สินอื่น และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเปน็การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
11. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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4.2.5.14 การเพิ่มข้อมูลหลักทรัพย์ประเภทไม้ยืนต้น 

 
วิธีการใช้งาน 

1. หากเป็นการเพ่ิมรายการสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม เมื่อคลิกที่  ที่ช่อง
จัดการจะปรากฎปุ่มการท างานให้เลือก 3 ปุ่ม คือ 

 
แต่หากเป็นรายการที่มีรหัสกลุ่ม จะปรากฎปุ่มการท างาน ให้เลือก 4 ปุ่ม คือ 

 

2. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มของข้อมูลไม้ยืนต้น จะปรากฏหน้าจอ
ให้กรอกกลุ่มของข้อมูลไมย้ืนต้นดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นไมย้ืนต้นที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก
เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน  กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “02/04/2562” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลไม้ยืนต้น 

 
3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้  

 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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4. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการ
บันทึกข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 

 
5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไป

แก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกท่ีปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

6. จากข้อ 1. เมื่อคลิกเลือก  หรือ  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลไม้ยืนต้น 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลไม้ยืนต้นดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
อยู่ในกิจการ กรณีเป็นไมย้ืนต้นที่อยู่ในกิจการ ให้คลิกท่ีช่อง  ระบบจะแสดง

รายการชื่อกิจการให้เลือก โดยรายการชื่อกิจการจะถูกดึงมากจากข้อมูลหลักทรัพย์
ประเภทกิจการทีบ่ันทึกไว้ก่อนหนา้ 

ชนิดพันธุ์ไม ้ เลือกชนิดพันธุ์ไม ้

ประเภทเอกสารสิทธิ เลือกประเภทเอกสารสิทธิ 

เลขท่ีเอกสารสิทธิ  กรอกเลขท่ีเอกสารสิทธิ 

จ านวนไม้ยืนต้น กรอกจ านวนไมย้ืนต้น 

จังหวัด  ท าการเลือกรายชื่อจังหวัดที่ต้องการ เมื่อพบช่ือจังหวัดที่ต้องการแลว้ ให้ท าการคลิก
เลือกช่ือจังหวัดที่ต้องการได้เลย 

อ าเภอ/เขต ท าการเลือกรายชื่ออ าเภอ/เขตที่ตอ้งการ เมื่อพบช่ืออ าเภอ/เขตทีต่้องการแล้ว ให้ท า
การคลิกเลือกช่ืออ าเภอ/เขตที่ต้องการไดเ้ลย 

จ านวนพื้นที่  กรอกจ านวนพ้ืนท่ี  
สกุลเงิน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นสกุลเงินไว้ที่ “THB - บาท” ถ้าต้องการเปลี่ยนสกุลเงินให้คลิก

เลือกสกลุเงินต้องการ เมื่อพบสกุลเงินท่ีต้องการแล้ว ให้ท าการคลิกเลือกสกุลเงินท่ี
ต้องการไดเ้ลย 

มูลค่าตามสกุลเงิน กรอกมูลค่าตามสกุลเงิน 
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “02/04/2562” หรือ  

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 139 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  
อัตราแลกเปลี่ยน กรณสีกุลเงินฝากไม่ใช่ “บาท” ไทย ต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยน 
มูลค่าทรัพย์สิน  ระบบจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินให้อัตโนมัต ิ
จ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกัน ระบบจะค านวณจ านวนเงินท่ีเป็นหลักประกันให้อัตโนมตั ิ
รายละเอียดอื่นๆ กรอกข้อมูลหากมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับข้อมูลไม้ยืนต้น 

7. หากมีข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ให้คลิกท่ี ตรงช่อง “จัดการ” ในส่วนของข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน จะ
ปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
รายการเจ้าของทรัพย์สินจะดึงข้อมูลมาจาก รายการผู้ให้หลักประกันที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไม่
ต้องการเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกที่ “ยกเลิก” หากต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกเลือกรายการ
เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูล
หลักทรัพย์ และแสดงรายการเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 
8. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอก

ข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้
คลิกท่ี “ยกเลิก” 

9. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที่ “ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่
หน้าจอหลักของข้อมูลหลักทรัพย์ หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกที่ “บันทึก” ระบบจะแสดง
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ข้อความแจ้งเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 

 
10. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการ
บันทึกข้อมูลรายการไม้ยืนต้น และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
 ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่ไม่มีกลุ่ม จะแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
11. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไป

แก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกท่ีปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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4.2.6 การกรอกหนี้ที่ประกันการช าระ 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลหลักทรัพย์เสร็จสิ้น แล้วคลิกท่ี “ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแถบหนี้ที่

ประกันการช าระ ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลหนี้ที่ประกันการช าระ ให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูล 
ดังนี้ 

 
2. เลือกรายการธนาคารที่ช่อง “ธนาคาร” 
3. ถ้ามีรายละเอียดหนี้ที่ก าหนดให้มีการประกันการช าระ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดหนี้ที่ก าหนดให้มีการ

ประกันการช าระที่ช่อง “รายละเอียดหนี้ที่ก าหนดให้มีการประกันการช าระ” 
4. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ

หลักของข้อมูลผู้ให้หลักประกัน หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความ
แจ้งเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 
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ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 142 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

 
5. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูล และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
6. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการเพ่ิมรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม 

 ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบ
ดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 143 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

7. เมื่อด าเนินการเพ่ิมข้อมูลครบแล้วให้คลิกท่ี “ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล เหตุบังคับ
หลักประกัน ดังนี้ 
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4.2.7 การกรอกข้อมูลเหตุบังคับหลักประกัน 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดค าขอเสร็จสิ้น แล้วคลิกท่ี “ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแถบเหตุ

บังคับหลักประกัน ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลเหตุบังคับหลักประกัน ให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอส าหรับการบันทึกข้อมูล 
ดังนี้ 

 
2. เลือกรายการธนาคารที่ช่อง “ธนาคาร”เมื่อคลิกเลือกธนาคารที่ปรากฏรายการที่ช่อง “ธนาคาร” แล้ว

ระบบจะแสดงข้อความรายละเอียดเหตุบังคับหลักประกันที่ช่อง “รายละเอียดเหตุบังคับหลักประกัน” ให้
โดยอัตโนมัติ 
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3. หากมีไฟล์เหตุข้อบังคับหลักประกันแนบให้คลิกที่  ที่ช่อง “ไฟล์เหตุบังคับหลักประกัน” ระบบ
จะแสดงหน้าจอให้แนบไฟล์เหตุข้อบังคับดังนี้ 

 
ท าการเลือกไฟล์ที่จะแนบ ซึ่ง File Type ที่สามารถน ามาแนบได้นั้นได้แก่ไฟล์ที่มีนามสกุล เป็น .doc, 
.pdf และ .jpg เท่านั้น เมื่อท าการคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบได้แล้ว ให้คลิกที่ Open ระบบจะแสดง
รายการไฟล์ที่แนบดังนี้ 

 
หากต้องการยกเลิกการแนบไฟล์ ให้คลิกท่ีค าว่า “Clear”หรือ “Clear All”  
หากเลือกประเภทไฟล์ไม่ตรงตามท่ีก าหนดระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังนี้ 

 
4. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วหากยังไม่ต้องการบันทึกข้อมูลให้คลิกที ่“ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่หน้าจอ

หลักของข้อมูลผู้ให้หลักประกัน หากต้องการบันทึกรายการให้คลิกท่ี “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความ
แจ้งเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึกดังนี้ 
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5. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูล และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
6. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไข

และสร้างรายการใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 147 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

7. เมื่อด าเนินการเพ่ิมข้อมูลครบแล้วให้คลิกท่ี “ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอให้กรอกผู้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
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4.2.8 การกรอกข้อมูลผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลเหตุบังคับหลักประกันเสร็จสิ้น แล้วคลิกท่ี “ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอให้กรอก

ผู้ช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. กรอกชื่อผู้ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือใช้ในการออกสั่งช าระและใบเสร็จรับเงิน 
2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
3. กรอกที่อยู่ของผู้ช าระค่าธรรมเนียม/ชื่อที่ใช้ออกใบเสร็จรับเงิน และกรอกรหัสไปรษณีย์ 

4. คลิกท่ี เพ่ือเลือกผู้ให้หลักประกันเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม คลิกที่ 
 เพ่ือเลือกผู้รับหลักประกันเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม คลิกที่ 

 เพ่ือเลือกลูกหนี้เป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม 
5. กรอกรหัส Captcha  
6. ถ้าต้องการส่งข้อมูลค าขอให้ Checker ตรวจสอบและส่งต่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด าเนินการบันทึก

ค่าธรรมเนียมและใบสั่งช าระให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker”จะปรากฏข้อความยืนยันการท ารายการ
ดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ตกลง” ระบบจะท าการส่ง
ข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับ Checker และ Super Checker และ
แสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
เมื่อคลิกท่ีตกลงระบบจะแสดงรายการค าขอที่หน้าจอ “แจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ >>
ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ” ดังนี้ 

 
หมายเหตุ  การใช้งานหน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ศึกษาได้จากข้อ 4.4 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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 บันทึกค าขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ยกเลิกสัญญา 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจบันทึกค าขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ยกเลิก

สัญญา” จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้  

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขทะเบียนสัญญาได้ที่
ช่อง “เลขทะเบียนสัญญา” และ/หรือระบุช่วงวันที่จะทะเบียน  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาดังนี้ 

 
รายการทะเบียนสัญญาหลักประกันที่สามารถน ามาด าเนินการบันทึกค าขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ยกเลิกได้

คือรายการสัญญาที่มีสัญลักษณ์การดึงงานสีฟ้า  หากมี  สีเทา จะไม่สามารถดึงงานได้ 

4. ให้ท าการคลิกท่ี เพ่ือดึงรายการทะเบียนสัญญามาด าเนินการ จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 
หากต้องการคืนงานให้คลิกท่ี  

หากต้องการดูรายละเอียดของสัญญาให้คลิกที่  

หากต้องการท าค าขอเปลี่ยนแปลงสัญญาให้คลิกที่  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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หากต้องการท าค าขอแจ้งแก้ไขสัญญาให้คลิกท่ี  

หากต้องการท าค าขอแจ้งยกเลิกสัญญาให้คลิกท่ี  

หากต้องการท าค าขอยินยอมให้ยกเลิกสัญญาให้คลิกท่ี  
ซึ่งในการด าเนินการแต่ละประเภทค าขอจะมีข้ันตอนการบันทึกข้อมูล ตามหัวข้อ 4.3.1. ถึง 4.3.3 
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4.3.1 การบันทึกค าขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญา 

 
 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันให้คลิกที่  เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หากต้องการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินหรือเพ่ิมจ านวนเงินให้คลิกที่ 

 เปลี่ยนแปลงเพ่ิมจ านวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน หากต้องการท าทั้ง 2 รายการก็ให้คลิก
เลือกทั้ง 2 รายการ 

2. ท าการคลิกเลือกรายการแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาจากนั้นคลิกท่ี ตกลงจะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูล
ดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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ที่หน้าจอค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ระบบจะแสดงแถบเมนูตามรายการที่เลือกจากหน้า
รายการเปลี่ยนแปลงสัญญาและระบบจะท าการคลิกเลือกประเภทค าขอไว้ที่ “เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน” ให้ท าเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการ “ข้อตกลง/ข้อสัญญา(สถาบันการเงิน)” 
หรือ รายการ “อ่ืนๆ” แล้วท าการกรอกข้อมูล  กรอกรหัส Captcha จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป” จะปรากฏ
หน้าจอดังนี้ 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลตามรายการที่เลือกเพ่ือท าค าขอแจ้งเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 
จะมีส่วนแสดงข้อมูลเดิมที่เคยมีอยู่ในสัญญา เรียกว่า “รายการในทะเบียน” และส่วนที่เป็นข้อมูลใหม่ใน
ค าขอ เรียกว่า “รายการในค าขอ”  
ในตารางแสดงผล “รายการในทะเบียน” 

ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลเดิมให้คลิกที่  
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ถ้าต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้คลิกท่ี จะปรากฏหน้าจอให้แก้ไขข้อมูลดังนี้ 

 
เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้ 

 

ถ้าต้องการแจ้งเพิกถอนข้อมูลให้คลิกท่ี เมื่อคลิกเลือกจะแสดงข้อความยืนยันค าสั่งดังนี้ 

 
ในตารางแสดงผล “รายการในค าขอ” 

ถ้าต้องการเพ่ิมรายการใหม่ให้คลิกท่ี  

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล 

ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกท่ีปุ่ม  

ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 
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ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

3. เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกท่ีถัดไป และด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลในทะเบียน
สัญญาจนครบทุกรายการ จนไปสิ้นสุดที่หน้าจอ“ผู้ช าระค่าธรรมเนียม” 

 
4. ท าการกรอกข้อมูลชื่อ โทรศัพท์ ที่อยู่ผู้ช าระค่าธรรมเนียม และรหัสไปรษณีย์ของผู้ช าระค่าธรรมเนียม 

กรอกรหัส Captcha จากนั้นคลิกท่ี “ส่งค าขอให้ Checker”ตรวจสอบและส่งต่อให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าด าเนินการบันทึกค่าธรรมเนียมและใบสั่งช าระให้คลิกท่ี “ส่งค าขอให้ Checker” จะปรากฏ
ข้อความยืนยันการท ารายการดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ตกลง” ระบบจะท าการส่งข้อมูล
ไปยังเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับ Checker และ Super Checker และแสดงผลที่
หน้าจอดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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เมื่อคลิกท่ีตกลงระบบจะแสดงรายการค าขอที่หน้าจอ “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ >>
ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ” ดังนี้ 

 
หมายเหตุ การใช้งานหน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ศึกษาได้จากข้อ 
4.4 
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4.3.2 การบันทึกค าขอแก้ไขสัญญา 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ท าการคลิกเลือกรายการแจ้งแก้ไขข้อมูลในสัญญาจากนั้นคลิกที ่ตกลงจะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูล
ดังนี้ 

 
ที่หน้าจอค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ระบบจะแสดงแถบเมนูตามรายการที่เลือกจากหน้า
รายการแก้ไขสัญญา และระบบจะท าการคลิกเลือกประเภทค าขอไว้ที่ “แก้ไขรายการจด” หากมี
ข้อตกลง/ข้อสัญญา(สถาบันการเงิน) หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ให้ท าเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า
รายการ “ข้อตกลง/สัญญา” หรือ รายการ “อ่ืนๆ” แล้วท าการกรอกข้อมูล กรอกรหัส Captcha จากนั้น
คลิกที ่“ถัดไป” จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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2. จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลตามรายการที่เลือกเพ่ือท าค าขอแจ้งเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 
จะมีส่วนแสดงข้อมูลเดิมที่เคยมีอยู่ในสัญญา เรียกว่า “รายการในทะเบียน” และส่วนที่เป็นข้อมูลใหม่ใน
ค าขอ เรียกว่า “รายการในค าขอ”  
ในตารางแสดงผล “รายการในทะเบียน” 

ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลเดิมให้คลิกที่  

ถ้าต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้คลิกท่ี จะปรากฏหน้าจอให้แก้ไขข้อมูลดังนี้ 

 
เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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ในตารางแสดงผล “รายการในค าขอ” 

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล 

ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที ่“ยกเลิก” 

3. เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นคลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker”ตรวจสอบและส่งต่อให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด าเนินการบันทึกค่าธรรมเนียมและใบสั่งช าระให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker” 
จะปรากฏข้อความยืนยันการท ารายการดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ตกลง” ระบบจะท าการส่งข้อมูล
ไปยังเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับ Checker และ Super Checker และแสดงผลที่
หน้าจอดังนี้ 
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เมื่อคลิกท่ีตกลงระบบจะแสดงรายการค าขอที่หน้าจอ “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ >>
ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ” ดังนี้ 

 
หมายเหตุ  การใช้งานหน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ศึกษาได้
จากข้อ 4.4 
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4.3.3 การบันทึกขอยกเลิกทะเบียนสัญญาหลักประกัน 

เมื่อคลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. ที่หน้าจอค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ระบบจะแสดงแถบเมนูแสดงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในทะเบียน
สัญญาและระบบจะท าการคลิกเลือกประเภทค าขอไว้ที่ “ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ” หากมเีหตุผลประกอบการยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจให้คลิกเลือก
รายการกรณีที่อยู่ด้านล่างรายการยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” แล้วท าการกรอก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรอกรหัส Captcha จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป” เพ่ือกรอกข้อมูลผู้ขอจดทะเบียนยกเลิก 
และเรียกดูรายละเอียดข้อมูลในสัญญาแต่ละแถบเมนู จนถึงแถบสุดท้าย“ผู้ช าระค่าธรรมเนียม” 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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2. ท าการกรอกข้อมูลชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช าระค่าธรรมเนียม จากนั้นคลิกที่ “ส่งค าขอให้ 

Checker”ตรวจสอบและส่งต่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด าเนินการบันทึกค่าธรรมเนียมและใบสั่งช าระ
ให้คลิกท่ี “ส่งค าขอให้ Checker” จะปรากฏข้อความยืนยันการท ารายการดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ตกลง” ระบบจะท าการส่งข้อมูล
ไปยังเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับ Checker และ Super Checker และแสดงผลที่
หน้าจอดังนี้ 

 
เมื่อคลิกท่ีตกลงระบบจะแสดงรายการค าขอที่หน้าจอ “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ >>
ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ” ดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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หมายเหตุ  การใช้งานหน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ศึกษาได้
จากข้อ 4.4 
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4.3.4 การบันทึกค าขอยินยอมให้ยกเลิกสัญญา 

เมื่อคลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. กรอกหนังสือยินยอมให้ยกเลิกสัญญา เลขท่ี ที่ช่อง “หนังสือยินยอมให้ยกเลิกสัญญา เลขที่” 
2. กรอกหนังสือยินยอมให้ยกเลิกสัญญา ลงวันที่ ที่ช่อง “หนังสือยินยอมให้ยกเลิกสัญญา ลงวันที่” หรือ 

เลือกจากไอคอนปฏิทิน  ทางด้านขวา 
3. หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“บันทึก” จะปรากฏข้อความ
ยืนยันการท ารายการดังนี้ 

 
 

4. หลังจากคลิกที่ “บันทึก” ระบบจะส่งข้อมูลไปให้นายทะเบียนเพื่อท าขึ้นตอนยินยอมให้ยกเลิกสัญญา 
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4.3.5 การบันทึกค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับหลักประกันที่เป็นเจ้าของสัญญา 

 
 
วิธีการใช้งาน 

1. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับหลักประกันที่เป็นเจ้าของสัญญาให้คลิกที่  เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ คลิกท่ี  ข้อมูลผู้รับหลักประกัน และคลิกท่ี  ข้อมูลผู้รับ
หลักประกันที่เป็นเจ้าของสัญญา 

2. ท าการคลิกเลือกรายการแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาจากนั้นคลิกท่ี ตกลงจะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูล
ดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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ที่หน้าจอค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ระบบจะแสดงแถบเมนูตามรายการที่เลือกจากหน้า
รายการเปลี่ยนแปลงสัญญาและระบบจะท าการคลิกเลือกประเภทค าขอไว้ที่ “เปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน” ให้ท าเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการ “ข้อตกลง/ข้อสัญญา(สถาบันการเงิน)” 
หรือ รายการ “อ่ืนๆ” แล้วท าการกรอกข้อมูล  กรอกรหัส Captcha จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป” จะปรากฏ
หน้าจอข้อมูลผู้รับหลักประกัน ให้เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 
จะมีส่วนแสดงข้อมูลเดิมที่เคยมีอยู่ในสัญญา เรียกว่า “รายการในทะเบียน” และส่วนที่เป็นข้อมูลใหม่ใน



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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ค าขอ เรียกว่า “รายการในค าขอ”  
ในตารางแสดงผล “รายการในทะเบียน” 

ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลเดิมให้คลิกที่  

ถ้าต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้คลิกท่ี จะปรากฏหน้าจอให้แก้ไขข้อมูลดังนี้ 

 
เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงรายการที่หน้าจอดังนี้ 

 

ถ้าต้องการแจ้งเพิกถอนข้อมูลให้คลิกท่ี เมื่อคลิกเลือกจะแสดงข้อความยืนยันค าสั่งดังนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
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ในตารางแสดงผล “รายการในค าขอ” 

ถ้าต้องการเพ่ิมรายการใหม่ให้คลิกท่ี  

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล 

ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกท่ีปุ่ม  

ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 

3. เลือกผู้รับหลักประกันที่เป็นเจ้าของสัญญา เพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้รับหลักประกันที่เป็นเจ้าของสัญญา ดังนี้ 

 
4. เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกท่ีถัดไป และด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลในทะเบียน

สัญญาจนครบทุกรายการ จนไปสิ้นสุดที่หน้าจอ“ผู้ช าระค่าธรรมเนียม” 
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5. ท าการกรอกข้อมูลชื่อ โทรศัพท์ ที่อยู่ผู้ช าระค่าธรรมเนียม และรหัสไปรษณีย์ของผู้ช าระค่าธรรมเนียม 

กรอกรหัส Captcha จากนั้นคลิกท่ี “ส่งค าขอให้ Checker”ตรวจสอบและส่งต่อให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าด าเนินการบันทึกค่าธรรมเนียมและใบสั่งช าระให้คลิกท่ี “ส่งค าขอให้ Checker” จะปรากฏ
ข้อความยืนยันการท ารายการดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี“ตกลง” ระบบจะท าการส่งข้อมูล
ไปยังเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับ Checker และ Super Checker และแสดงผลที่
หน้าจอดังนี้ 

 
เมื่อคลิกท่ีตกลงระบบจะแสดงรายการค าขอที่หน้าจอ “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ >>
ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ” ดังนี้ 
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หมายเหตุ การใช้งานหน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ศึกษาได้จากข้อ 
4.4 
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 ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนสัญญาหลกัประกันทางธุรกิจ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “แจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทาง

ธุรกิจ” จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

 
 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นหาข้อมูลเลขท่ีค าขอได้ที่ช่อง 
“เลขที่ค าขอ” เลือกประเภทค าขอ เลือกสถานะค าขอที่ต้องการค้นหา และ/หรือระบุช่วงวันที่ท าค าขอ 

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” และถ้าหากต้องการเพ่ิมข้อมูลค าขอจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันให้คลิกที่ “เพ่ิมค าขอ” 

4. ที่ตารางผลลัพธ์การค้นหา จะแสดงรายการข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกัน สถานะค าขอ และการ
จัดการเกี่ยวกับค าขอนั้น ซึ่งมีไอคอนที่สามารถด าเนินการกับรายการทะเบียนสัญญาหลักประกัน ดังนี้ 

- ถ้าต้องการคัดลอกค าขอเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการสร้างค าขอจดทะเบียนรายการใหม่ ให้คลิกที่  
จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ 
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ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการจะคัดลอกแล้วคลิกที่ตกลง ระบบจะท าการคัดลอกและสร้างรายการค าขอ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันดังนี้ 

 
- ถ้าต้องการเรียกดูรายละเอียดหนังสือสัญญาของหลักประกันให้คลิกที่  ระบบจะแสดงข้อมูล
รายละเอียดดังนี้ 
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ที่หน้าจอดูรายละเอียดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ให้คลิกท่ี “กลับหน้าหลัก” เพ่ือกลับไปยังหน้าหลักก่อนเข้า
มาดูรายละเอียดข้อมูล 

- ในรายการค าขอที่มีสถานะ “บันทึกค าขอ” ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ี  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ

บันทึกค าขอหนังสือสัญญาหลักประกันถ้าต้องการลบข้อมูลค าขอให้คลิกที่  ระบบจะแสดงข้อความ
ให้ยันยันค าสั่งลบข้อมูลรายการค าขอ และถ้าต้องการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิการใช้
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งานในระดับ Checker  ตรวจสอบให้คลิกที่  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันค าสั่งการส่งค าขอไป
ตรวจสอบ 

- ในรายการค าขอที่มีสถานะ“สั่งช าระค่าธรรม” ให้ท าการคลิกที่  เพ่ือพิมพ์ใบสั่ง  

- ในรายการค าขอที่มีสถานะ “อนุมัติค าขอ” ถ้าต้องการพิมพ์หลักฐานการจดทะเบียนให้คลิกท่ี  

- ในรายการค าขอที่มีสถานะ “อนุมัติค าขอ” ถ้าต้องการแจ้งพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงิน ให้คลิกที่   

- ในรายการค าขอที่มีสถานะ “อนุมัติค าขอ” ถ้าต้องการพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินให้คลิกท่ี  
5. สามารถเรียกดูสถานะค าขอทั้งหมด ได้โดยการคลิกท่ี สถานะค าขอที่ช่อง “สถานะค าขอ” จะปรากฏ

รายการสถานะค าขอทั้งหมดของค าขอจดทะเบียน ดังนี้ 
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 บันทึกค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ บันทึกค าขอตรวจดู

ข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ดังนี้ 

 

4.5.1 ค้นหาตามเลขทะเบียนสัญญาหลักประกัน 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกเลขทะเบียนสัญญาหลักประกัน 
หรือเลขที่ค าขอ 

2. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้น หาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้  

 
3. ตารางจะแสดงรายการของเลขทะเบียนสัญญาหลักประกันที่ค้นหา ให้คลิกที่  ข้างหน้ารายการเพ่ือท า

การเลือกรายการที่จะท าค าขอ หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้หลักประกัน ให้คลิกที่ 

 หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกท่ี  หาก

ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกที่   



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 176 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

4. เมื่อคลิกเลือกรายการที่ต้องการท าค าขอเสร็จแล้ว ให้ลงมาที่ “ผู้ช าระค่าธรรมเนียม” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 

 
5. ให้ท าการกรอกชื่อผู้ช าระค่าธรรมเนียม ที่ช่อง “ชื่อ” 
6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่ช่อง “เบอร์โทรศัพท์” 
7. กรอกที่อยู่ผู้ช าระค่าธรรมเนียม ที่ช่อง “ที่อยู่” (ถ้ามี) 
8. กรอกรหัสไปรษณีย์ ที่ช่อง “รหัสไปรษณีย์” (ถ้ามี) 
9. หากต้องการบันทึกค าขอให้คลิกที่ “บันทึกค าขอ” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกค าขอดังนี้  

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกค าขออกีครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยืนยัน” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
10. เมื่อคลิกท่ี “ตกลง” จะมีปุ่ม “ส่งค าขอให้ Checker” ให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker” เพ่ือส่งรายการ

ค าขอให้ Checker เพ่ือด าเนินการต่อ 
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4.5.2 ค้นหาตามผู้ให้หลักประกัน 

 
วิธีการใช้งาน 

1. คลิกเลือกประเภทผู้ให้หลักประกัน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งเมื่อ
คลิกเลือกแต่ละประเภท จะมีหน้าจอให้กรอกข้อมูลต่างกันดังนี้ 

2. หน้าจอการค้นหาข้อมูลประเภทผู้ให้หลักประกันแบบบุคคลธรรมดา จะปรากฏหน้าจอให้กรอก
ข้อมูลดังนี้ 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
ประเภทผู้ให้หลักประกัน เลือกประเภทผู้ให้หลักประกัน ซึ่งมีด้วยกัน2ประเภทคือ บุคคลธรรมดา 

และ นิติบุคคล 
เลขประจ าตัวประชาชน ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
เลขที่หลักฐานแสดงตัวตน กรอกเลขที่หลักฐานแสดงตัวตน 
ชื่อ กรอกชื่อผู้ให้หลักประกัน 
นามสกุล กรอกนามสกุลผู้ให้หลักประกัน 

3. เมื่อกรอกเงื่อนไขการค้นหาเสร็จแล้ว แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการ
ค้นหาดังนี้ 

 
4. ตารางจะแสดงข้อมูลตามที่ค้นหา ให้คลิกท่ี  ข้างหน้ารายการเพื่อท าการเลือกรายการที่จะท า

ค าขอ หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้หลักประกัน ให้คลิกที่  หากต้องการ

ดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกท่ี  หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกท่ี  
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5. เมื่อคลิกเลือกรายการที่ต้องการท าค าขอเสร็จแล้ว ให้ลงมาที่ “ผู้ช าระค่าธรรมเนียม” จะปรากฏ
หน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
6. ให้ท าการกรอกชื่อ ที่ช่อง “ชื่อ” 
7. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่ช่อง “เบอร์โทรศัพท์” 
8. กรอกที่อยู่ ที่ช่อง “ที่อยู่” (ถ้ามี) 
9. กรอกรหัสไปรษณีย์ ที่ช่อง “ไปรษณีย์” (ถ้ามี) 
10. ติ๊กเลือกท่ี  
11. หากต้องการบันทึกค าขอให้คลิกที่ “บันทึกค าขอ” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกค า

ขอดังนี้ 
 

 
 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อน
ท าการบันทึกค าขออีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกที่ “ยืนยัน” ระบบ
จะท าการบันทึกข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้  

 
12. เมื่อคลิกท่ี “ตกลง” จะมีปุ่ม “ส่งค าขอให้ Checker” ให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker” เพ่ือส่ง

รายการค าขอให้ Checker เพ่ือด าเนินการต่อ 
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4.5.3 ค้นหาตามลูกหนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. เลือกประเภทลูกหนี้ ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้ 

 
2. เมื่อท าการเลือกชนิด/ประเภททรัพย์สินแล้ว ให้ท าการกรอกเลขประจ าตัวประชาชน หรือ เลขท่ี

หลักฐานแสดงตัวตน หรือ ชื่อและนามสกุล เสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม“ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 

 
3. ตารางจะแสดงรายการของเลขทะเบียนสัญญาหลักประกันที่ค้นหา ให้คลิกที่  ข้างหน้ารายการ

เพ่ือท าการเลือกรายการที่จะท าค าขอ หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้หลักประกัน ให้คลิกที่ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 181 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

 หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกท่ี  หาก

ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกที่  
4. คลิกเลือกรายการที่ต้องการท าค าขอเสร็จแล้ว ให้ลงมาท่ี “ผู้ช าระค่าธรรมเนียม” จะปรากฏหน้าจอ

ดังต่อไปนี้ 

 
5. ให้ท าการกรอกชื่อ ที่ช่อง “ชือ่” 
6. กรอกเลขที่นิติบุคคล ที่ช่อง “เลขที่นิติบุคคล” 
7. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่ช่อง “โทรศัพท์” 
8. กรอกที่อยู่ ที่ช่อง “ที่อยู่” ถ้าม ี
9. กรอกไปรษณีย์ ที่ช่อง “ไปรษณีย์” (ถ้ามี) 
10. คลิกเลือก  กรณีเป็นเจ้าของข้อมูล/ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
11. หากต้องการบันทึกค าขอให้คลิกที่ “บันทึกค าขอ” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกค าขอ

ดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกค าขออีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยืนยัน” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 
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12. เมื่อคลิกท่ี “ตกลง” จะมีปุ่ม “ส่งค าขอให้ Checker” ให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker” เพ่ือส่ง

รายการค าขอให้ Checker เพ่ือด าเนินการต่อ 
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4.5.4 ค้นหาทรัพย์สิน  

 
วิธีการใช้งาน 

1. เลือกชนิด/ประเภททรัพย์สิน ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้ 

 
2. เมื่อท าการเลือกชนิด/ประเภททรัพย์สินแล้ว ท าการกรอกข้อมูลเงื่อนไขการค้นหา เสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม

“ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
3. ตารางจะแสดงรายการของเลขทะเบียนสัญญาหลักประกันที่ค้นหา ให้คลิกที่  ข้างหน้ารายการเพ่ือท า

การเลือกรายการที่จะท าค าขอ หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้หลักประกัน ให้คลิกที่ 

 หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกท่ี  หาก

ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกที่  
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4. คลิกเลือกรายการที่ต้องการท าค าขอเสร็จแล้ว ให้ลงมาท่ี “ผู้ช าระค่าธรรมเนียม” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 

 
5. ให้ท าการกรอกชื่อ ที่ช่อง “ชือ่” 
6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่ช่อง “โทรศัพท์” 
7. กรอกที่อยู่ ที่ช่อง “ที่อยู่” ถ้าม ี
8. กรอกไปรษณีย์ ที่ช่อง “ไปรษณีย์” (ถ้ามี) 
9. หากต้องการบันทึกค าขอให้คลิกที่ “บันทึกค าขอ” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกค าขอดังนี้ 

 
หากมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ
บันทึกค าขออีกครั้ง หากต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้คลิกท่ี “ยืนยัน” ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลรายการ และแสดงผลที่หน้าจอดังนี้ 

 
10. เมื่อคลิกท่ี “ตกลง” จะมีปุ่ม “ส่งค าขอให้ Checker” ให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker” เพ่ือส่งรายการ

ค าขอให้ Checker เพ่ือด าเนินการต่อ 
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 ค าขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลกัประกันทางธุรกิจ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ค าขอหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน 
ดังนี้ 

4.6.1 บันทึกค าขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 
 
วิธีการกรอกข้อมูล  
ชื่อ กรอกชื่อ 

โทรศัพท์ กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ กรอกที่อยู่ (ถ้ามี) 
รหัสไปรษณีย์ กรอกรหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี) 

วิธีการใช้งาน 

1. เมื่อกรอกข้อมูลด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่  เพ่ือเลือกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จะ
ปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้  
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2. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก

เงื่อนไขใดใด 
3. สืบค้นข้อมูลโดยการกรอกเลขทะเบียนสัญญา หรือระบุช่วงวันที่จดทะเบียน  
4. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
5. ท าการคลิกเลือก ข้างหน้ารายการที่ต้องการขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง

ธุรกิจ เมื่อเลือกรายการเสร็จแล้วให้คลิกท่ี “ตกลง” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 
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6. ถ้าต้องการบันทึกรายการค าขอให้คลิกที่ “บันทึกค าขอ” ถ้าต้องการท ารายการทั้งหมดใหม่ให้คลิกที่ 

“เริ่มใหม่” ถ้าต้องการส่งค าขอให้ Checker ให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker” หากต้องการกลับหน้า
หลักให้คลิกที่ “กลับหน้าหลัก” 
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 บันทึกค าขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลกัประกันทางธุรกิจ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจบันทึกค าขอถ่ายโอนข้อมูล
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทาธุรกิจ จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน 
ดังนี้  

4.7.1 บันทึกค าขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลีกประกันทางธุรกิจเป็นรายสัญญา 

 
วิธีการกรอกข้อมูล  
ชื่อ กรอกชื่อ 

เลขที่นิติบุคคล กรอกเลขที่นิติบุคคล (ถ้ามี) 

โทรศัพท์ กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ กรอกที่อยู่ (ถ้ามี) 
รหัสไปรษณีย์ กรอกรหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี) 

 
วิธีการใช้งาน 

1. เมื่อกรอกข้อมูลด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่  เพ่ือเลือกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จะ
ปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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2. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก

เงื่อนไขใดใด 
3. สืบค้นข้อมูลโดยการกรอกเลขทะเบียนสัญญา หรือระบุช่วงวันที่จดทะเบียน  
4. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
5. ท าการคลิกเลือก ข้างหน้ารายการที่ต้องการขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง

ธุรกิจ เมื่อเลือกรายการเสร็จแล้วให้คลิกท่ี “ตกลง” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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6. คลิกปุ่ม  เพ่ือให้ระบบประมวลผลค านวณจ านวนเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการถ่าย

โอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
7. ถ้าต้องการบันทึกรายการค าขอให้คลิกที่ “บันทึกค าขอ” ถ้าต้องการท ารายการทั้งหมดใหม่ให้คลิกที่ 

“เริ่มใหม่” ถ้าต้องการส่งค าขอให้ Checker ให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker” หากต้องการกลับหน้า
หลักให้คลิกที่ “กลับหน้าหลัก” 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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4.7.2 บันทึกค าขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามช่วงเวลา 

 
 
วิธีการกรอกข้อมูล  
ชื่อ กรอกชื่อ 

เลขที่นิติบุคคล กรอกเลขที่นิติบุคคล (ถ้ามี) 

โทรศัพท์ กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ กรอกที่อยู่ (ถ้ามี) 
รหัสไปรษณีย์ กรอกรหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี) 
สถาบันการเงิน เลือกรายชื่อสถาบันการเงิน 
จากวันที่จดทะเบียน กรอกวันที่จดทะเบียนเริ่มต้น 
ถึงวันที่จดทะเบียน กรอกวันที่จดทะเบียนสิ้นสุด 

 
วิธีการใช้งาน 

1. เมื่อกรอกข้อมูลด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกสถาบันการเงิน แล้วกรอกวันที่จดทะเบียนเริ่มต้น
ถึงวันที่จดทะเบียนสิ้นสุด 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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2. คลิกปุ่ม  เพ่ือให้ระบบประมวลผลค านวณจ านวนเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการถ่าย
โอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินและช่วงเวลาที่ระบุ 

3. ถ้าต้องการบันทึกรายการค าขอให้คลิกที่ “บันทึกค าขอ” ถ้าต้องการท ารายการทั้งหมดใหม่ให้คลิกที่ 
“เริ่มใหม่” ถ้าต้องการส่งค าขอให้ Checker ให้คลิกที่ “ส่งค าขอให้ Checker” หากต้องการกลับหน้า
หลักให้คลิกที่ “กลับหน้าหลัก” 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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 ตรวจดูค าขอที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตรวจดูค าขอที่อยู่

ระหว่างการจดทะเบียน” จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ดังนี้ 

4.8.1 ค้นหาตามทรัพย์สิน 

 
วิธีการใช้งาน 

1. เลือกชนิด/ประเภททรัพย์สิน ซึ่งมีให้เลือกรายการดังนี้ 

 
2. เมื่อท าการเลือกชนิด/ประเภททรัพย์สินแล้ว ท าการกรอกข้อมูลเงื่อนไขการค้นหา เสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม

“ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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3. ตารางจะแสดงรายการทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้

หลักประกัน ให้คลิกที่  หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกที่ 

 หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกที่  

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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 สถานะค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สถานะค าขอตรวจดู

ข้อมูลสัญญาหลักประหันทางธุรกิจ” จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ดังนี้ 

4.9.1 สถานะค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขที่ค าขอ ได้ที่ช่อง 
“เลขที่ค าขอ” เลือกสถานะค าขอที่ต้องการค้นหา และ/หรือระบุช่วงวันที่ท าค าขอ  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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4. ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อน าไปแก้ไขและสร้างรายการใหม่ให้คลิกท่ีปุ่ม  ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูล ถ้าต้องการส่งค าของให้ Checker ให้คลิกท่ี   ถ้าต้องการ

พิมพ์ใบเสร็จให้คลิกท่ี  เมื่ออนุมัติค าขอแล้ว ถ้าต้องการแจ้งพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินให้คลิกที่  

ถ้าต้องการพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินให้คลิกที่  ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบ
จะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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4.9.2 สถานะค าขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขที่ค าขอ ได้ที่ช่อง 
“เลขที่ค าขอ” เลือกสถานะค าขอที่ต้องการค้นหา และ/หรือระบุช่วงวันที่ท าค าขอ  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” ถ้าหากต้องการเพ่ิมค าขอให้คลิกที่ “เพ่ิมค า
ขอ” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 

4. ถ้าต้องการดูรายละเอียดค าขอให้คลิกที่  ถ้าต้องการส่งค าขอให้ Checker คลิกที่  ถ้าต้องการ

พิมพ์ใบสั่งช าระให้คลิกท่ี  เพ่ือพิมพ์ใบสั่งช าระ ถ้าต้องการพิมพ์/ดาวโหลดหนังสือรับรองให้คลิกท่ี 

 เมื่ออนุมัติค าขอแล้ว ถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จให้คลิกท่ี  เมื่ออนุมัติค าขอแล้ว ถ้าต้องการแจ้ง

พิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินให้คลิกท่ี  ถ้าต้องการพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินให้คลิกท่ี   
  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 
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ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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4.9.3 สถานะค าขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 
 

วิธีการใช้งาน 
การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอกเงื่อนไข
ใดใด 
การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขที่ค าขอ ได้ที่ช่อง 
“เลขที่ค าขอ” เลือกสถานะค าขอที่ต้องการค้นหา และ/หรือระบุช่วงวันที่ท าค าขอ  
เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” ถ้าหากต้องการเพ่ิมค าขอให้คลิกที่ “เพ่ิมค า
ขอ” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
 

ถ้าต้องการดูรายละเอียดค าขอให้คลิกที่  ถ้าต้องการส่งค าขอให้ Checker คลิกที่  ถ้าต้องการ

พิมพ์ใบสั่งช าระให้คลิกท่ี  เพ่ือพิมพ์ใบสั่งช าระ ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ถ่ายโอนข้อมูลให้คลิกท่ี 

 ถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จให้คลิกที่  เมื่ออนุมัติค าขอแล้ว ถ้าต้องการแจ้งพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงิน

ให้คลิกท่ี  ถ้าต้องการพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินให้คลิกท่ี   
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ถ้าต้องการลบรายการข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ยืนยันค าสั่งลบดังนี้ 

 
ถ้าต้องการยืนยันค าสั่งลบรายการให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ถ้าต้องการยกเลิกค าสั่งลบรายการข้อมูลให้คลิก
ที่ “ยกเลิก” 
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5 คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิก์ารใช้งานระดับ Checker และ 
Super Checker 

ผู้ใช้งานระดับ Checker และ Super Checker ของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ผู้ใช้งานระดับ 
Administrator เป็นผู้สร้างสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานระดับ Checker และ Super Checker ของสถาบันการเงิน เมื่อลง
ชื่อเข้าใช้แล้วจะมีเมนูส าหรับผู้ใช้งานระดับ Checker ดังนี้ 
 เมนูหลัก จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดย Checker 

 
เมนูหลัก ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

  สถานะค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (Checker) 
  สถานะค าขอค าขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (Checker) 

 
เมนูหลัก รายงาน 

  รายงานรายละเอียดการยื่นค าขอ 
  รายงานสถิติการยื่นค าขอ 
  รายงานการออกใบส าคัญรับเงิน 
  รายงานสถานะค าขอ 

 
  

เมนูหลัก จัดการทะเบียนผู้ใช้ระบบ 
  เปลี่ยนรหัสผ่าน 
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 เปลี่ยนรหัสผ่าน 
เมื่อคลิกเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน ที่

ลงชื่อเข้าใช้ระบบดังนี้ 

 
วิธีการกรอกข้อมูล  
รหัส Login ของผู้ใช้ระบบ ระบบจ าท าการระบุรหัส Login ของผู้ใช้ระบบให้อัตโนมัติ 

รหัสผ่านเดิม กรอกรหัสผ่านเดิม 
ตั้งรหัสผ่านใหม่ กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ 
ยืนยันรหัสผ่านใหม่ กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพ่ือยืนยันรหัสที่ตั้งใหม่ 

 
วิธีการใช้งาน 
 ให้ศึกษาวิธีการใช้งานได้จากหัวข้อ2.1  
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 ตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนสัญญาหลกัประกันทางธุรกิจ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันตรวจสอบสถานะค าขอจดทะเบียนหลักประกันทาง

ธุรกิจ” จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

 
 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขทะเบียนสัญญาได้ที่
ช่อง “เลขทะเบียนสัญญา” และ/หรือระบุช่วงวันที่ท าค าขอ  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 

 
4. ที่ตารางผลลัพธ์การค้นหา จะแสดงรายการข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกัน สถานะค าขอ  เจ้าหน้าที่

สถาบันการเงินที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับ Checker สามารถด าเนินการกับรายการทะเบียนสัญญา
หลักประกัน ดังนี้ 

- ถ้าต้องการดึงงานเพ่ือน ามาตรวจสอบ ให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ 
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- ถ้าต้องการคืนงานที่ดึงมา ให้คลิกที่ ระบบจะท าการคืนงานและแสดงไอคอนเป็น  ตามเดิม

และไอคอน  ที่ช่องตรวจสอบจะหายไป  

- ถ้าต้องการตรวจสอบค าขอให้คลิกที่  ที่ช่องตรวจสอบค าขอ จะปรากฏหน้าจอส าหรับการให้
ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

 
ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยเลื่อนเมาส์ลงมาเรื่อยๆเพ่ือตรวจสอบข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละรายการจะมี

ไอคอน  ให้คลิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของรายการ และในหน้าเหตุบังคับหลักประกันเมื่อคลิก

เข้าไปดูรายละเอียดจะมีไอคอน  ที่ท้ายช่องไฟล์เหตุบังคับหลักประกัน เมื่อคลิกที่  ระบบจะ
แสดงไฟล์ที่แนบมากับเหตุข้อบังคับหลักประกัน เมื่อเลื่อนมาจนถึงส่วน “ข้อมูลผู้ช าระค่าธรรมเนียม” ซ่ึง
ในส่วนนี้ “ผู้ช าระค่าธรรมเนียม” จะมีปุ่มส าหรับการด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดังนี้ 
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5. ถ้าต้องการส่งกลับค าขอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับ Maker น าค าขอกลับไป
แก้ไขให้คลิกท่ี“ส่งกลับค าขอให้ Maker”ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันค าสั่งดังนี้ 

 
ถ้ายังไม่ยืนยันการส่งกลับค าขอให้คลิกที่ “ยกเลิก” ถ้าต้องการยืนยันการส่งกลับค าขอให้คลิกท่ี “ตกลง” 
จะปรากฏหน้าจอแจ้งผลการส่งกลับค าขอดังนี้ 

 
6. ถ้าต้องการยืนยันค าขอให้คลิกท่ี “ยืนยันค าขอ” ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับการยืนยันค าขอดังนี้ 

 
ถ้าไม่ต้องการยืนยันค าขอให้คลิกที่“ยกเลิก” ถ้าต้องการยืนยันค าขอให้คลิกที่ “ตกลง”ระบบจะแจ้งผล
การยืนยันค าขอดังนี้ 

 
เมื่อท าการยืนยันค าขอ ระบบจะท าการส่งข้อมูลค าขอที่ Checker ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแล้ว
ไปให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก าหนดค่าธรรมเนียมของค าขอจดทะเบียนหนังสือสัญญา
หลักประกัน ซึ่งข้อมูลค าขอจดทะเบียนที่ถูกตรวจสอบและยืนยันผลการตรวจสอบแล้ว ระบบจะแสดง
สถานะของข้อมูลดังนี้ 
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ไอคอนการดึงงาน  สีฟ้า จะกลายเป็น  สีเทา และสามารถเรียกดูสถานะค าขอทั้งหมด ได้โดย
การคลิกที่ สถานะค าขอที่ช่อง “สถานะค าขอ” จะปรากฏรายการสถานะค าขอทั้งหมดของค าขอจด
ทะเบียน ดังนี้ 
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 ตรวจสอบความยินยอมให้ยกเลิกสัญญาหลักประกนัทางธุรกิจโดย Checker 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตรวจสอบความยินยอมให้ยกเลิกสัญญาทาง

หลักประกันทางธุรกิจ” จะปรากฏหน้าจอให้ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขทะเบียนสัญญาได้ที่
ช่อง “เลขทะเบียนสัญญา”  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 

 
4. ที่ตารางผลลัพธ์การค้นหา จะแสดงรายการข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกัน สถานะค าขอ  เจ้าหน้าที่

สถาบันการเงินที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับ Checker สามารถด าเนินการกับรายการทะเบียนสัญญา
หลักประกัน ดังนี้ 

- ถ้าต้องการดึงงานเพ่ือน ามาตรวจสอบ ให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ 

 

- ถ้าต้องการคืนงานที่ดึงมา ให้คลิกที่ ระบบจะท าการคืนงานและแสดงไอคอนเป็น  ตามเดิม
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รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 208 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

และไอคอน  ที่ช่องตรวจสอบจะหายไป  

- ถ้าต้องการตรวจสอบค าขอให้คลิกที่  ที่ช่องตรวจสอบ จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 
 

5. ถ้าต้องการยินยอมให้ยกเลิกสัญญาให้คลิกที่ “บันทึก” ถ้าไม่ต้องการยินยอมให้ยกเลิกสัญญานี้ ให้คลิกที่ 
“ยกเลิก” 
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 ตรวจสอบค าขอพิมพ์ใบซ่อมใบเสร็จรับเงินโดย Checker 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตรวจสอบค าขอพิมพ์ใบซ่อมใบเสร็จรับเงิน

โดย Checker” จะปรากฏหน้าจอให้ดังนี้ 

 
 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลที่ “เลขที่ค าขอ” “เลข
ทะเบียนสัญญา” “วันที่ท าค าขอ” “รหัส Maker ขอพิมพ์ซ่อม” คลิกเลือกท่ี  “ประเภทค าขอ”  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏรายการที่ท า
การค้นหาขึ้นมา 
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 ตรวจดูค าขอที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตรวจดูค าขอที่อยู่

ระหว่างการจดทะเบียน” จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกข้อมูลค าขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ดังนี้ 

5.5.1 ค้นหาตามทรัพย์สิน 

 
วิธีการใช้งาน 

1. เลือกชนิด/ประเภททรัพย์สิน ซึ่งมีให้เลือกรายการดังนี้ 
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2. เมื่อท าการเลือกชนิด/ประเภททรัพย์สินแล้ว ท าการกรอกข้อมูลเงื่อนไขการค้นหา เสร็จแล้วให้
คลิกท่ีปุ่ม“ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
3. ตารางจะแสดงรายการทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูล

ผู้ให้หลักประกัน ให้คลิกที่  หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้

คลิกท่ี  หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกที่
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 สถานะค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (Checker) 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขที่ค าขอ ได้ที่ช่อง 
“เลขที่ค าขอ” เลือกสถานะค าขอที่ต้องการค้นหา และ/หรือระบุช่วงวันที่ท าค าขอ  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 

 
4. ที่ตารางผลลัพธ์การค้นหา จะแสดงรายการ สามารถด าเนินการ ดังนี้ ถ้าต้องการดึงงานเพ่ือน ามา

ตรวจสอบ ให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ 
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5. ถ้าต้องการคืนงานที่ดึงมา ให้คลิกท่ี ระบบจะท าการคืนงานและแสดงไอคอนเป็น  ตามเดิมและ

ไอคอน  ที่ช่องตรวจสอบจะหายไป 

6. ถ้าต้องการตรวจสอบค าขอให้คลิกท่ี  ที่ช่องตรวจสอบค าขอ จะปรากฏหน้าจอส าหรับการให้
ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

 
7. ถ้าพบว่ารายการที่ส่งค าขอมาไม่ถูกต้อง แล้วต้องการส่งค าขอคืนให้ Maker ให้คลิกท่ี “ส่งค าขอคืนให้ 

Maker” ถ้าหากต้องการอนุมัติค าขอที่ Maker ส่งมาให้คลิกท่ี “อนุมัติค าขอ” ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ส าหรับการยืนยันค าขอดังนี้  

 
8. ถ้าไม่ต้องการยืนยันค าขอให้คลิกที่“ยกเลิก” ถ้าต้องการยืนยันค าขอให้คลิกที่ “ตกลง” ระบบจะท าการ

ส่งข้อมูลค าขอไปให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด าเนินการต่อ 
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 สถานะค าขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (Checker) 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขที่ค าขอ ได้ที่ช่อง 
“เลขที่ค าขอ” เลือกสถานะค าขอที่ต้องการค้นหา ระบุช่วงวันที่ท าค าขอ กรอกรหัส Maker ได้ที่ช่อง 
“รหัส Maker” 

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” ถ้าหากต้องการเพ่ิมค าขอให้คลิกที่ “เพ่ิมค า
ขอ” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
4. ที่ตารางผลลัพธ์การค้นหา จะแสดงรายการ สามารถด าเนินการ ดังนี้ ถ้าต้องการดึงงานเพ่ือน ามา

ตรวจสอบ ให้คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ 
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5. ถ้าต้องการคืนงานที่ดึงมา ให้คลิกท่ี ระบบจะท าการคืนงานและแสดงไอคอนเป็น  ตามเดิมและ

ไอคอน  ที่ช่องตรวจสอบจะหายไป 

6. ถ้าต้องการตรวจสอบค าขอให้คลิกท่ี  ที่ช่องตรวจสอบค าขอ จะปรากฏหน้าจอส าหรับการให้
ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

 
7. ถ้าพบว่ารายการที่ส่งค าขอมาไม่ถูกต้อง แล้วต้องการส่งค าขอคืนให้ Maker ให้คลิกท่ี “ส่งค าขอคืนให้ 

Maker” ถ้าหากต้องการอนุมัติค าขอที่ Maker ส่งมาให้คลิกท่ี “อนุมัติค าขอ” ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ส าหรับการยืนยันค าขอดังนี้  

 
8. ถ้าไม่ต้องการยืนยันค าขอให้คลิกที่“ยกเลิก” ถ้าต้องการยืนยันค าขอให้คลิกที่ “ตกลง” ระบบจะท าการ

ส่งข้อมูลค าขอไปให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด าเนินการต่อ 
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 สถานะค าขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (Checker) 

 
 

วิธีการใช้งาน 
1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก

เงื่อนไขใดใด 
2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขที่ค าขอ ได้ที่ช่อง 

“เลขที่ค าขอ” เลือกสถานะค าขอที่ต้องการค้นหา ระบุช่วงวันที่ท าค าขอ กรอกรหัส Maker ได้ที่ช่อง 
“รหัส Maker” 

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 

 
4. ที่ตารางผลลัพธ์การค้นหา จะแสดงรายการ สามารถด าเนินการ ดังนี้ ถ้าต้องการดึงงานเพ่ือน ามา

ตรวจสอบ ให้คลิกท่ี   

5. ถ้าต้องการคืนงานที่ดึงมา ให้คลิกท่ี ระบบจะท าการคืนงานและแสดงไอคอนเป็น  ตามเดิมและ
ไอคอนที่ช่องตรวจสอบจะหายไป 

6. เมื่อท ารายการส าเร็จแล้ว ให้คลิก  เพ่ือท าการดาวโหลดไฟล์ถ่ายโอนข้อมูล 
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6 คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่มีสิทธิก์ารใช้งานระดับ Searcher 

ผู้ใช้งานระดับ Searcher ของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ผู้ใช้งานระดับ Administrator เป็นผู้สร้างสิทธิ์
ให้กับผู้ใช้งานระดับ Searcher ของสถาบันการเงิน เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วจะมีเมนูส าหรับผู้ใช้งานระดับ Searcher 
ดังนี้ 

เมนูหลัก จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
 ค้นหาสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดย Searcher 

 
เมนูหลัก ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 บันทึกค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
 ตรวจดูค าขอที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน 

 
เมนูหลัก จัดการทะเบียนผู้ใช้ระบบ 

 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
 

  



 

คู่มือผู้ใช้งานส าหรับเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน (User manual) 
ระบบแจ้งทะเบยีนสญัญาหลักประกัน 

 

รหัสอ้างอิงเอกสาร : DBD_ESECUREBANKMANUAL_V5.0.DOCX  Version : 5.0 หน้า 218 จาก 226 

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อ านวยกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 

 เปลี่ยนรหัสผ่าน 
เมื่อคลิกเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน ที่

ลงชื่อเข้าใช้ระบบดังนี้ 

 
 
วิธีการกรอกข้อมูล  
รหัส Login ของผู้ใช้ระบบ ระบบจ าท าการระบุรหัส Login ของผู้ใช้ระบบให้อัตโนมัติ 

รหัสผ่านเดิม กรอกรหัสผ่านเดิม 
ตั้งรหัสผ่านใหม่ กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ 
ยืนยันรหัสผ่านใหม่ กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพ่ือยืนยันรหัสที่ตั้งใหม่ 

 
วิธีการใช้งาน 
 ให้ศึกษาวิธีการใช้งานได้จากหัวข้อ2.1  
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 ค้นหาสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดย Searcher 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันค้นหาสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” จะปรากฏ

หน้าจอ ดังนี้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โดยไม่ต้องกรอก
เงื่อนไขใดใด 

2. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกค าค้นข้อมูลเลขทะเบียนสัญญาได้ที่
ช่อง “เลขทะเบียนสัญญา” และ/หรือระบุช่วงวันที่ท าค าขอ  

3. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้ 

 
4. หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกท่ี  เพ่ือเข้าไปดูรายละเอียดสัญญาของแต่ละรายการ 
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 บันทึกค าขอตรวจดูข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจบันทึกค าขอตรวจดูข้อมูล

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

6.3.1 ค้นหาตามเลขทะเบียนสัญญาหลักประกัน 

 
วิธีการใช้งาน 

1. การสืบค้นข้อมูลโดยการก าหนดเงื่อนไขการค้นหาท าได้โดยการ กรอกเลขทะเบียนสัญญาหลักประกัน 
หรือเลขที่ค าขอ 

2. เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาเสร็จสิ้นให้คลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาก
ต้องการก าหนดเงื่อนไขใหม่ในการค้นหาให้คลิก “เริ่มใหม่” เมื่อคลิกที่ “ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอ
ดังต่อไปนี้  

 
3. ตารางแสดงรายการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้หลักประกัน 

ให้คลิกที่  หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกที่  

หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกท่ี  
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6.3.2 ค้นหาตามผู้ให้หลักประกัน 

  

 
วิธีการใช้งาน 

1. คลิกเลือกประเภทผู้ให้หลักประกัน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งเมื่อ
คลิกเลือกแต่ละประเภท จะมีหน้าจอให้กรอกข้อมูลต่างกันดังนี้ 

2. หน้าจอการค้นหาข้อมูลประเภทผู้ให้หลักประกันแบบบุคคลธรรมดา จะปรากฏหน้าจอให้กรอก
ข้อมูลดังนี้ 

 
 

วิธีการกรอกข้อมูล  
ประเภทผู้ให้หลักประกัน เลือกประเภทผู้ให้หลักประกัน ซึ่งมีด้วยกัน2ประเภทคือ บุคคลธรรมดา 

และ นิติบุคคล 
เลขประจ าตัวประชาชน ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
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วิธีการกรอกข้อมูล  
เลขที่หลักฐานแสดงตัวตน กรอกเลขที่หลักฐานแสดงตัวตน 
ชื่อ กรอกชื่อผู้ให้หลักประกัน 
นามสกุล กรอกนามสกุลผู้ให้หลักประกัน 

3. เมื่อกรอกเงื่อนไขการค้นหาเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ แล้ว
คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาดังนี้ 

4. ตารางแสดงรายการข้อมูลผู้ให้หลักประกัน หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้หลักประกัน ให้

คลิกที่  หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกท่ี 

 หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกที่ 
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6.3.3 ค้นหาตามทรัพย์สิน 

 
วิธีการใช้งาน 

1. เลือกชนิด/ประเภททรัพย์สิน ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้ 

 
2. เมื่อท าการเลือกชนิด/ประเภททรัพย์สินแล้ว ท าการกรอกข้อมูลเงื่อนไขการค้นหา เสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม

“ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 
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3. ตารางแสดงรายการทรัพย์สิน หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้หลักประกัน ให้คลิกที่ 

 หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกท่ี  หาก

ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกที่  
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 ตรวจดูค าขอที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน 
เมื่อคลิกท่ีเมนู “ตรวจดูข้อมูลและบริการข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตรวจดูค าขอที่อยู่

ระหว่างการจดทะเบียน” จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 

6.4.1 ค้นหาตามทรัพย์สิน 

 
 

วิธีการใช้งาน 
1. คลิกเลือกชนิด/ประเภททรัพย์สิน ซึ่งมีรายการให้เลือกดังนี้  
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2. เมื่อท าการเลือกชนิด/ประเภททรัพย์สินแล้ว ท าการกรอกข้อมูลเงื่อนไขการค้นหา เสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม
“ค้นหา” จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
 

3. ตารางจะแสดงรายการทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ให้

หลักประกัน ให้คลิกที่  หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลผู้รับหลักประกันให้คลิกที่ 

 หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ให้คลิกที่  
 
 
 
 
 


