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กฎกระทรวง 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ  
พ.ศ. .... 

_________________________________________ 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 4 และ มาตรา 66 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “คู่สัญญา” หมายความว่า ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
 “วันไต่สวนข้อเท็จจริงวันแรก” หมายความว่า วันที่ผู้บังคับหลักประกันเริ่มท าการไต่สวนข้อเท็จจริง
ครั้งแรกตามความเป็นจริง  
 “ค าร้องขอบังคับหลักประกัน” หมายความว่า หนังสือที่ผู้รับหลักประกันแจ้งผู้บังคับหลักประกันเพ่ือ 
ให้มีการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ 
 

หมวด ๑ 
บทบัญญัติทั่วไป 

 
 ข้อ ๒ ผู้บังคับหลักประกันที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นกลาง มีความเป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความ
เป็นอิสระของตนต่อคู่สัญญาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าแล้ว 
  

หมวด ๒ 
การเสนอค าร้องเพื่อขอบังคับหลักประกันและการจัดส่งส าเนาค าร้อง 

 
 ข้อ 3 กรณีที่ผู้รับหลักประกันเห็นว่ามีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจให้ผู้รับ
หลักประกันยื่นค าร้องขอบังคับหลักประกันต่อผู้บังคับหลักประกันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
วิธีการอ่ืนที่แสดงว่าผู้บังคับหลักประกันได้รับค าร้องขอบังคับหลักประกันเพ่ือให้มีการบังคับหลักประกันที ่ 
เป็นกิจการ 
 ค าร้องขอบังคับหลักประกันตามวรรคหนึ่งต้องบรรยายให้ชัดเจนครบถ้วนถึงเหตุที่จะบังคับหลักประกัน
ที่เป็นกิจการและแนบส าเนาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หนังสือสัญญาหลักประกันทางธุรกิจพร้อมหลักฐานการจดทะเบียน  
 (2) บัญชีพยานบุคคลที่น ามาให้ถ้อยค าในการไต่สวนข้อเท็จจริง  
 (3) เอกสารประกอบการกล่าวอ้างถึงเหตุในการบังคับหลักประกันทางธุรกิจ 



๒ 
 

 

 ข้อ 4 เมื่อผู้บังคับหลักประกันได้รับค าร้องขอบังคับหลักประกัน จากผู้รับหลักประกันว่ามีเหตุบังคับ
หลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับหลักประกันก าหนดวัน เวลา และสถานที่ไต่สวน
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค ำร้อง  
 ให้ผู้บังคับหลักประกันมีหนังสือแจ้งวัน เวลา และสถานที่ไต่สวนข้อเท็จจริง เหตุที่ผู้รับหลักประกัน
ยกขึ้นบังคับหลักประกันและประเด็นการพิจารณา ส าเนาหนังสือของผู้รับหลักประกัน รวมทั้งส าเนาเอกสาร
ตาม ข้อ 3 ให้ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันทราบโดยไม่ชักช้าโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
โดยวิธีการอ่ืนที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว  
 
 ข้อ 5 เมื่อผู้ให้หลักประกันได้รับส ำเนำค ำร้องขอบังคับหลักประกันและส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 4 แล้ว 
ผู้ให้หลักประกันอำจท ำค ำชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับหลักประกันว่ำจะยอมรับหรือปฏิเสธค ำร้องก่อนหรือใน
วันไต่สวนข้อเท็จจริง 
 ค ำชี้แจงในกำรปฏิเสธค ำร้องขอบังคับหลักประกันตำมวรรคหนึ่งต้องบรรยำยให้ชัดเจนครบถ้วนถึงเหตุ
ในกำรปฏิเสธ พร้อมแนบส ำเนำเอกสำรดังต่อไปนี้    
 (1) เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรกล่ำวอ้ำงถึงเหตุในกำรปฏิเสธค ำร้องขอบังคับหลักประกัน 
        (2) บัญชีพยำนบุคคลที่น ำมำให้ถ้อยค ำในกำรไต่สวนข้อเท็จจริง 
 

หมวด ๓ 
กระบวนการไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

 
 ข้อ 6 กำรยื่นส ำเนำเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติมจำกข้อ 3 และข้อ 5 ให้ยื่นต่อผู้บังคับ

หลักประกันและให้คู่สัญญำฝ่ำยที่อ้ำงส่งส ำเนำเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนดังกล่ำวให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ

ก่อนหรือในวันไต่สวนข้อเท็จจริง  

 ก่อนวันไต่สวนข้อเท็จจริงวันแรก คู่สัญญำมีสิทธิขอตรวจดูเอกสำร ขอคัดส ำเนำเอกสำร หรือ

พยำนหลักฐำนที่คู่สัญญำได้ยื่นไว้ต่อผู้บังคับหลักประกัน 

 

ข้อ 7 เอกสารหรือพยานหลักฐานทั้งปวงที่ยื่นต่อผู้บังคับหลักประกันต้องท าเป็นภาษาไทย ในกรณีที่
เอกสารหรือพยานหลักฐานเป็นภาษาต่างประเทศต้องจัดท าค าแปล โดยมีค ารับรองของผู้แปลแนบไว้กับ
เอกสารหรือพยานหลักฐานนั้น 

 
ข้อ 8 การไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ผู้บังคับหลักประกันมีอ านาจหน้าที่ในการเรียกให้คู่สัญญาหรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่ได้รับมอบอ านาจจากคู่สัญญามาให้ถ้อยค า 
 
ข้อ 9 ในวันไต่สวนข้อเท็จจริงวันแรก ให้คู่สัญญาทุกฝ่ายมาพบผู้บังคับหลักประกันและให้ผู้บังคับ

หลักประกันสอบถามคู่สัญญาทุกฝ่ายถึงข้ออ้าง ข้อเถียง และพยานหลักฐานที่ ยื่นต่อผู้บังคับหลักประกันว่า 
ฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้าง ข้อเถียงนั้นอย่างไร ข้อเท็จจริงใดที่คู่สัญญายอมรับกันก็เป็นอันยุติไปตามนั้น 
ส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งยกข้ึนอ้างแต่คู่สัญญาฝ่ายอื่นไม่รับและเก่ียวเนื่องโดยตรงกับ



๓ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา ให้ผู้บังคับหลักประกันก าหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท เพ่ือให้คู่สัญญาน าหลักฐานมาสืบ
ในประเด็นข้อพิพาทนัน้ 

การสอบถามคู่สัญญาตามวรรคหนึ่ง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องตอบค าถามที่ผู้บังคับหลักประกันถามเอง
หรือถามตามค าขอของคู่สัญญาฝ่ายอ่ืนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่สัญญาฝ่ายอ่ืนยกขึ้นเป็นข้ออ้าง ข้อเถียง และ
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่คู่สัญญาได้ยื่นต่อผู้บังคับหลักประกัน  

 
ข้อ 10  ในวันไต่สวนข้อเท็จจริงวันแรก ถ้าผู้รับหลักประกันไม่มาพบผู้บังคับหลักประกัน ให้ผู้บังคับ

หลักประกันมีค าสั่งยกค าร้องขอบังคับหลักประกันนั้นเสีย  
 ถ้าผู้ให้หลักประกันไม่มาพบผู้บังคับหลักประกัน ให้ผู้บังคับหลักประกันด าเนินกระบวนการไต่สวนเพื่อ
แสวงหาข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยค าร้องขอบังคับหลักประกันต่อไป  
 

ข้อ ๑1 ให้ผู้บังคับหลักประกันเป็นผู้ซักถามคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บังคับหลักประกันต้องตรวจดูพยานหลักฐานเอกสาร พิจารณาค าร้องขอบังคับหลักประกันของผู้รับ

หลักประกันและค าชี้แจงของผู้ให้หลักประกันและซักถามบุคคลผู้มาให้ถ้อยค าตามประเด็นพิพาทโดยเปิดเผย 
 

 ข้อ 12 วิธีการสืบพยานและจดบันทึกค าพยานบุคคลและพยานเอกสาร 
 (1) การรับฟังพยานหลักฐานต่าง ๆ ของผู้บังคับหลักประกัน อาจจะรับฟังโดยมีเอกสารเป็นหนังสือ
หรือโดยทางวาจาก็ได้ แต่ในกรณีโดยทางวาจาให้ผู้บังคับหลักประกัน จดแจ้งข้อความนั้นไว้ในรายงานของ      
ผู้บังคับหลักประกันทุกครั้งเพ่ือประโยชน์ในการท าค าวินิจฉัยและเพ่ือให้คู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าขอตรวจดู ทราบ คัดส าเนา หรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้องและผู้บังคับหลักประกันอาจส่งส าเนาให้
คู่สัญญาได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันเห็นว่าหาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน หรือกิจการ  
 (2) การให้ถ้อยค านั้น พยานทุกคนต้องให้ถ้อยค าด้วยวาจา เว้นแต่ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝ่ายมีหนังสือแจ้งผู้บังคับหลักประกันว่าประสงค์จะเสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นของผู้ที่ตนประสงค์จะอ้างเป็นพยานแทนการซักถามผู้ให้ถ้อยค าเป็นพยานต่อผู้บังคับหลักประกัน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยค าแทนการซักถามพยานดังกล่าวต่อผู้บังคับ
หลักประกันและส าเนาแก่คู่สัญญาฝ่ายอ่ืนทราบก่อนหรือวันไต่สวนข้อเท็จจริง 
 ให้พยานผู้ให้ถ้อยค ามาพบผู้บังคับหลักประกันเพ่ือตอบค าซักถามเพ่ิมเติม ตอบค าถามค้าน และ
ค าถามติงของคู่สัญญา  
 (3) กรณีผู้ที่มาให้ถ้อยค าเพ่ือเป็นพยานบุคคลไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเป็นใบ้ หรือหูหนวก หรืออ่าน
หนังสือไม่ได้ ให้ผู้บังคับหลักประกันเป็นผู้จัดหาล่ามโดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้รับหลักประกันหรือผู้ให้หลักประกัน
ที่เป็นผู้น าพยานบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยค า  
 (4) ผู้บังคับหลักประกันอาจอนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายให้ถ้อยค าผ่านระบบ
การประชุมทางจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) ได้ โดยให้ฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีระบบดังกล่าว
และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
 (5) ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ผู้บังคับหลักประกันบันทึกรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง     
ซึ่งต้องประกอบด้วย 
   (5.๑) ชื่อผู้รับหลักประกันและชื่อผู้ให้หลักประกันที่เป็นคู่สัญญา 
  (5.๒) สถานที่ วัน และเวลาที่ผู้บังคับหลักประกันด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการไต่สวน 
  (5.๓) ข้อความโดยย่อเก่ียวด้วยเรื่องท่ีกระท าและรายการข้อส าคัญอ่ืน ๆ 



๔ 
 

 

  (5.๔) ลายมือชื่อของผู้บังคับหลักประกัน ผู้ให้หลักประกัน ผู้รับหลักประกัน และพยานบุคคล
ทีใ่หถ้้อยค า  
  

หมวด ๔ 
การท าค าวินิจฉัยของผู้บังคับหลักประกัน 

 
 ข้อ ๑3 เมื่อผู้บังคับหลักประกันไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จ ในกรณีที่ไม่มีเหตุบังคับหลักประกัน ให้ผู้
บังคับหลักประกันมีค าวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุบังคับหลักประกัน 

กรณีที่มีเหตุบังคับหลักประกัน ให้ผู้บังคับหลักประกันมีค าวินิจฉัยบังคับหลักประกัน เว้นแต่ผู้รับ
หลักประกันยินยอมผ่อนผันให้แก่ผู้ให้หลักประกันเป็นหนังสือโดยให้ถือว่ายังไม่เคยมีเหตุบังคับหลักประกัน
ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ผู้บังคับหลักประกันวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุบังคับหลักประกันและให้บันทึกความยินยอมของผู้ให้
หลักประกันไว้ในค าวินิจฉัย  

 
 ข้อ ๑4  ผู้บังคับหลักประกันต้องท าค าวินิจฉัยโดยท าเป็นหนังสือให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ไต่สวนข้อเท็จจริงวันแรก ซึ่งค าวินิจฉัยต้องประกอบด้วย 

(๑) วันที่มีค าวินิจฉัย  
(๒) สรุปข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
(๓) เหตุผลในการวินิจฉัย  
(๔) ลายมือชื่อของผู้บังคับหลักประกัน 
 
ข้อ ๑5 ให้ผู้บังคับหลักประกันมีหนังสือแจ้งพร้อมแนบค าวินิจฉัยตามข้อ 14 ให้ลูกหนี้  ผู้ ให้

หลักประกัน ผู้รับหลักประกันและเจ้าหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏรายชื่อ
ในหลักฐานทางทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอ่ืนที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับ
หนังสือแล้ว 

กรณีที่มีค าวินิจฉัยบังคับหลักประกัน ให้ผู้บังคับหลักประกันมีหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าว          
ให้เจ้าพนักงานทะเบียน นายทะเบียน หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว 

เมื่อได้รับแจ้งค าวินิจฉัยตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานทะเบียน นายทะเบียน หรือนายทะเบียนนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้องจดบันทึกค าวินิจฉัยดังกล่าวไว้ในทะเบียนโดยเร็ว 

 
ข้อ 16 บุคคลภายนอกอาจขอหลักฐานที่เจ้าพนักงานทะเบียนบันทึกไว้ตาม ข้อ 15 วรรคท้าย  
 

 ข้อ 17 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
     ให้ไว้ ณ วันที่ ..............................................  
 
 
 
                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
 


