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กฎกระทรวง 

การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การทวงถามหนี้  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 
ทวงถามหนี้ตามแบบ  ทน.  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ต่อนายทะเบียน  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัว

คนต่างด้าว   
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐาน 

การได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   
 (ค) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือสําเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ   

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว   
 (ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  หรือหนังสือแสดง

ความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 
 (ฉ) รูปถ่ายคร่ึงตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  ของผู้ขอจดทะเบียน

การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  จํานวนหนึ่งรูป 
(๒) กรณีที่เป็นนิติบุคคล   
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ  

วัตถุประสงค์  ที่ตั้งสํานักงาน  และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  โดยทําขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือน   
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 (ข) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือสําเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน   
ในประเทศไทย   

 (ค) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล 

 (ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 

 (จ) สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐาน 
การได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้แทนนิติบุคคล 

 (ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (ช) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  หรือหนังสือแสดง

ความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 
 (ซ) รูปถ่ายคร่ึงตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  ของผู้แทนนิติบุคคล

ที่ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดอืน  จํานวนหนึ่งรูป 
ข้อ ๒ ทนายความหรือสํานักงานทนายความใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี  ให้ย่ืนคําขอ

จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบที่คณะกรรมการสภาทนายความกําหนด  พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาทนายความ  หรือสําเนาใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ 

  (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสํานักงานทนายความที่จดทะเบียนกับ 
สภาทนายความ  หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ  วัตถุประสงค์  
ที่ตั้งสํานักงาน  และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  โดยทําขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือน  ในกรณีที่เป็น
สํานักงานทนายความ 

  (ค) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
  (ง) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  หรือหนังสือแสดง

ความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 
  (จ) รูปถ่ายครึ ่งตัว   หน้าตรง  ไม่สวมหมวก   สวมครุยเนติบัณฑิตยสภา  

ขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  ของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน  
จํานวนหนึ่งรูป 

  (ฉ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการสภาทนายความกําหนด 
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ข้อ ๓ การย่ืนคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  ให้ย่ืนคําขอ  ดังต่อไปนี้   
(๑) กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน   

ณ  สํานักงานทะเบียนที่สถานประกอบธุรกิจหรือสํานักงานแห่งใหญ่ของผู้ย่ืนคําขอตั้งอยู่  และให้ย่ืนคําขอ 
ได้เพียงแห่งเดียวสําหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย  โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืนคําขอท่ีสํานักงานทะเบียน  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ในจังหวัดอื่นให้ย่ืนคําขอท่ีสํานักงานทะเบียน  ที่ทําการปกครองจังหวัด 

(๒) กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นทนายความหรือสํานักงานทนายความ  ให้ย่ืนคําขอต่อ
คณะกรรมการสภาทนายความซึ่งทําหน้าที่นายทะเบียน  ณ  สภาทนายความ 

ข้อ ๔ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้พร้อมทั้ง
เอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๑  แล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคําขอ   
หากคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียน
ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันย่ืนคําขอ  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนแก้ไข  
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนไม่ดําเนินการแก้ไข  ให้นายทะเบียน 
คืนคําขอแก่ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียน 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเอกสารและหลักฐานในการขอจดทะเบียนถูกต้องและครบถ้วน  
ให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบ  ทน.  ๒  
ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงชื่อที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  ที่ตั้ง 
สถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  หรือผู้แทนนิติบุคคล  ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียนตามแบบ  ทน.  ๑/๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบ 
การเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากเห็นว่ารายการที่แสดงในคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้งเอกสาร 
และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ฉบับใหม่ตามแบบ  ทน.  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนของทนายความหรือสํานักงาน
ทนายความเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  ให้ทนายความหรือสํานักงานทนายความที่ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหน้ีย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการสภาทนายความกําหนด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๗ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สูญหาย
หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดง 
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบ  ทน.  ๑/๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ต่อนายทะเบียน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว  โดยให้นายทะเบียนออกใบแทน
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หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
ไว้เป็นหลักฐาน 

ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามวรรคหนึ่ง   
ให้ใช้แบบ  ทน.  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยมีคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ที่ด้านบน 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี   
ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่จะเลิก
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  และให้นายทะเบียนจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ทน. ๑ 

รับท่ี………………………………………. 
วันท่ี............................................. 
(สําหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 

 
 

คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี ้
 

 เขียนที่ .................................................................. 

วันที่ ......... เดือน ................................................. พ.ศ. .................. 

๑. ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ (ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนีเ้ป็นสาขาหรอืตัวแทน ให้ระบุช่ือสํานักงานใหญ ่
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 ............................................................................ 

 
 

รูปถ่ายขนาด 
 

๔ x ๖ เซนติเมตร 





แบบ ทน. ๑/๑ 

รับท่ี………………………………………. 
วันท่ี............................................. 
(สําหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 
 เขียนท่ี .................................................................. 

วันท่ี ......... เดือน ................................................. พ.ศ. .................. 

๑. ข้าพเจ้า (ช่ือท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี)้ ………………………………………………………………………………………………. 

 ซึ่งไดจ้ดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ทะเบียนเลขท่ี ............................................................................................. 

๒. ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนท่ีได้จดทะเบียนไว ้ดังนี้ (กรอกเฉพาะรายการท่ีเปลี่ยนแปลง) 
     � เปลี่ยนช่ือท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เป็น ............................................................................................ 
     � เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เป็น 

 ท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 

ท่ีอยู่ อาคาร ..................................................................................................ชั้นท่ี ................................................................ 

เลขท่ี .......................... หมู่ ................. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน ............................................................... 

แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................... 

จังหวัด ............................................................................... โทรศัพท์ .................................................................................... 

โทรสาร ............................................................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................ 

      � เปลี่ยนแปลงผู้แทนนิติบุคคล เป็น .......................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคําขอนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงตามรายการข้างต้นมาพร้อมนี้แล้ว 

ลงชื่อ ............................................................ ผูแ้จ้ง** 

(............................................................) 

**ในกรณีผู้แจ้งเป็นผู้ทําการแทน ให้มีหนังสือมอบอํานาจของผู้มีอํานาจแจ้งแนบมาด้วย 

           

การดําเนินการของนายทะเบียน 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................  

  ลงชื่อ ............................................................ นายทะเบียน 

   (............................................................) 

 



แบบ ทน. ๑/๒ 
 

   
 

คำขอรับใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
         

 เขียนที่ ................................................ 
ว  นที่ …...... เดอืน ................................... พ.ศ. .............. 

๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................... ................................................... 
      (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ............................อาย.ุ...........................ปี หมายเลขประจ าตัวประชาชน            

เลขที่  ---- อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่………….ตรอก/ซอย…………………
ถนน…………………………..………….ต าบล/แขวง……………………..……………..อ าเภอ/เขต……………………….……………………….
จังหวัด…………………………….รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท…์……………………..โทรสาร………………..….…………….
       (2) เป็นนิติบุคคลประเภท……………………………………………….…………..……………จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
เลขที…่……….…………..เมื่อวันที่………………………….……………….……ณ…………………………………..……….ส านักงานแห่งใหญ่  
ตั้งอยู่ที…่………………………….เลขที…่……………..หมู่ที…่……………ตรอก/ซอย……………….……..ถนน……………………………… 
ต าบล/แขวง……………………….อ าเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……………….….……… 
โทรศัพท…์…………..………………..โทรสาร…………………………………ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….……… 
โดย………………………………………......……………เลขประจ าตัวประชาชน---- 
 ๒. ชื่อสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้.........................................................เลขทะเบียน................................... 
 ๓. ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอ/แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนตามพระราชบ ญญ ติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด งนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๔. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
      (1) ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ (ถ้ามี) 
  (๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผู้ขอต้องยื่น
หลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย       
  (3) อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................................... ..............................
 ๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในค าขอนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
  

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                      (...................................................) 
การด าเนินการของนายทะเบียน 
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
          

ลงชื่อ ....................................................นายทะเบียน 
             (....................................................) 
 
หมายเหตุ 1. ให้ท าเครื่องหมาย √ หน้า  ที่ต้องการ 

2. กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ผูม้อบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ ในกรณ ีผู้แจ้งเปน็ผูท้ำการแทน ให้มีหนังสือมอบอำนาจของผู้ม ีอำนาจแจ ้งแนบมาด้วย 
 

รับที ่....................................
วันที ่....................................
(ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีเปน็ผู้กรอก) 

 



แบบ ทน. ๒ 
 
              ทะเบียนเลขท่ี ................. 
              คําขอเลขท่ี ...................... 
 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี ้

   

 

หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

  ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเม่ือวันท่ี .................................................................................................. 

 

ชื่อท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

ท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 

ท่ีอยู่ อาคาร ...................................................................................ชั้นท่ี ............................................................. 

เลขท่ี .......................... หมู่ ................. ซอย/ตรอก ..................................... ถนน ............................................. 

แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................. 

จังหวัด ............................................................................... 

  ให้ไว้ ณ วันท่ี ................. เดือน .................................... พ.ศ. ................. 

 

 

........................................... 
(...........................................) 

นายทะเบียน 

 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การทวงถามหน้ี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหน้ีต่อนายทะเบียน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


