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Reg . ………………/….………….. 

 

สภาทนายความ 

ค าขอขึ้นทะเบียนส านักงานทนายความ    

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

ข้าพเจ้าชื่อ (ภาษาไทย) ................................................................. นามสกุล ............................................................................ 

    (ภาษาอังกฤษ) ............................................................ นามสกุล ............................................................................ 

เลขที่บัตรประชาชน ......................................................................... วัน/ เดือน/ ปี เกิด ........................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตทนายความ .............. /........... บัตรประเภท .....................หมดอายุวันที่ ............/.........../.......... (เฉพาะ 2 ปี)  

ส านักงานตามที่ระบุในใบอนุญาตชื่อ .......................................................................................................................................... 

ตั้งอยู่เลขท่ี ...................... หมู่ที่ ............... ถนน ................................ ซอย ............... แขวง/ต าบล ......................................... 

เขต/อ าเภอ ................................ จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ............................................... 

มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนส านักงานมีข้อความดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อส านักงาน (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................... 

           (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................  

ก่อตั้งเมื่อ ณ วันที่มาย่ืนเรื่องต่อสภาทนายความ วันที่  ..................../ เดือน ................................. พ.ศ. ............................... 

สถานที่ตั้งภาษาไทย  เลขที่...................... อาคาร/หมู่บ้าน ....................................................... ชั้น ................. หมู่ที่ ............ 
ถนน ........................... ซอย ............................ แขวง/ต าบล .......................................เขต/อ าเภอ .......................................... 
จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ............................................... 

สถานที่ตั้งภาษาอังกฤษ  Office address ............................... Building/Village  ........................................................................... 
Floor ............ Moo .............. Road ............................... Soi .............................. Sub-District/Tambol ....................................... 
District/Amphur........................................... Province............................................... Post code .....................................................  
Tel. ................................................... Fax. ............................................  E-mail.. ……………………………………………………………… 
(2) ที่ตั้งส านักงาน   ของตนเอง  ที่เช่า  อื่นๆ..................................................................................... 

    ชื่อหัวหน้าส านักงาน (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................... 

    ชื่อหัวหน้าส านักงาน (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตทนายความ .................. /.................... บัตรประเภท ..................................................................................... 
/(3)ส านักงานด าเนินกิจการในรูปแบบฯ 

สนง. 1 

 

 

สภาทนายความ 
 

รับที่ ฝท. ........................./........................ 
วันที่ ........................................................ 
ลงชื่อ ............................................... ผู้รับ 
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(3) ส านักงานด าเนินกิจการในรูปแบบ  

 บุคคลธรรมดา โดยมีเจ้าของชื่อ ............................................................................................................................. 

เลขที่ใบอนุญาตทนายความ .................. /.................... บัตรประเภท ..................................................... 

 คณะบุคคล โดยหุ้นส่วนในคณะประกอบด้วย   

นาย/นาง/นางสาว ชื่อ ............................................................. สกุล ....................................................................... 
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

นาย/นาง/นางสาว ชื่อ ............................................................. สกุล ....................................................................... 
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

นาย/นาง/นางสาว ชื่อ ............................................................. สกุล ....................................................................... 
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

นาย/นาง/นางสาว ชื่อ ............................................................. สกุล ....................................................................... 
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

หัวหน้าส านักงาน ชื่อ ............................................................. สกุล ......................................................................... 
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

 นิติบุคคล ประเภท 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
   บริษัท จ ากัด 
ดังปรากฏชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน/ ผู้ถือหุ้นส่วน ผู้มีอ านาจ กระท าการแทน ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและส าเนาหนังสือรับรองที่แนบท้าย 

(4) ทนายความประจ าส านักงาน มีจ านวน ............................ คน ได้แก่  

 (1) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (2) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (3) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (4) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (5) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (6) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (7) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (8) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (9) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต .....................................  

 (10) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญาต ...................................  
/(5) ในการขอขึ้นทะเบียนส านักงาน 



 ค าขอข้ึนทะเบียนฯ สนง. 1 หน้า 3 

 

(5) ในการขอขึ้นทะเบียนส านักงานข้าพเจ้า 

  ขอรับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน โดยได้ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 1,200.- บาท มาด้วยแล้ว 

  ไม่ขอรับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ต่อสภาทนายความเป็นความจริงทั้งสิ้น หากเป็นเท็จยินยอมให้สภา
ทนายความด าเนินการตามที่เห็นสมควรได้ทันที และข้าพเจ้ายินดีให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่ส านักงานทะเบียนสภา-
ทนายความได้ประกาศใช้แล้ว หรือท่ีจะประกาศใช้ต่อไปทุกประการ  

 

              ลายมือชื่อ                            ผู้ยื่นค าขอ   
               (                            )   
 
เงื่อนไขและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบค าขอ 

(1) ผู้ยื่นค าขอต้องเก่ียวข้องเป็นเจ้าของส านักงาน หรือหัวหน้าส านักงาน หรือเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ส านักงานในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 

 (2) ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวทนายความ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นค าขอ อย่างละ 1 ชุด  
 (3) รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่ใส่หมวก สวมชุดครุยเนติบัณฑิตยสภา ของผู้ยื่นค าขอ ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

(4) ภาพถ่ายขนาดโปรสการ์ดแสดงที่ตั้งส านักงาน โดยให้เห็นป้ายชื่อส านักงานอย่างชัดเจน จ านวน  1 รูป ถ่ายชื่อ
ส านักงานให้เห็นเลขที่บ้าน 1 รูป ถ่ายในส านักงาน 1 รูป 

 (5) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือหลักฐานแสดงถึงสิทธิในสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน จ านวน 1 ชุด  
 (6) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ที่ใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน จ านวน 1 ชุด  
 (7) กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนส านักงานเป็นนิติบุคคล  
  7.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จ านวน 1 ชุด  
  7.2 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ชุด  
  7.3 ตัวอย่างตราส าคัญจดทะเบียน  
 
หมายเหตุ  7.1 – 7.3 ต้องรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
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ส าหรับติดภาพถ่ายส านักงาน 
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แผนท่ีตั้งส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


