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Reg . ………………/….………….. 

 

สภาทนายความ 

ค าขอขึ้นทะเบียนส านักงานทนายความ    

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

ข้ำพเจ้ำชื่อ (ภาษาไทย) ................................................................. นำมสกุล ........................................................................ .... 

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

เลขที่บัตรประชำชน ......................................................................... วัน/ เดือน/ ปี เกิด ........................................................... 

เลขที่ใบอนุญำตทนำยควำม .............. /........... บัตรประเภท .....................หมดอำยุวันที่ ................/.................../..................   

ส ำนักงำนตำมที่ระบุในใบอนุญำตชื่อ ............................................................................................................................. ............. 

ตั้งอยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่ ............... ถนน ................................ ซอย ............... แขวง/ต ำบล ......................................... 

เขต/อ ำเภอ ................................ จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ............................................... 

มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนส านักงานมีข้อความดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อส านักงาน (ภำษำไทย) ........................................................................................................................... ......................... 

           (ภำษำอังกฤษ) ........................................................................................................................... ...................... 

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

สถานที่ตั้งภาษาไทย  เลขที.่..................... อำคำร/หมู่บ้ำน ....................................................... ชั้น ................. หมู่ที่ ............ 
ถนน ........................... ซอย ............................ แขวง/ต ำบล .......................................เขต/อ ำเภอ .......................................... 
จังหวัด .....................................รหสัไปรษณีย์ ........................ 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  ที่เช่ำ  อ่ืนๆ..................................................................................... 

    ชื่อหัวหน้ำส ำนักงำน (ภำษำไทย) ........................................................................................................................... .............. 

    ชื่อหัวหน้ำส ำนักงำน (ภำษำอังกฤษ) ............................................................................................................................. ........ 

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

สนง. 1 

 

 

สภาทนายความ 
 

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

 บุคคลธรรมดำ โดยมีเจ้ำของชื่อ ............................................................................................................................. 

เลขที่ใบอนุญำตทนำยควำม .................. /.................... บัตรประเภท ..................................................... 

 คณะบุคคล โดยหุ้นส่วนในคณะประกอบด้วย   

นำย/นำง/นำงสำว ชื่อ ............................................................. สกุล ....................................................................... 
ใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

นำย/นำง/นำงสำว ชื่อ ............................................................. สกุล ....................................................................... 
ใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

นำย/นำง/นำงสำว ชื่อ ............................................................. สกุล ....................................................................... 
ใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

นำย/นำง/นำงสำว ชื่อ ............................................................. สกุล ....................................................................... 
ใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

หัวหน้ำส ำนักงำน ชื่อ ............................................................. สกุล ......................................................................... 
ใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำมเลขที่ .................. /.................... ประเภท  ................................................................................... 

 นิติบุคคล ประเภท 
  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 

   ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
   บริษัท จ ำกัด 
ดังปรำกฏชื่อผู้เปน็หุ้นส่วน/ ผู้ถือหุ้นส่วน ผู้มีอ ำนำจ กระท ำกำรแทน ตำมบญัชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นและส ำเนำหนังสือรับรองที่แนบท้ำย 

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

 (1) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

 (2) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

 (3) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

 (4) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

 (5) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

 (6) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

 (7) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

 (8) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

 (9) ชื่อ ............................................. สกุล ................................................... เลขที่ใบอนุญำต ..................................... 

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



 ค ำขอขึ้นทะเบียนฯ สนง. 1 หนา้ 3 

 

(5) ในการขอขึ้นทะเบียนส านักงานข้าพเจ้า 

          ค าขอขึ้นทะเบียนและขอรับใบส ำคัญ โดยได้ช ำระค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 1,200 บำท มำด้วยแล้ว 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำให้ไว้ต่อสภำทนำยควำมเป็นควำมจริงทั้งสิ้น หำกเป็นเท็จยินยอมให้สภำ
ทนำยควำมด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรได้ทันที และข้ำพเจ้ำยินดีให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ที่ส ำนักงำนทะเบียนสภำ-
ทนำยควำมได้ประกำศใช้แล้ว หรือท่ีจะประกำศใช้ต่อไปทุกประกำร 

 

              ลำยมือชื่อ                            ผู้ยื่นค ำขอ   
               (                            )   
 
เงื่อนไขและหลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบค ำขอ 

(1) ผู้ยื่นค ำขอต้องเกี่ยวข้องเป็นเจ้ำของส ำนักงำน หรือหัวหน้ำส ำนักงำน หรือเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน
ส ำนักงำนในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 

 (2) ส ำเนำภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวทนำยควำม ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ อย่ำงละ 1 ชุด 
 (3) รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ไม่ใส่หมวก สวมชุดครุยเนติบัณฑิตยสภำของผู้ยื่นค ำขอ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 

(4) ภำพถ่ำยขนำดโปรสกำร์ดแสดงที่ตั้งส ำนักงำน โดยให้เห็นป้ำยชื่อส ำนักงำนอย่ำงชัดเจน จ ำนวน  1 รูป        
ถ่ำยชื่อส ำนักงำนให้เห็นเลขท่ีบ้ำน 1 รูป ถ่ำยในส ำนักงำน 1 รูป 

 (5) หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ หรือหลักฐำนแสดงถึงสิทธิในสถำนที่ซ่ึงใช้เป็นที่ตั้งส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด  
 (6) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประชำชน ที่ใช้เป็นที่ตั้งส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด  
 (7) กรณียื่นค ำขอขึ้นทะเบียนส ำนักงำนเป็นนิติบุคคล  
  7.1 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จ ำนวน 1 ชุด 
  7.2 บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1 ชุด 
  7.3 ตัวอย่ำงตรำส ำคัญจดทะเบียน 
 
หมายเหตุ  7.1 – 7.3 ต้องรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
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ส าหรับติดภาพถ่ายส านักงาน 
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แผนท่ีตั้งส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


