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ค ำขอฝึกงำนตำมโครงกำรนกักฎหมำยฝึกหดัรุ่นท่ี ___/___ ส ำนกั ________  
 
โปรดกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นและชดัเจน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

 
1.  ข้อมูลผูข้อฝึกงาน 

 (1) ประวติัส่วนตวั 

 นาย นาง  นางสาว ชื่อ ………...………………………………. สกุล ……………………………………………... 
อาย ุ………. ปี เกดิเมื่อ วนัที ่.…… เดอืน ………………………พ.ศ. ……………น ้าหนัก……..ก.ก. ส่วนสงู………ซ.ม. 

เชือ้ชาต ิ…….…………. สญัชาต ิ…….………… ศาสนา  พุทธ  ครสิต ์ อสิลาม  อื่นๆ……………………... 

บตัรประชาชนเลขที ่ - - - -  

บตัรหมดอายุ วนัที ่....…… เดอืน ………………………พ.ศ. …………. ออกให ้ณ อ าเภอ/เขต …………………………... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนัเลขที ่……………….ตรอก/ซอย ………………………. ถนน …………………ต าบล/แขวง………………....... 
อ าเภอ/เขต.……………………... จงัหวดั …………………………รหสัไปรษณีย…์……....……. โทร .…………………....... 
มอืถอื …………………………  E-mail ………………………………………………………………………………………... 
เป็นบา้นของ    ตนเอง     บดิา/มารดา  อาศยัผูอ้ื่นอยู่คอื ……………………………………................. 

 บา้นเช่า/หอพกั  อื่นๆ ………………………………………………………………………………... 
ภูมลิ าเนาเดมิ (ถา้เป็นทีอ่ยู่เดยีวกบัทีอ่ยู่ปัจจุบนัไม่ตอ้งกรอก) 

เลขที ่………………...... ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………ต าบล/แขวง………………….... 
อ าเภอ/เขต ………………………………. จงัหวดั …………………………………………………………………………....... 
กรณีฉุกเฉินตดิต่อ ชื่อ-สกุล …………………………………………………………..ความสมัพนัธ ์………………………….. 
ทีอ่ยู่ ………………………………………………………………………………………โทร ………………………………….... 
 

 

(2) ประวติัครอบครวั 

ชื่อ-สกุลบดิา ……………………………………อาย ุ…….. ปี อาชพี …………………… ต าแหน่ง ………………………… 

ทีอ่ยู่ ……………………………………………………………………………………………โทร ……………………………… 

ชื่อ-สกุลมารดา …………………………………อาย ุ……... ปี อาชพี …………………….ต าแหน่ง ………………………… 

ทีอ่ยู่ ……………………………………………………………………………………………โทร  …………………………….. 
มพีีน้่องรวม …………… คน พีช่าย …….…… คน พีส่าว ………… คน น้องชาย ………… คน น้องสาว …………... คน 

สถานภาพสมรส       โสด   สมรสแลว้    หมา้ย/หย่ารา้ง 
ชื่อ-สกุลคู่สมรส ………………………………………………………  อาชพีคู่สมรส ……………………………………….......
ต าแหน่ง …………………………. ทีอ่ยู่/ทีท่ างานคู่สมรส ……………………………………………………………………… . 
โทร ……………………………….  จ านวนบตุร ………………….. คน 

 

 

 

 
 
รูป 

ส านักกฎหมายธรรมนิติ 
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(3) ประวติัการศึกษา 
ระดบัการศกึษา สถานศกึษา ปีทีส่ าเรจ็ วุฒ ิ สาขา เกรดเฉลีย่ 

ประถมศกึษา      

มธัยมศกึษา      

ปวช.      

ปวท./ปวส.      

ปรญิญาตร ี      

ปรญิญาโท      

อื่นๆ      

      

 
กจิกรรมหรอืการอบรมทีเ่คยร่วมในสถานศกึษาหรอืภายนอก 1. ……………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………..  
เป็นสมาชกิสโมสรหรอืกจิกรรมใดบา้ง   ไม่เป็น  เป็น (ถา้มตี าแหน่งโปรดระบุ) 
1. ..……………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………......  
งานอดเิรก ………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

(4) ประวติัการฝึกงาน หรือท างาน (ถ้ามี) 

บรษิทั/หน่วยงาน 

(เริม่ตัง้แต่แรกจนถงึปัจจุบนั) 

ต าแหน่งสุดทา้ย รายได ้ ตัง้แต ่

เดอืน/พ.ศ. 

ถงึ 
เดอืน/พ.ศ. 

รวมเวลา เหตุทีอ่อก 

       

       

       

       

 

ผูบ้งัคบับญัชาทีท่ างานสุดทา้ย ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อและทีอ่ยู่ส านักงาน …………………………………………………………………………………………………………….... 
พนักงานในเครอืบรษิทัทีท่่านรูจ้กั 

1. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………สงักดั ……………………… ความสมัพนัธ ์……….………… 

2. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………สงักดั ………………………. ความสมัพนัธ ์………………… 

 

(5) ความสามารถ  

ภาษาองักฤษ  เขยีน คลอ่ง พอใช ้ไม่ได ้    อ่าน คล่อง พอใช ้ไม่ได ้    พดู คล่อง พอใช ้ไม่ได ้

ภาษา……….  เขยีน คล่อง พอใช ้ไม่ได ้    อ่าน คล่อง พอใช ้ไมไ่ด ้   พดู คล่อง พอใช ้ไมไ่ด ้
สามารถพมิพด์ดีไทยนาทลีะ …………… ค า ภาษาองักฤษ ……………. ค า 

สามารถใชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ีไดห้รอืไม่   ถ่ายเอกสาร   คอมพวิเตอร ์โปรแกรม……………………………………............ 

 มใีบขบัขีร่ถยนต ์   มใีบขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์  มใีบอนุญาตว่าความ เลขที ่………………..................
ความสามารถหรอืความช านาญพเิศษอื่นๆ ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 



 3 

(6) งานท่ีขอฝึก 

 

วนัทีพ่รอ้มเขา้ฝึกงาน ……………………………. เหตุทีส่มคัรกบัทางบรษิทั ……………………………………......……...... 
ทราบขา่วการรบัสมคัรจาก 

 มผีูแ้นะน า  หนังสอืพมิพ…์…………………  เวบ็ไซต ์……………….…….   อื่นๆ ………………………….... 
ผูแ้นะน า ชื่อ-สกุล …………………………………………………………….ความสมัพนัธ ์…………………………………… 

สถานทีท่ างาน ………………………………………….. ต าแหน่ง ………………………. โทร ……………………………... 
 

 

(7) สถานภาพ 

สภาพการรบัราชการทหาร   จบัไดใ้บด า  เกณฑแ์ลว้  ยงัไม่เกณฑ ์ ไดร้บัยกเวน้ 

 มโีรคประจ าตวั …………….………………….  เคยรกัษาตวัในโรงพยาบาล เป็นเวลา ……………………………...… 

การรบัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19   
 ยงัไม่ไดร้บัวคัซนี  

 ไดร้บัวคัซนีแลว้ รายละเอยีดดงันี้  1. เขม็ที ่1 เมื่อวนัที ่....................................... ยีห่อ้วคัซนี ...................................... 
                                                2. เขม็ที ่2 เมื่อวนัที ่....................................... ยีห่อ้วคัซนี ...................................... 
                                                3. เขม็ที ่3 เมื่อวนัที ่....................................... ยีห่อ้วคัซนี ...................................... 
บุคคลทีจ่ะใหก้ารรบัรองและสอบถามเกีย่วกบัผูส้มคัร 
1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… ทีท่ างาน ………………………………………………………...... 
    ต าแหน่ง ………………………….. โทร ……………………………… ความสมัพนัธ ์…………………………………..... 
2. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… ทีท่ างาน ………………………………………………………....... 
    ต าแหน่ง ………………………….. โทร ……………………………… ความสมัพนัธ ์…………………………………….. 
 

 

(8) ทศันคติ 
อุดมคตใินการท างาน …………………………………………………………………………………………………………........ 
ทศันคตทิีท่่านมตี่อบรษิทัฯ ……………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ทศันคตทิัว่ไป ……………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 
2. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อฝึกฝนการใชก้ฎหมายในทางปฏบิตั ิทัง้ในดา้นธุรกจิและอรรถคด ีแก่ผูจ้บปรญิญาตรทีางกฎหมาย ซึ่งผ่านการ
อบรมภาคทฤษฎหีรอืไดร้บัใบอนุญาตจากจากสภาทนายความแลว้  

 

3.  ระยะเวลาฝึก 

   6 – 12 เดือน โดย 3 เดือนแรก ฝึกงานเบื้องต้นทัว่ไป 3 เดือนหลงั ฝึกงานตามสาขาความช านาญทางวิชาชีพ 

(AREA OF PRACTICE)   
    ทัง้นี้ บรษิทัหรอืผูข้อฝึก อาจขอยุตกิารฝึกก่อนครบโครงการ โดยแจง้ใหอ้กีฝ่ายทราบล่วงหน้ากไ็ด้ หรอืบรษิทัอาจ
ยดืเวลาของโครงการออกไปอกี ไม่เกนิ 2 ครัง้ๆ ละไม่เกนิ 3 เดอืน โดยผูข้อฝึกเหน็ชอบกไ็ด ้
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4.  เน้ือหาการฝึก 
             -  จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชพีกฎหมายทีด่ ี

 -  วธิกีารการคน้ควา้ขอ้มลู ขอ้กฎหมาย เอกสารอา้งองิ ฯลฯ 

 -  วธิกีารตดิต่อและท างานกบัศาล กรมบงัคบัคด ีพนักงานสอบสวนและหน่วยงานราชการอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - หลกัและวธิกีารท างานกฎหมายเบือ้งตน้ 

 

5.  ค่าใช้จ่าย 
 บรษิทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการฝึกงานตามความเป็นจรงิหรอืตามระเบยีบ ตวัอย่างเช่น ค่าพาหนะในการเดนิทาง
ไปฝึกงานนอกส านักงาน (ถา้ม)ี 
 

6.  เง่ือนไขอ่ืนๆ 
 6.1   ผู้ขอฝึกตามโครงการนี้ไม่ใช่ลูกจ้างของบรษิัท ซึ่งไม่มีค่าฝึกหัดและไม่มีค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ 
ระหว่างกนั 

 6.2   ผูข้อฝึกจะต้องปฏิบตัิตามระเบยีบของบรษิัททุกเรื่องที่ใชบ้งัคบัในการฝึกงาน รวมทัง้ขอ้บงัคบัของสภา
ทนายความว่าดว้ยมรรยาททนายความดว้ย 

 6.3   ผูข้อฝึกอาจต้องรบัผดิชอบเป็นส่วนตวั ในกรณีท าใหเ้กดิความเสยีหายใดๆแก ่งาน ทรพัยส์นิ ชื่อเสยีงของ
บรษิทั รวมทัง้อาจตอ้งชดใชค้่าเสยีหายแก่บรษิทั ในกรณีกระท าผดิเงือ่นไข หรอืค ารบัรองใดๆตามค าขอฝึกนี้ 
 6.4   บรษิทัอาจมอบหมายให ้ผูด้แูลการฝึก (TUTOR) เป็นผูร้บัผดิชอบก ากบัดแูลการฝึกไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 6.5   เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือผู้ดูแลการฝึกเป็นรายครัง้และเป็นรายเรื่อง ผู้ขอฝึก จะไม่ใช้
คอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต รวมทัง้อุปกรณ์เครื่องมอืการท างานใดๆ ของบรษิทั 

 6.6  ผูข้อฝึกจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศกึษาไม่ว่าในระดบัใด เว้นแต่ การศกึษาเพื่อสอบตัว๋ทนายและเนติ-
บณัฑติยสภา 
 6.7  ผูข้อฝึก ตกลงรบัรองว่า 
   (1) จะซื่อสตัย ์สุจรติ จงรกัภกัด ีและระมดัระวงัดแูลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
   (2) ขอ้มลู ขา่วสาร ตามทีผู่ข้อฝึก ไดร้ะบุไวใ้นแบบฟอรม์ใบสมคัร หรอืส าเนาเอกสารใด ๆ ทีไ่ดส่้งให้
บรษิทั หรอืบนัทกึถอ้ยค าในการสมัภาษณ์ของผูข้อฝึก เป็นขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง ตรงกบัความเป็นจรงิ หรอืตน้ฉบบัเอกสาร 
และสมบูรณ์ครบถว้น ไม่มขีอ้มลูขา่วสารทีม่สีาระส าคญัอื่นใดทีผู่ข้อฝึกทราบด ีแต่จงใจปกปิดบรษิทัไว้ 
   (3)  จะไม่เขา้ไปเปิด อ่าน ใช ้คดัลอก เอาไปด้วยวธิกีารใด ๆ ซึ่งขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการค้า
และเอกสารขอ้มูลใด ๆ ในแฟ้มงานและแฟ้มเอกสารใด ๆ ของลูกคา้  ซึ่งผูข้อฝึกไม่ไดร้บัผดิชอบเกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นแฟ้ม
เอกสารขอ้มลูประเภททีบ่รษิทัไดจ้ดัไวเ้ป็นกรณีศกึษา และผูด้แูลการฝึกไดอ้นุญาตแลว้    
     จะส่งคนืบรรดาขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้ใหแ้ก่บรษิทัทนัท ีเมื่อการฝึกสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ย
เหตุใด หรอืเมื่อบรษิทัเรยีกคนืแลว้แต่กรณี 
    (4)   จะรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการค้าของบรษิัทที่ผู้ขอฝึกได้รบัหรอืทราบมา ระหว่างการ
ฝึกอบรมเป็นความลบั โดยจะไม่ใชเ้ปิดเผย และหรอืเอาไปซึง่ขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้นัน้ และ/หรอือนุญาตใหบุ้คคล
อื่นกระท าการดงักล่าว โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั ไม่ว่าขอ้มลูนัน้จะอยู่ในรปูแบบใด นอกเหนือไปจากการน าไปใช้
เพื่อบรษิทัเท่านัน้ 

      (5)  จะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกจิของบรษิทั  จะไม่ชกัจูงหรอืโน้มน้าวลูกคา้ของ
บรษิทัใหเ้ขา้ท าธุรกจิกบัตนเอง หรอืกบับุคคลอื่นโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
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       หากปรากฏว่า มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ระหว่างผูข้อฝึกกบัลูกคา้ของบรษิทัทีผู่้ขอ
ฝึกมคีวามเกี่ยวข้องสมัพนัธ์ในทางใด ๆ หรอืระหว่างผู้ขอฝึกกบับรษิัทในกรณีใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ผู้ขอฝึกจะ
เปิดเผยขอ้มลูใหบ้รษิทัทราบอย่างครบถว้นทนัทกี่อนทีจ่ะเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัลูกคา้หรอืกจิการดงักล่าวนัน้ 

    (6)   ค ารบัรองนี้มผีลใชบ้งัคบัไดต้ลอดไป แมว้่าขอ้มลูอนัเป็นความลบัทางการคา้นัน้จะถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

  6.8   การผ่อนผนั ผ่อนเวลา หรอืการละเวน้การใชส้ทิธใิด ๆ ทีบ่รษิทัมอียู่กบัผู้ขอฝึก ไม่ถอืว่าบรษิทัไดส้ละสทิธิ ์
ประโยชน์นัน้ต่อผูข้อฝึกแต่อย่างใด 

  6.9  การบอกกล่าว ทวงถาม หรอืส่งเอกสารใด ๆ อนัพงึมไีปยงัผู้ขอฝึกทีภู่มลิ าเนาตามค าขอฝึกนี้ ใหถ้อืว่าส่ง
โดยชอบ และผูข้อฝึกไดร้บัทราบแลว้นับแต่วนัทีค่ าบอกกล่าว ทวงถาม หรอืเอกสารนัน้พงึไปถงึตามปกติ 
 
7.  เมื่อส าเรจ็การฝึกตามโครงการ 
 บรษิัทจะออกหนังสือรบัรองการฝึกงานให้ และอาจพิจารณารบัผู้ขอฝึกบางคน เข้าท างานกับบริษัทได้ตามที่
เหน็สมควร แต่บรษิทัไม่มหีน้าทีร่บัผูข้อฝึก เขา้ท างานกบับรษิทัแต่อย่างใด 

  
 ผูข้อฝึก ได้อ่านและเขา้ใจหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข ของโครงการนักกฎหมายฝึกหดัดงักล่าวขา้งต้นโดยตลอดแล้ว 
ตระหนักดวี่า  ผูข้อฝึกมหีน้าทีป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของโครงการ ตามทีไ่ดร้ะบุไว ้ ผูข้อฝึกเขา้ใจดวี่า การฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ อาจส่งผลต่อการพจิารณาประเมนิผลการฝึก หรอืการยุติการฝึก หรอืการด าเนินคดไีด้ตามที่
บรษิทัเหน็สมควร 
 

 

 

       ลงชื่อ..........................................................ผูข้อฝึกงาน 

                                                                      (                                                       ) 

 

        วนัที ่....................../......................../................................ 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีรั่บสมัคร 

ต ำแหน่งที่รบัสมคัร………………………………………………………………………………………………………………….. 
คณุสมบตั ิ 1……………………………………………………… 2………………………………………………….. 
  3……………………………………………………… 4………………………………………………….. 
 
        ผูร้บัสมคัร………………………………………… 
         (………………………………………..) 
         วนัท่ี …………………………………… 
 
กำรสัมภำษณ ์

ควำมเห็นของผูส้มัภำษณ ์
 1…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลกำรสมัภำษณ ์  ผ่าน      อื่นๆ ..…………………………………………………………… 

   ท าชัว่คราว             ....................................................................................... 
   ส ารอง             ....................................................................................... 
   ไม่ผ่าน             ....................................................................................... 
 
 
 ผูอ้นมุตัิ…………………………………………   ผูส้มัภำษณ…์…………………………………… 
            (………………………………………..)   (………………………………………..) 
            วนัท่ี ……………………………………   วนัท่ี …………………………………… 
 
กำรทดสอบ 

ขอ้เขียน วชิำ……………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภำษำ วิชำ………………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
พิมพด์ีด วชิำ……………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อื่นๆ วิชำ…….…………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อื่นๆ วิชำ…….…………………………………………. ผูท้ดสอบ……………………………….วนัท่ี…………………………. 
ผล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


