ิ ้ามือสองที่มีค่าอย่หู รือเปลา่?
่ าํ ลังซ้ือสนค
ทานก
ก่อนซ้อื –ตรวจสอบกับทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล (PPSR) ว่าสินค้าท่มี คี า่ เช่น รถยนต์ใช้แล้ว หุ้น อุปกรณ์ เคร่อื งจักร หรือเรือ น้นั ไม่ตดิ ภาระหน้ี
และปลอดจากการถูกยึดกลับคืน

ทะเบยนหลั
ี
กประกันทรัพย์สิ นสว่นบุคคล

ิ่
ิ ์ ิ หรือการให้เชาสนค
่ าํ ลังขายสงของตางๆ
่ ให้ลกู ค้าลูกค้าภายใต้เงือ่ นไขตาง
่ ๆ เชนการขาย
่
่
่ ิ ้าที่มีค่า
ทานก
แบบมีการยึดหนวงกรรมสทธ
อย่หู รือเปลา
เมษายน
2014่ ?
การจดทะเบียนผลประโยชน์ของท่านในสินค้ามีคา่ กับทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลสามารถช่วยให้ทา่ นเรียกร้องเอาสินค้าดังกล่าวกลับคืนมาได้หากลูกค้าของท่านไม่ชาํ ระเ
งินหรือกลายเป็ นผ้มู หี น้ีสนิ ล้นพ้นตัว

่ คุ คลคืออะไร?
ทรัพย์สิ นสวนบ
ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลตามปกติจะรวมถึงทรัพย์สนิ ทุกรูปแบบท่ไี ม่ใช่ทด่ี นิ อาคาร และสิง่ ติดตรึง ตัวอย่างทวั ่ ไปของทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล คือสินค้าต่างๆเช่นเคร่อื งจักร รถยนต์ เรือ พืชผล
ั
ปศุสตั ว์ และอุปกรณ์ นอกจากน้ียงั รวมถึงสิง่ ของท่ไี ม่สามารถจับต้องได้ เช่น ทรัพย์สนิ ทางปญญา
และทรัพย์สนิ ทางการเงิน เช่น หุ้น

่ คุ คล(PPSR)
ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สิ นสวนบ
ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล(PPSR)คือทะเบียนออนไลน์แห่งชาติของรัฐบาลออสเตรเลียเก่ยี วกับสิทธิประโยชน์ทม่ี หี ลักประกันในสินค้าและทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลอ่นื ๆ
ซ่งึ ผ้ซู อ้ื ผ้ขู าย และผ้ใู ห้บริการสินเช่อื ใช้อย่เู ป็ นประจํา
ผ้ซู อ้ื สามารถตรวจสอบทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลว่าสินค้ามือสองท่มี คี า่ ท่ตี นต้องการซ้อื ปลอดหน้ีสนิ และปลอดจากการถูกยึดกลับคืนหรือไม่ ซ่งึ รวมถึงสินค้าอ่นื ๆ
เช่น เคร่อื งจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และหุ้น การค้นข้อมูลเพ่อื ตรวจสอบก่อนซ้อื น้นั เสียค่าใช้จา่ ยน้อย ทําได้งา่ ย และทําได้ทนั ที
ผ้ปู ระกอบธุรกิจท่ขี ายสินค้าภายใต้เง่อื นไขเช่น การขายแบบมีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ ์ หรือการให้เช่าสินค้ามีคา่
ควรพิจารณาจดทะเบียนผลประโยชน์กบั ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล
การจดทะเบียนผลประโยชน์ในสินค้าซ่งึ ผ้ปู ระกอบธุรกิจยังไม่ได้รบั ชําระเงินน้นั สามารถช่วยให้ผปู้ ระกอบธุรกิจเรียกเงินคืนได้หากลูกค้าไม่ชาํ ระเงินหรือกลายเป็ นผ้มู หี น้ีสนิ ล้นพ้น
ตัว
ไม่วา่ ใครก็สามารถใช้ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลได้ เข้าถึงได้วนั ละ24 ชวั ่ โมงสัปดาห์ละ 7 วันและจะทราบผลการค้นหาทันที
อีกท้งั ค่าธรรมเนียมในการค้นข้อมูลและการจดทะเบียนเก่ยี วกับสิทธิประโยชน์ทม่ี หี ลักประกันในสินค้าหรือทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลในรูปแบบอ่นื น้นั อย่ใู นอัตราท่ตี ่าํ
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ิ
่ อื ?
นี่ เป็ นบรการใหมหร
ั ุบนั น้ีทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลเป็ นทะเบียนแห่งชาติเก่ยี วกับสิทธิประโยชน์ทม่ี หี ลักประกันในทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลแห่งอย่างเดียวในประเทศออสเตรเลีย
ปจจ
ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล ใช้แทนทะเบียนสิทธิประโยชน์ทม่ี หี ลักประกันในทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลของเครือรัฐ รัฐ และเขตปกครองตนเอง เช่น
ทะเบียนยานพาหนะท่มี ภี าระติดพันแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (REV) และทะเบียนภาระติดพันของบริษทั ของคณะกรรมาธิการการลงทุนและหลักทรัพย์แห่งประเทศออสเตรเลีย
(ASIC)และทะเบียนอ่นื ๆ อีกหลายประเภท รวมถึงทะเบียนใบโอนกรรมสิทธิทรัพย์สนิ และการจํานองหุ้น รายการจดทะเบียนกว่า 5
ั ุบนั ของรัฐและเขตปกครองตนเองถูกโอนเข้ามาอย่ใู นทะเบียนแห่งชาติแบบใหม่น้ีตงั ้ แต่วนั ท่ที ะเบียนเริม่ ต้นเม่อื วันท่ี 30 มกราคม 2012
ล้านรายการในปจจ

ิ ีพนี้
ขอคําแนะนําจากผ้ปู ระกอบวชาช
หลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านในหลายๆ ด้านทาง ท่านควรพิจารณาขอคําแนะนําจากท่ปี รึกษาด้านธุรกิจมืออาชีพท่เี ข้าใจธุรกิจของท่าน

ิ ่ เราได้อยางไร
่
ตดตอ
ทะเบียนหลักประกันทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล
เว็บไซต์:www.ppsr.gov.au
อีเมล: enquiries@ppsr.gov.au
โทรศัพท์:1300007777(130000PPSR)
เวลาทําการ(AEST และ AEDT)
• วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 20.00 น.
• วันเสาร์และวันอาทิตย์ – ปิ ด
• วันหยุดราชการ – ปิ ด
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราสําหรับเวลาทําการช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

่
ความชวยเหล
ือเป็ นภาษาอื่นๆ
ท่านสามารถดูขอ้ มูลเป็ นภาษาอ่นื ๆ นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษได้ท่ี www.afsa.gov.au.
ั
หากท่านมีปญหาใน
การพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษ ท่านอาจโทรศัพท์ไปท่บี ริการแปลและล่าม (TIS) ท่หี มายเลข131450โดยเสียค่าโทรศ้พท์ในอัตราท้องถิน่
TIS ให้บริการวันละ24 ชวั ่ โมงสัปดาห์ละ 7 วันเป็ นภาษาต่างๆ มากกว่า 170 ภาษา
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