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ข้อบังคับสภาทนายความ
ว่าด้วยการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒ ข้อ ๓ (๒)
คณะกรรมการสภาทนายความออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทนายความ หรือสํานักงานทนายความใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ยื่นคําขอ
จดทะเบียนตามแบบ ทคน. ๑ ท้ายข้อบังคับนี้ต่อนายทะเบียนสภาทนายความ พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ทนายความ
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาทนายความ หรือสําเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
(ข) สําเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสํานักงานทนายความ
(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือหนังสือแสดง
ความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
(ฉ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมครุยเนติบัณฑิตยสภา ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร
ของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนจํานวน ๒ รูป
(ช) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการสภาทนายความกําหนด
(๒) สํานักงานทนายความที่ได้จดทะเบียนสํานักงานไว้กับสภาทนายความที่เป็นคณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสํานักงานทนายความ สําเนาหนังสือรับรอง
หรือหลักฐานซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ที่ตั้งสํานักงาน
และกรรมการที่เป็นทนายความผู้มีอํานาจลงนามผูกพันคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล
โดยทําขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือน
(ข) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนคณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็น
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนต้องเป็นทนายความลงนามผูกพันคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาทนายความ หรือสําเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
ของผู้แทนคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ง) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล
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(จ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสํานักงานทนายความที่ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้
(ฉ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือสถานที่สํานักงานทนายความที่ใช้เป็น
สถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้อาคารหรือสถานที่ ในกรณีที่อาคาร
หรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
(ช) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมครุยเนติบัณฑิตยสภา ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร
ของผู้แทนคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
ข้อ ๒ การยื่นคําขอจดทะเบียนของทนายความ หรือสํานักงานทนายความ คณะบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้ยื่นคําขอ ดังนี้
(ก) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนสภาทนายความ ณ สํานักงาน
ทะเบียนทนายความ สภาทนายความ
(ข) ในเขตศาลจังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนสภาทนายความ ตาม (ก)
หรือจะยื่นผ่านประธานสภาทนายความจังหวัดในเขตที่ทนายความ หรือสํานักงานทนายความนั้นตั้งอยู่ก็ได้
โดยให้ประธานสภาทนายความจังหวัดรับไว้และส่งต่อให้นายทะเบียนสภาทนายความโดยไม่ชักช้า
(ค) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทวงถามหนี้ ที่ เ ป็ น ทนายความ หรื อ สํ า นั ก งานทนายความ
สามารถยื่นคําขอต่อนายทะเบียนสภาทนายความ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ข้อ ๓ เมื่อนายทะเบียนสภาทนายความ ได้รับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอ หากคําขอ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนสภาทนายความ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นคําขอ
จดทะเบี ย นทราบภายในเจ็ ด วั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ยื่ น คํ า ขอ พร้ อ มทั้ ง กํ า หนดระยะเวลาให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอ
จดทะเบียนแก้ไข หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนไม่ดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนสภาทนายความ คืนคําขอแก่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
ในกรณีนายทะเบียนสภาทนายความเห็นว่าเอกสารและหลักฐานในการขอจดทะเบียนถูกต้อง
และครบถ้วน ให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ตามแบบ ทคน. ๒ ท้ายข้อบังคับนี้ ให้แก่ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนของทนายความ หรือสํานักงานทนายความ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ทนายความ หรือสํานักงานทนายความที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสภาทนายความภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามแบบ ทคน. ๑/๑ ท้ายข้อบังคับนี้
เมื่อนายทะเบียนสภาทนายความ ได้รับคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้งเอกสาร
และหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ารายการที่แสดงในคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
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พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่
ทนายความ หรือสํานักงานทนายความ ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐานฉบับใหม่ตามแบบ ทคน. ๒
ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ทนายความ หรือสํานักงานทนายความ ยื่นคําขอจดทะเบียน
ตามแบบ ทคน. ๑/๒ ท้ายข้อบังคับนี้ต่อนายทะเบียนสภาทนายความภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล่าว โดยให้นายทะเบียนสภาทนายความ ออกใบแทนหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนให้แก่ทนายความ หรือสํานักงานทนายความ ไว้เป็นหลักฐาน
ใบแทนหนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ ทวงถามหนี้ ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้ใช้แบบ ทคน. ๒ โดยมีคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ที่ด้านบน
ข้อ ๖ ในกรณีทนายความ หรือสํานักงานทนายความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้นายทะเบียนสภาทนายความทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันที่จะเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และให้นายทะเบียนสภาทนายความ จําหน่ายชื่อออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เดชอุดม ไกรฤทธิ์
นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบ ทคน. ๑
รับที่.......................................
วันที่......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

รูปถ่ายขนาด
๔ x ๖ เซนติเมตร

คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

๑. ชื่อสํานักงานทนายความที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
๒. ประเภทกิจการ

 ทนายความ (กรอกข้อมูลในข้อ ๓.)
 สํานักงานทนายความ คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล (กรอก
ข้อมูลในข้อ ๔.)

๑. ข้าพเจ้า
๓. ชื่อ
อายุ
ปี สัญชาติ
เลขใบอนุญาตทนายความ
/
เลขประจําตัวประชาชน ----
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ----
ที่อยู่ อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
หมู่
ซอย/ตรอก
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๔.  ผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจทําการแทนเจ้าของสํานักงาน  เจ้าของสํานักงานทนายความ
ชื่อ
อายุ
ปี สัญชาติ
เลขใบอนุญาตทนายความ
/
เลขประจําตัวประชาชน ----
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ----
ที่อยู่ อาคาร
เลขที่
หมู่
ซอย/ตรอก
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ชั้นที่

๒
๕. ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ที่อยู่ อาคาร
เลขที่
แขวง/ตําบล
จังหวัด
โทรสาร

หมู่

ชั้นที่

ซอย/ตรอก

ถนน
เขต/อําเภอ
โทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

๖. พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาเพือ่ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาทนายความ หรือสําเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จํานวน
ฉบับ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา จํานวน
ฉบับ
(๓) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของอาคารและสถานทีใ่ กล้เคียง จํานวน
ฉบับ
(๔) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือหนังสือแสดงความ
ยินยอมให้ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์ ในกรณีทอี่ าคารหรือสถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
จํานวน
ฉบับ
(๕) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสํานักงานทนายความ สําเนาหนังสือรับรอง หรือหลักฐานซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ที่ตั้งสํานักงาน และกรรมการที่เป็นทนายความผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคลโดยทําขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือน จํานวน _____ ฉบับ
(๖) หนังสือแต่งตัง้ ผู้แทนคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนต้องเป็นทนายความลงนามผูกพันคณะบุคคล หรือห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล จํานวน _____ ฉบับ
(๗) อื่น ๆ (ระบุ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคําขอนี้ถกู ต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(
ทนายความใบอนุญาตเลขที่

ผู้ยื่นคําขอ**
)
/

คําสั่งนายทะเบียนสภาทนายความ

ลงชื่อ
(
**ในกรณีผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ทําการแทน ให้มีหนังสือมอบอํานาจของผูข้ อแนบมาด้วย

นายทะเบียน
)

๓
รับที่.......................................
วันที่......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

แบบ ทคน. ๑/๑

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า (ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้)
๒. ซึง่ ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ทะเบียนเลขที่
๓. ประสงค์จะแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้คือ (กรอกเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง)
 เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เป็น
 เปลี่ยนแปลงทีต่ ั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เป็น
ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ที่อยู่ อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
หมู่
ซอย/ตรอก
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 เปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/นิติบุคคลเป็น
 เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสํานักงานทนายความ เป็น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคําขอนี้ถกู ต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการเปลีย่ นแปลงตามรายการข้างต้นมาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ

ผู้แจ้ง**
)

(

**ในกรณีผู้แจ้งเป็นผู้ทําการแทน ให้มีหนังสือมอบอํานาจของผูม้ ีอํานาจแจ้งแนบมาด้วย

การดําเนินการของนายทะเบียนสภาทนายความ

ลงชื่อ
(

นายทะเบียน
)

รับที่.......................................
วันที่......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

๔
แบบ ทคน. ๑/๒

คําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
๑. ข้าพเจ้า
 (๑) เป็นทนายความ สัญชาติ
อายุ
ปี หมายเลขใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความเลขที่
หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่ ----
/
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
 (๒) เป็นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/นิติบุคคล ประเภท
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เลขที่
เมื่อวันที่
ณ
สํานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยูท่ ี่
เลขที่
หมู่
ซอย/ตรอก
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดย
เลขประจําตัวประชาชน ----
๒. ชื่อสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
เลขทะเบียน
๓. ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอ/แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนี้
๔. พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาเพือ่ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ (ถ้ามี)
(๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยนื่ ไว้ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผู้ขอต้องยืน่
หลักฐานและเอกสารที่มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย
(๓) อื่น ๆ (ระบุ)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคําขอนี้ถกู ต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคําขอ
)

การดําเนินการของนายทะเบียนสภาทนายความ

ลงชื่อ
(

นายทะเบียน
)

หมายเหตุ ๑. ให้ทําเครื่องหมาย  หน้า  ที่ต้องการ
๒. กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีผู้แจ้งเป็นผู้ทําการแทน ให้มีหนังสือมอบอํานาจของผู้มีอํานาจแจ้งแนบมาด้วย

๕

แบบ ทคน. ๒
ทะเบียนเลขที่.........................
คําขอเลขที่..............................

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

---------------หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่า
ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนีต้ ามความในมาตรา ๖
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเมื่อวันที่

แห่งพระราชบัญญัติ

ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ที่อยู่ อาคาร
เลขที่
แขวง/ตําบล
จังหวัด

ชั้นที่
หมู่

ซอย/ตรอก

ถนน
เขต/อําเภอ

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(

)
นายทะเบียนสภาทนายความ

