สานักกฎหมายธรรมนิติ
รูป

คำขอฝึ กงำนตำมโครงกำรนักกฎหมำยฝึ กหัดรุ่นที่ ___/___ สำนัก ________
โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

1.
ข้อมูลผูข้ อฝึ กงาน
(1) ประวัติส่วนตัว
 นาย นาง  นางสาว ชื่อ ………...………………………………. สกุล ……………………………………………...
อายุ ………. ปี เกิดเมื่อ วันที่ .…… เดือน ………………………พ.ศ. ……………น้าหนัก……..ก.ก. ส่วนสูง………ซ.ม.
เชือ้ ชาติ …….…………. สัญชาติ …….………… ศาสนา  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื่นๆ……………………...
บัตรประชาชนเลขที่ บัตรหมดอายุ วันที่ ....…… เดือน ………………………พ.ศ. …………. ออกให้ ณ อาเภอ/เขต …………………………...
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั เลขที่ ……………….ตรอก/ซอย ………………………. ถนน …………………ตาบล/แขวง……………….......
อาเภอ/เขต.……………………... จังหวัด …………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……....……. โทร .………………….......
มือถือ ………………………… E-mail ………………………………………………………………………………………...
เป็ นบ้านของ
 ตนเอง
 บิดา/มารดา  อาศัยผูอ้ ่นื อยู่คอื …………………………………….................
 บ้านเช่า/หอพัก  อื่นๆ ………………………………………………………………………………...
ภูมลิ าเนาเดิม (ถ้าเป็ นทีอ่ ยู่เดียวกับทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ไม่ตอ้ งกรอก)
เลขที่ ………………...... ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………ตาบล/แขวง…………………....
อาเภอ/เขต ………………………………. จังหวัด ………………………………………………………………………….......
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ-สกุล …………………………………………………………..ความสัมพันธ์ …………………………..
ทีอ่ ยู่ ………………………………………………………………………………………โทร …………………………………....
(2) ประวัติครอบครัว
ชื่อ-สกุลบิดา ……………………………………อายุ …….. ปี อาชีพ …………………… ตาแหน่ง …………………………
ทีอ่ ยู่ ……………………………………………………………………………………………โทร ………………………………
ชื่อ-สกุลมารดา …………………………………อายุ ……... ปี อาชีพ …………………….ตาแหน่ง …………………………
ทีอ่ ยู่ ……………………………………………………………………………………………โทร ……………………………..
มีพน่ี ้องรวม …………… คน พีช่ าย …….…… คน พีส่ าว ………… คน น้องชาย ………… คน น้องสาว …………... คน
สถานภาพสมรส  โสด
 สมรสแล้ว
 หม้าย/หย่าร้าง
ชื่อ-สกุลคู่สมรส ……………………………………………………… อาชีพคู่สมรส ……………………………………….......
ตาแหน่ง …………………………. ทีอ่ ยู่/ทีท่ างานคู่สมรส ……………………………………………………………………… .
โทร ………………………………. จานวนบุตร ………………….. คน
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(3) ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ

สถานศึกษา

ปี ทส่ี าเร็จ

วุฒ ิ

สาขา

เกรดเฉลีย่

กิจกรรมหรือการอบรมทีเ่ คยร่วมในสถานศึกษาหรือภายนอก 1. ………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………..
เป็ นสมาชิกสโมสรหรือกิจกรรมใดบ้าง  ไม่เป็ น  เป็ น (ถ้ามีตาแหน่งโปรดระบุ)
1. ..……………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………......
งานอดิเรก ………………………………………………………………………………………………………………………......
(4) ประวัติการฝึ กงาน หรือทางาน (ถ้ามี)
ตาแหน่งสุดท้าย
บริษทั /หน่วยงาน
(เริม่ ตัง้ แต่แรกจนถึงปัจจุบนั )

รายได้

ตัง้ แต่

ถึง

เดือน/พ.ศ.

เดือน/พ.ศ.

รวมเวลา

เหตุทอ่ี อก

ผูบ้ งั คับบัญชาทีท่ างานสุดท้าย ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………..
ชื่อและทีอ่ ยู่สานักงาน ……………………………………………………………………………………………………………....
พนักงานในเครือบริษทั ทีท่ ่านรูจ้ กั
1. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………สังกัด ……………………… ความสัมพันธ์ ……….…………
2. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………สังกัด ………………………. ความสัมพันธ์ …………………
(5) ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ เขียน คล่อง พอใช้ ไม่ได้ อ่าน คล่อง พอใช้ ไม่ได้ พูด คล่อง พอใช้ ไม่ได้
ภาษา………. เขียน คล่อง พอใช้ ไม่ได้ อ่าน คล่อง พอใช้ ไม่ได้ พูด คล่อง พอใช้ ไม่ได้
สามารถพิมพ์ดดี ไทยนาทีละ …………… คา ภาษาอังกฤษ ……………. คา
สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือไม่ ถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ โปรแกรม……………………………………............
มีใบขับขีร่ ถยนต์
มีใบขับขีร่ ถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตว่าความ เลขที่ ………………..................
ความสามารถหรือความชานาญพิเศษอื่นๆ ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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(6) งานที่ขอฝึ ก
วันทีพ่ ร้อมเข้าฝึกงาน ……………………………. เหตุทส่ี มัครกับทางบริษทั ……………………………………......……......
ทราบข่าวการรับสมัครจาก
มีผแู้ นะนา หนังสือพิมพ์…………………… เว็บไซต์ ……………….……. อื่นๆ …………………………....
ผูแ้ นะนา ชื่อ-สกุล …………………………………………………………….ความสัมพันธ์ ……………………………………
สถานทีท่ างาน ………………………………………….. ตาแหน่ง ………………………. โทร ……………………………...
(7) สถานภาพ
สภาพการรับราชการทหาร  จับได้ใบดา  เกณฑ์แล้ว  ยังไม่เกณฑ์  ได้รบั ยกเว้น
มีโรคประจาตัว …………….…………………. เคยรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็ นเวลา ……………………………...…
การรับวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19
 ยังไม่ได้รบั วัคซีน
 ได้รบั วัคซีนแล้ว รายละเอียดดังนี้ 1. เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ ....................................... ยีห่ อ้ วัคซีน ......................................
2. เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ ....................................... ยีห่ อ้ วัคซีน ......................................
3. เข็มที่ 3 เมื่อวันที่ ....................................... ยีห่ อ้ วัคซีน ......................................
บุคคลทีจ่ ะให้การรับรองและสอบถามเกีย่ วกับผูส้ มัคร
1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… ทีท่ างาน ………………………………………………………......
ตาแหน่ง ………………………….. โทร ……………………………… ความสัมพันธ์ ………………………………….....
2. ชื่อ-สกุล ………………………………………………… ทีท่ างาน ……………………………………………………….......
ตาแหน่ง ………………………….. โทร ……………………………… ความสัมพันธ์ ……………………………………..
(8) ทัศนคติ
อุดมคติในการทางาน …………………………………………………………………………………………………………........
ทัศนคติทท่ี ่านมีต่อบริษทั ฯ …………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ทัศนคติทวไป
ั ่ …………………………………………………………………………………………………………………….....
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึ กฝนการใช้กฎหมายในทางปฏิบตั ิ ทัง้ ในด้านธุรกิจและอรรถคดี แก่ผจู้ บปริญญาตรีทางกฎหมาย ซึ่งผ่านการ
อบรมภาคทฤษฎีหรือได้รบั ใบอนุญาตจากจากสภาทนายความแล้ว
2.

ระยะเวลาฝึ ก
6 – 12 เดือน โดย 3 เดือนแรก ฝึ กงานเบื้องต้นทัวไป
่ 3 เดือนหลัง ฝึ กงานตามสาขาความชานาญทางวิชาชีพ
(AREA OF PRACTICE)
ทัง้ นี้ บริษทั หรือผูข้ อฝึ ก อาจขอยุตกิ ารฝึ กก่อนครบโครงการ โดยแจ้งให้อกี ฝ่ ายทราบล่วงหน้าก็ได้ หรือบริษทั อาจ
ยืดเวลาของโครงการออกไปอีก ไม่เกิน 2 ครัง้ ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน โดยผูข้ อฝึกเห็นชอบก็ได้
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4.

เนื้ อหาการฝึ ก
- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพกฎหมายทีด่ ี
- วิธกี ารการค้นคว้าข้อมูล ข้อกฎหมาย เอกสารอ้างอิง ฯลฯ
- วิธกี ารติดต่อและทางานกับศาล กรมบังคับคดี พนักงานสอบสวนและหน่วยงานราชการอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
- หลักและวิธกี ารทางานกฎหมายเบือ้ งต้น

ค่าใช้จ่าย
บริษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการฝึกงานตามความเป็ นจริงหรือตามระเบียบ ตัวอย่างเช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง
ไปฝึกงานนอกสานักงาน (ถ้ามี)
5.

เงื่อนไขอื่นๆ
6.1
ผู้ขอฝึ กตามโครงการนี้ ไม่ใช่ลูก จ้างของบริษัท ซึ่ง ไม่ มีค่าฝึ กหัดและไม่มีค่ าตอบแทนทางการเงินใดๆ
ระหว่างกัน
6.2
ผูข้ อฝึ กจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของบริษัททุกเรื่องที่ใช้บงั คับในการฝึ กงาน รวมทัง้ ข้อบังคับของสภา
ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความด้วย
6.3
ผูข้ อฝึกอาจต้องรับผิดชอบเป็ นส่วนตัว ในกรณีทาให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ งาน ทรัพย์สนิ ชื่อเสียงของ
บริษทั รวมทัง้ อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษทั ในกรณีกระทาผิดเงือ่ นไข หรือคารับรองใดๆตามคาขอฝึกนี้
6.4
บริษทั อาจมอบหมายให้ ผูด้ แู ลการฝึก (TUTOR) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบกากับดูแลการฝึกได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
6.5
เว้น แต่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตจากบริษั ท หรือ ผู้ ดู แ ลการฝึ ก เป็ นรายครัง้ และเป็ นรายเรื่อ ง ผู้ข อฝึ ก จะไม่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมทัง้ อุปกรณ์เครื่องมือการทางานใดๆ ของบริษทั
6.6
ผูข้ อฝึ กจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาไม่ว่าในระดับใด เว้นแต่ การศึกษาเพื่อสอบตั ๋วทนายและเนติ บัณฑิตยสภา
6.7
ผูข้ อฝึก ตกลงรับรองว่า
(1)
จะซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดี และระมัดระวังดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
(2)
ข้อมูล ข่าวสาร ตามทีผ่ ขู้ อฝึก ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัคร หรือสาเนาเอกสารใด ๆ ทีไ่ ด้ส่งให้
บริษทั หรือบันทึกถ้อยคาในการสัมภาษณ์ของผูข้ อฝึก เป็ นข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง ตรงกับความเป็ นจริง หรือต้นฉบับเอกสาร
และสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่มขี อ้ มูลข่าวสารทีม่ สี าระสาคัญอื่นใดทีผ่ ขู้ อฝึกทราบดี แต่จงใจปกปิ ดบริษทั ไว้
(3)
จะไม่เข้าไปเปิ ด อ่าน ใช้ คัดลอก เอาไปด้ วยวิธกี ารใด ๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้า
และเอกสารข้อมูลใด ๆ ในแฟ้ มงานและแฟ้ มเอกสารใด ๆ ของลูกค้า ซึ่งผูข้ อฝึ กไม่ได้รบั ผิดชอบเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นแฟ้ ม
เอกสารข้อมูลประเภททีบ่ ริษทั ได้จดั ไว้เป็ นกรณีศกึ ษา และผูด้ แู ลการฝึกได้อนุญาตแล้ว
จะส่งคืนบรรดาข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้าให้แก่บริษทั ทันที เมื่อการฝึกสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วย
เหตุใด หรือเมื่อบริษทั เรียกคืนแล้วแต่กรณี
(4)
จะรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้าของบริษัทที่ผู้ขอฝึ ก ได้รบั หรือทราบมา ระหว่างการ
ฝึกอบรมเป็ นความลับ โดยจะไม่ใช้เปิ ดเผย และหรือเอาไปซึง่ ข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้านัน้ และ/หรืออนุญาตให้บุคคล
อื่นกระทาการดังกล่าว โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั ไม่ว่าข้อมูลนัน้ จะอยู่ในรูปแบบใด นอกเหนือไปจากการนาไปใช้
เพื่อบริษทั เท่านัน้
(5)
จะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษทั จะไม่ชกั จูงหรือโน้มน้าวลูกค้าของ
บริษทั ให้เข้าทาธุรกิจกับตนเอง หรือกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
6.
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หากปรากฏว่า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ระหว่างผูข้ อฝึ กกับลูกค้าของบริษทั ทีผ่ ู้ขอ
ฝึ กมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทางใด ๆ หรือระหว่างผู้ ขอฝึ กกับบริษัทในกรณีใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ ขอฝึ กจะ
เปิ ดเผยข้อมูลให้บริษทั ทราบอย่างครบถ้วนทันทีก่อนทีจ่ ะเข้าไปเกีย่ วข้องกับลูกค้าหรือกิจการดังกล่าวนัน้
(6)
คารับรองนี้มผี ลใช้บงั คับได้ตลอดไป แม้ว่าข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้านัน้ จะถูกเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน
6.8
การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือการละเว้นการใช้สทิ ธิใด ๆ ทีบ่ ริษทั มีอยู่กบั ผู้ขอฝึก ไม่ถอื ว่าบริษทั ได้สละสิทธิ ์
ประโยชน์นนั ้ ต่อผูข้ อฝึกแต่อย่างใด
6.9
การบอกกล่าว ทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ อันพึงมีไปยังผู้ขอฝึ กทีภ่ ูมลิ าเนาตามคาขอฝึกนี้ ให้ถอื ว่าส่ง
โดยชอบ และผูข้ อฝึกได้รบั ทราบแล้วนับแต่วนั ทีค่ าบอกกล่าว ทวงถาม หรือเอกสารนัน้ พึงไปถึงตามปกติ
เมื่อสาเร็จการฝึ กตามโครงการ
บริษัท จะออกหนั งสือรับ รองการฝึ กงานให้ และอาจพิจ ารณารับ ผู้ข อฝึ ก บางคน เข้าท างานกับ บริษัท ได้ต ามที่
เห็นสมควร แต่บริษทั ไม่มหี น้าทีร่ บั ผูข้ อฝึก เข้าทางานกับบริษทั แต่อย่างใด
7.

ผูข้ อฝึ ก ได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของโครงการนักกฎหมายฝึ กหัดดังกล่าวข้างต้นโดยตลอดแล้ว
ตระหนักดีว่า ผูข้ อฝึกมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ตามทีไ่ ด้ร ะบุไว้ ผูข้ อฝึ กเข้าใจดีว่า การฝ่ าฝื น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ อาจส่งผลต่อการพิจารณาประเมินผลการฝึ ก หรือการยุติการฝึ ก หรือการดาเนินคดีได้ตามที่
บริษทั เห็นสมควร

ลงชื่อ..........................................................ผูข้ อฝึกงาน
(
)
วันที่ ....................../......................../................................

5

สำหรับเจ้ำหน้ำทีร่ ับสมัคร
ตำแหน่งที่รบั สมัคร…………………………………………………………………………………………………………………..
คุณสมบัติ
1……………………………………………………… 2…………………………………………………..
3……………………………………………………… 4…………………………………………………..
ผูร้ บั สมัคร…………………………………………
(………………………………………..)
วันที่ ……………………………………
กำรสัมภำษณ์
ควำมเห็นของผูส้ มั ภำษณ์
1……………………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………
ผลกำรสัมภำษณ์  ผ่าน
 อื่นๆ ..……………………………………………………………
 ทาชัวคราว
่
.......................................................................................
 สารอง
.......................................................................................
 ไม่ผ่าน
.......................................................................................

ผูอ้ นุมตั ิ…………………………………………
(………………………………………..)
วันที่ ……………………………………

ผูส้ มั ภำษณ์………………………………………
(………………………………………..)
วันที่ ……………………………………

กำรทดสอบ
ข้อเขียน วิชำ……………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
ภำษำ วิชำ………………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
พิมพ์ดีด วิชำ……………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
อื่นๆ วิชำ…….…………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
อื่นๆ วิชำ…….…………………………………………. ผูท้ ดสอบ……………………………….วันที่………………………….
ผล……………………………………………………………………………………………………………………………………
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