
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่อใบอนุญำตเป็นผู้บังคับหลักประกัน (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพย์สินโดยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี  
1.2 เป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความต่อเนื่องกันไม่น้อย 

กว่าสามปี 
1.3 เป็นผู้ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกัน ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียน

ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปีจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมจดทะเบียน หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
(1) อนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานศาลยุติธรรม 
(2) ผู้เชี่ยวชาญศาล ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานศาลยุติธรรม 
(3) ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผนที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมบังคับคด ี
(4) ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคม        
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

2. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
2.1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไมถ่งึ

ห้าป ี
2.2 เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  หรือความผิดตามมาตรา 89 

หรือมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
2.3 เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
2.4 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกัน 
2.5 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือ มาตรา 145 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน 
2.6 เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 
2.7 เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
2.8 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบจนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหลักประกันได ้
2.9 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือหน่วยงานเพิกถอนหนังสือ

รับรอง แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
3. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องเข้ารับและผ่านการอบรมความรู้ก่อนได้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี ้

3.1 กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ (จ านวน 6 ชั่วโมง) 
3.2 จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน (จ านวน 6 ชั่วโมง) 

4. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ตามแบบ ทป .03 
5. ใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน มีอายุสามปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 



6. การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตต้องขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผุ้บังคับหลักประกันผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ    
(e-secured) https://esecured.dbd.go.th/eoc-app/login.xhtml โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ด าเนินการตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการ
ยืนยันตัวตนของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-secured) พ.ศ. 2562 
http://www.dbd.go.th/download/article/article_20190607115734.pdf  

7. ผู้บังคับหลักประกันที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ทป .04 ภายใน
สามสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

8. ผู้บังคับหลักประกันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปีนับแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

9. กรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้บังคับหลักประกันยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ทป.05 
10. หากเจ้าพนักงานทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน 

ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต โดยให้ผู้ยื่นค าขอยื่นอุทธรณ์ต่อ
เจ้าพนักงานทะเบียน รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และให้ค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีเป็นที่สุด 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ให้บริการผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-secured) 
/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 วันท าการ 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานทะเบียนตรวจแบบค าขอรับใบอนุญาต เอกสาร
หลักฐาน  และตรวจพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้รับใบอนุญาต สั่งช าระค่าธรรมเนียม/ช าระ
ค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จ 
 

1 วันท าการ กองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ 

 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
เสนออธิบดีลงนามใบอนุญาตการเป็นผู้บังคับหลักประกนั 
 

1 วันท าการ กองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ 

https://esecured.dbd.go.th/eoc-app/login.xhtml
http://www.dbd.go.th/download/article/article_20190607115734.pdf


รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
รูปถ่ำยสีหริอขำวด ำ  หน้ำตรง ไม่สวมแว่นด ำ ขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกินหกเดือน) 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำต่ออำยุใบอนุญำตผู้บังคับหลักประกัน ครั้งละ 

 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

 

2) เว็บไซต์ :  www.dbd.go.th  
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com  
 

 

แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 
 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน (ทป.04)   

 

หมำยเหต ุ
- 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 08/02/2563 

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/7B443D1BE2DB45D5AF9649EF223D0FE3/1567158589/formsecure_04%5b1%5d.pdf
http://www.info.go.th/

