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กฎกระทรวง
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ตามแบบ ทน. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าว
(ข) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐาน
การได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(ค) สํ า เนาใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว
(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือหนังสือแสดง
ความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
(ฉ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผู้ขอจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวนหนึ่งรูป
(๒) กรณีที่เป็นนิติบุคคล
(ก) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง แสดงรายการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยทําขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือน
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(ข) สํ า เนาใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว ในกรณี ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย น
ในประเทศไทย
(ค) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
(จ) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐาน
การได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้แทนนิติบุคคล
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(ช) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือหนังสือแสดง
ความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
(ซ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผู้แทนนิติบุคคล
ที่ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวนหนึ่งรูป
ข้อ ๒ ทนายความหรือสํานักงานทนายความใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ยื่นคําขอ
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบที่คณะกรรมการสภาทนายความกําหนด พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาทนายความ หรือสําเนาใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ
(ข) สํ าเนาหนั งสื อรั บรองการจดทะเบี ยนสํ านั กงานทนายความที่ จดทะเบี ยนกั บ
สภาทนายความ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์
ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยทําขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือ น ในกรณีที่เป็น
สํานักงานทนายความ
(ค) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(ง) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือหนังสือแสดง
ความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
(จ) รูป ถ่า ยครึ ่ง ตัว หน้า ตรง ไม่ส วมหมวก สวมครุย เนติบ ัณ ฑิต ยสภา
ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
จํานวนหนึ่งรูป
(ฉ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการสภาทนายความกําหนด
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ข้อ ๓ การยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ยื่นคําขอ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน
ณ สํานักงานทะเบียนที่สถานประกอบธุรกิจหรือสํานักงานแห่งใหญ่ของผู้ยื่นคําขอตั้งอยู่ และให้ยื่นคําขอ
ได้เพียงแห่งเดียวสําหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอที่สํานักงานทะเบียน
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอที่สํานักงานทะเบียน ที่ทําการปกครองจังหวัด
(๒) กรณีที่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนเป็นทนายความหรือสํานักงานทนายความ ให้ยื่นคําขอต่อ
คณะกรรมการสภาทนายความซึ่งทําหน้าที่นายทะเบียน ณ สภาทนายความ
ข้อ ๔ เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้พร้อมทั้ง
เอกสารและหลั ก ฐานตามข้ อ ๑ แล้ ว ให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งและความครบถ้ ว นของคํ า ขอ
หากคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันยื่นคําขอ พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนแก้ไข
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนไม่ดําเนินการแก้ไข ให้นายทะเบียน
คืนคําขอแก่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเอกสารและหลักฐานในการขอจดทะเบียนถูกต้องและครบถ้วน
ให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบ ทน. ๒
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้แก่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ทวงถามหนี้ ที่ ตั้ ง
สถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้แทนนิติบุคคล ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบี ยนตามแบบ ทน. ๑/๑ ท้ ายกฎกระทรวงนี้ พร้ อมทั้ งเอกสารและหลั กฐานประกอบ
การเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ารายการที่แสดงในคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้งเอกสาร
และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ฉบับใหม่ตามแบบ ทน. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการจดทะเบี ย นของทนายความหรื อ สํ า นั ก งาน
ทนายความเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ทนายความหรือสํานักงานทนายความที่ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการสภาทนายความกําหนด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๗ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สูญหาย
หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบ ทน. ๑/๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อนายทะเบียน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว โดยให้นายทะเบียนออกใบแทน
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หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ไว้เป็นหลักฐาน
ใบแทนหนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ ทวงถามหนี้ ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้ใช้แบบ ทน. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยมีคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ที่ด้านบน
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่จะเลิก
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และให้นายทะเบียนจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบ ทน. ๑
รับที…่ …………………………………….
วันที.่ ............................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

รูปถ่ายขนาด
๔ x ๖ เซนติเมตร

คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ......... เดือน ................................................. พ.ศ. ..................
๑. ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ (ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนีเ้ ป็นสาขาหรือตัวแทน ให้ระบุชื่อสํานักงานใหญ่
หรือตัวการด้วย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
๒. ประเภทกิจการ

 บุคคลธรรมดา (กรอกข้อมูลในข้อ ๓.)
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) (กรอกข้อมูลในข้อ ๓.)
 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน (กรอกข้อมูลในข้อ ๔.)
 ห้างหุ้นส่วนจํากัด (กรอกข้อมูลในข้อ ๔.)
 บริษัทจํากัด (กรอกข้อมูลในข้อ ๔.)
 บริษัทมหาชนจํากัด (กรอกข้อมูลในข้อ ๔.)

๓. ชื่อ …………………………………………………………………….. อายุ .................. ปี สัญชาติ .............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ----
ที่อยู่ อาคาร ..................................................................................................ชั้นที่ ................................................................
เลขที่ .......................... หมู่ ................. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน ...............................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ...............................................................................
จังหวัด ............................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................................
โทรสาร ............................................................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................
๔.  ผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
ชื่อ …………………………………………………………………….. อายุ .................. ปี สัญชาติ .............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ----
ที่อยู่ อาคาร ..................................................................................................ชั้นที่ ................................................................
เลขที่ .......................... หมู่ ................. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน ...............................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ...............................................................................
จังหวัด ............................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................................
โทรสาร ............................................................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................

-๒๕. ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ที่อยู่ อาคาร ..................................................................................................ชั้นที่ ................................................................
เลขที่ .......................... หมู่ ................. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน ...............................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ...............................................................................
จังหวัด ............................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................................
โทรสาร ............................................................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................
๖. พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา จํานวน ......................... ฉบับ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา จํานวน ......................... ฉบับ
(๓) สํ า เนาใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบธุร กิจ ของคนต่า งด้ า ว จํา นวน........................ฉบับ (กรณี ที่เ ป็น คนต่ า งด้า วหรือ เป็น นิติ บุค คลที่ ไ ม่ ไ ด้
จดทะเบียนในประเทศไทย)
(๔) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ จํานวน ......................... ฉบับ
(๕) หลั กฐานแสดงความเป็น เจ้า ของสถานประกอบธุร กิจ ทวงถามหนี้ หรือ หนังสือแสดงความยิน ยอมให้ ใ ช้
เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น จํานวน ......................... ฉบับ
(๖) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ย วกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน
และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยทําขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือน จํานวน ......................... ฉบับ (กรณีนิติบุคคลเป็น
ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจทวงถามหนี)้
(๗) หนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ต้ อ งเป็ น กรรมการหรื อ บุ ค คลซึ่ ง มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล
จํานวน ......................... ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคําขอนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ยื่นคําขอ**
(............................................................)

คําสั่งนายทะเบียน
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................ นายทะเบียน
(............................................................)
** ในกรณีผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ทําการแทน ให้มีหนังสือมอบอํานาจของผู้ขอแนบมาด้วย

แบบ ทน. ๑/๑
รับที…่ …………………………………….
วันที.่ ............................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ......... เดือน ................................................. พ.ศ. ..................
๑. ข้าพเจ้า (ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี)้ ……………………………………………………………………………………………….
ซึ่งได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ทะเบียนเลขที่ .............................................................................................
๒. ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้ (กรอกเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง)
 เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เป็น ............................................................................................
 เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เป็น
ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ที่อยู่ อาคาร ..................................................................................................ชั้นที่ ................................................................
เลขที่ .......................... หมู่ ................. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน ...............................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ...............................................................................
จังหวัด ............................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................................
โทรสาร ............................................................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................
 เปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคล เป็น ..........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคําขอนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงตามรายการข้างต้นมาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ ............................................................ ผูแ้ จ้ง**
(............................................................)
**ในกรณีผู้แจ้งเป็นผู้ทําการแทน ให้มีหนังสือมอบอํานาจของผู้มีอํานาจแจ้งแนบมาด้วย

การดําเนินการของนายทะเบียน
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................ นายทะเบียน
(............................................................)

แบบ ทน. ๑/๒
รับที่ ....................................
วันที่ ....................................
(สาหรับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
เขียนที่ ................................................
วนที่ …...... เดือน ................................... พ.ศ. ..............
๑. ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................................
 (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ............................อายุ............................ปี หมายเลขประจาตัวประชาชน
เลขที่ ---- อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่………….ตรอก/ซอย…………………
ถนน…………………………..………….ตาบล/แขวง……………………..……………..อาเภอ/เขต……………………….……………………….
จังหวัด…………………………….รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท์………………………..โทรสาร………………..….…………….
 (2) เป็นนิติบุคคลประเภท……………………………………………….…………..……………จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เลขที…่ ……….…………..เมื่อวันที่………………………….……………….……ณ…………………………………..……….สานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ท…ี่ ………………………….เลขที…่ ……………..หมู่ท…ี่ ……………ตรอก/ซอย……………….……..ถนน………………………………
ตาบล/แขวง……………………….อาเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……………….….………
โทรศัพท์……………..………………..โทรสาร…………………………………ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….………
โดย………………………………………......……………เลขประจาตัวประชาชน----
๒. ชื่อสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้.........................................................เลขทะเบียน...................................
๓. ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอ/แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนตามพระราชบญญติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๔. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ (ถ้ามี)
(๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผู้ขอต้องยื่น
หลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย
(3) อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................... ..............................
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคาขอนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ย่นื คาขอ
(...................................................)
การดาเนินการของนายทะเบียน
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................นายทะเบียน
(....................................................)
หมายเหตุ 1. ให้ทาเครื่องหมาย √ หน้า  ที่ต้องการ
2. กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผูม้ อบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ ในกรณีผู้แจ้งเป็นผูท้ ำการแทน ให้มีหนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจแจ้งแนบมาด้วย

แบบ ทน. ๒
ทะเบียนเลขที่ .................
คําขอเลขที่ ......................

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเมื่อวันที่ ..................................................................................................

ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ที่อยู่ อาคาร ...................................................................................ชั้นที่ .............................................................
เลขที่ .......................... หมู่ ................. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน .............................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ .............................................................
จังหวัด ...............................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. .................

...........................................
(...........................................)
นายทะเบียน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

