
 

           ใบสมัคร 
เป็นทนายความอาสาอาวุโส/ทนายความอาสา 

พุทธศักราช………… 
------------------------------------------ 

 

              เขียนที…่……………………………………………………… 

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

  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอสมัครเป็นทนายความอาสาอาวุโส / ทนายความอาสา            
ส านักงานอัยการสูงสุด จึงขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้าอันเก่ียวกับคุณสมบัติและคุณวุฒิต่อบุคคล ดังต่อไปนี้ 

   อธิบดีอัยการ 

   อัยการพิเศษฝ่ายใน สคช. ............................................................................................................  

   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ........................ 

1. ชื่อตัว ……….............……………….ชื่อรอง ………………………ชื่อสกุล ……….............…………......…….. 

2. ชื่อ หรือ นามสกุลที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี) ………………………………................……..…..………. 

3. เกิดวันที่ ….…..…. เดือน ……......……………….. พ.ศ. …………….…….. อายุ ………................…..…. ปี 

4. ที่เกิด บ้านเลขท่ี……..….…..…....…หมู่ที่ ………...…... ตรอก/ซอย ……………....……...............……….. 

ถนน ……………………………………………... ต าบล/แขวง ……...........................……………….…....…….. 

อ าเภอ/เขต ………….....….....……จังหวัด ……...........…......……………รหัสไปรษณีย์………...………….. 

โทรศัพท์ …………………....................…………….. รหัสทางไกล ( ………….. ) 

5. เชื้อชาติ ……………......………..สัญชาติปัจจุบัน …….........……………. ศาสนา ……..……......…....…….. 

6. สัญชาติเมื่อเกิดและสัญชาติอ่ืนๆ หากเคยมี ……………………….............……......…………..……….……. 

7. ภูมิล าเนาปัจจุบัน บ้านเลขที่ …………............หมู่ที่ …………. ตรอก/ซอย …….....……....………..……. 

ถนน …………………………………….......……..ต าบล/แขวง ……………..........................….………….……. 

อ าเภอ/เขต …….............…………….จังหวัด ……..........…………….…รหัสไปรษณีย์ ……………………... 

โทรศัพท์ …………..........................………………………รหัสทางไกล ( ………..….. ) 

(ถ้ามีภูมลิ าเนาหลายแห่งให้ระบุทุกแห่ง) 

8. ภูมิล าเนาก่อนย้ายมาภูมิล าเนาปัจจุบัน บ้านเลขท่ี …………............……… หมู่ที่ …………………….. 

ตรอก/ซอย ………………………......…………………  ถนน ………..............…………………………………… 

ต าบล/แขวง …………………….................…………… อ าเภอ/เขต ……..............................…………… 

จังหวัด …………………................................................. รหัสไปรษณีย์ ……................……….………. 

โทรศัพท์ …………….............................……………………รหัสทางไกล ( ………….. ) 

รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ไม่สวมแว่นตา 
ขนาด 1 น้ิว 
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9. บิดา 

ชื่อเต็ม …………………….............................……………..........……………………………………………..……… 

อาชีพ ………………………………………………....................................…………………………………………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………...........…….......................……………………….. 

เชื้อชาติ …………......................................……… สัญชาติเมือ่เกิด ………..………………………………….. 

สัญชาติปัจจุบัน ………………………………………………………………………..………. 

10. มารดา 

ชื่อเต็ม ………………..........………..........................…………………………………………………………..….….. 

อาชีพ …………………..........……………………………...........................………………………………………….. 

ที่อยู่ปัจจุบัน ………………………………………………………………..................................…………………… 

เชื้อชาติ …………........... สัญชาติเมื่อเกิด ……................ สัญชาติปัจจุบัน ………….....……………….. 

11. ภริยา (หรือสามี) 

ชื่อเต็ม …………………….............………………………….วัน เดือน ปีเกิด…….................…………………… 

ชื่อสกุลเดิม …………..............…………………….. ชื่อสกุลปัจจุบัน ………..............………….……………… 

เชื้อชาติ ……………………...............……………… สัญชาติเมื่อเกิด …….......……….......…………………… 

สัญชาติปัจจุบัน …………….....……………… อาชีพ ………........................…………………………………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน …………………………………………...........................……….......………………………………… 

จังหวัดที่สมรส ……………………………………………………………….................................………………… 

การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย ……………………………………........…............……. 

หย่า …………………………………………………………………………………....................................…………. 

12. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอ (ซึ่งไม่ใช่ญาติ) 

12.1 ชื่อ ………………………………….............................................………………………………………… 

ที่อยู่ ………………………………….............................................………………………………………………. 

โทร. ……………………………………………………….......…………….......................................…………… 
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12.2 ชื่อ ……….............................……………….......…………………………………………………………… 

ที่อยู่ …………………………………………...............................................………………………………………. 

โทร. ………………………………………………………………………........……….........................................…. 

13. ขณะนี้มีอาชีพ ………............…....…………… ต าแหน่ง ………....….....……………..ระดับ ………………. 

ปัจจุบันได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนละ …………………...........................………………….......บาท        

สถานที่ท างาน …………………………………………………………………………….เลขที่ ………............……..  

ถนน …………........................……………..…… ต าบล/แขวง …….............................……………...….….. 

อ าเภอ/เขต ………......…...........………จังหวัด ………................……………รหัสไปรษณีย์ ……………..... 

โทรศัพท์ …………………………........................……………. รหัสทางไกล ( ………… ) 

ชื่อหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ..……........………....……………… ต าแหน่ง ………..................………….……… 

14. ปัจจุบันประกอบการงานอ่ืน ๆ อย่างใดบ้าง นอกจากที่ระบุในข้อ 13 (ชนิดของงานสถานที่และ 

รายได้) ………………………………………………………………................………………….…............................ 

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

มีความรู้หรือความสามารถพิเศษในด้านอ่ืนใดบ้าง (เช่น กีฬา สถิติ บัญชี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

โปรดระบุ) ……………………………………….............................………………......……………….……………... 

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

15. ประวัติการรับราชการหรือการท างานที่ผ่านมาแล้ว (ให้ระบุทุกแห่งตามล าดับก่อนหลัง) 

15.1 ชื่อสถานที่ท างาน  

ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขท่ี ……............……. ถนน ……..........………….. ต าบล/แขวง ……............……………. 

อ าเภอ/เขต …....................……………จังหวัด ……..................…………รหัสไปรษณีย์ ………….………… 

ต าแหน่ง ……...............……………. ระดับ …......…….ตั้งแต่วันที่ …..........……....ถึงวันที่ …….....………. 

ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ……...............………..…………. ต าแหน่ง……...................……….……….. 

เหตุผลที่ออก ……………………......................................…………………………………….........………………. 
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15.2 ชื่อสถานที่ท างาน  

ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขท่ี ……...........……. ถนน ……..........………….. ต าบล/แขวง ……............……………. 

อ าเภอ/เขต ….....................……………จังหวัด …….................…………รหัสไปรษณีย์ ………….………… 

ต าแหน่ง ……...............…....…………. ระดับ ………....ตั้งแต่วันที่ …........……....ถึงวันที่ …….....………. 

ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง …….................…………………. ต าแหน่ง…......…............……….……….. 

16. เหตุผลที่ออก ……………………......................................……………………………........……………………….    

ถ้าท างานอย่างอ่ืนนอกจากการรับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในทางการงานอย่างใด 

หรือไม่ …..…………. กี่ครั้ง ……........…… เมื่อใด ……...............………………….…เหตุใดจึงไม่ถูกลงโทษ 

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

17. ถ้าท างานอย่างอ่ืนนอกจากการรับราชการ เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษประการใดบ้างหรือไม ่            

………..............................................…………... โทษสถานใด ……………………………......……….…………  

เรื่องอะไร……...…............................………....………….. เมื่อใด …………………………………………………. 

18. ถ้าเคยรับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือไม่ 

…………......….. กี่ครั้ง …......………. เมื่อใด ……………………………………………..เหตุใดจึงไม่ถูกลงโทษ 

ทางวินัย ………………………………................................................................……………………….………... 

19. ถ้าเคยรับราชการ เคยถูกลงโทษผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือไม่.................. 

สถานใด ………………………………...............................................................…………………………………..            

เมื่อใด …………....................................……………………………………………...…………………………………... 

20. เคยถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดมารยาททนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือไม่                   

………....…….. กี่ครั้ง …....………… เมื่อใด ……………………….....…….……………..เหตุใดจึงไม่ถูกลงโทษ 

ฐานประพฤติผิดมารยาททนายความ............................................................................................... 

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

21. เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมารยาทตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือไม่ ….…………........….. 

สถานใด …………............................……………… เมื่อใด ………......……………………………………………… 
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22. เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระท าผิดอาญาหรือไม่…………...............…... กี่ครั้ง …….........…….... 

เรื่องอะไร …….......................……..........…………………… เมื่อใด ………………………………………….…… 

เหตุใดจึงไม่ถูกลงโทษ ………………………...........……………......................……………………………………. 

23. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลให้ลงโทษอย่างใดหรือไม่ ………….......................…………………… 

ความผิดฐานใด …………………………………………………........................………..........………………………. 

ก าหนดโทษ ……………………...………….. จ าคุก …....…...… ปี ……....…........... เดือน ……....……… วัน 

พ้นโทษเมื่อใด …………....……...........…………………………….. ปรับ ………...............………………....บาท 

(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือโทษอย่างอ่ืนรวมทั้งฐานละเมิดอ านาจ
ศาลก็ให้ระบุไว้ด้วย) 

24. เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่ ….......… เมื่อใด …...........………... 

เหตุใดจึงไม่ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ……………………….........................…………………………….… 

25. เคยต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่ ….......……..…… เมื่อใด ….........……...………………………….. 

พ้นคดีแล้วหรือยัง …………….................…… ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด …………...........……………………….…... 

26. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่ …………...................……………… กี่เรื่อง ……………………......………. 

เรื่องอะไร ………………………………………………………….....................................……………………………. 

ค าพิพากษาอย่างไร …………………………………………………........…………………….........................…….. 

27. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่……........……………….........….. 

28. เสพยาเสพติดประเภทใดหรือไม่ ………………………………………………........……….....................………. 

29. มีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้คือ  

(1) เป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตเมื่อ ……………….................................…………………………………………. 

     หรอืนิติศาสตรบัณฑิตเมื่อ ……….................................……………………………………………………. 

     สถาบัน ………………………………………………........................................………………………………. 
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     หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ คือ 

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

     เมื่อ ……………………………………….................................................…………………………………… 

(2) สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็น 

     สมัยที่ ..……….......…………… พ.ศ. …………...............................………………….……………………. 

(3) เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อ พ.ศ. ………………………......................…………… 

30. ข้าพเจ้าเคยสมัครเป็นทนายความอาสาอาวุโส/ทนายความอาสา ……….........…………………..ครั้ง 

ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ……………………………………............................……………………………………… 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

    (ลงชื่อ) …………....................………………………………….... ผู้สมัคร 

                                             (………………........................…………………………….) 
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แบบแสดงความประสงค์ ว่าต้องการไปปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานใด 
ประกอบใบสมัครเป็นทนายความอาสา ทนายความอาสาอาวุโส 

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

 

ข้าพเจ้า.......................................................................................................…....ทราบหลักเกณฑ์  

การแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสของคณะกรรมการทนายความอาสา  

ข้างล่างนี้แล้ว  มีความประสงค์ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส  

ณ ส านักงาน............................................................................................................. 

 

 

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

 

 

 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทนายความอาสา 

หมายเหตุ ส านักงานอัยการสูงสุดจะแต่งตั้งให้ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส 

   ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานหนึ่งส านักงานใด ตามท่ีผู้สมัครประสงค์  ดังนี้ 

  ๑. ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ (หลักเมือง) 

               ๒. ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
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เอกสารทีต่้องย่ืนพรอ้มใบสมัคร 

 
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 4 รูป (เขียนชื่อ – สกุลด้านหลัง) 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารทั้งสองหน้าในแผ่นเดียวกัน) 

3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 

4. ส าเนาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต/นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 

5. ส าเนาประกาศนียบัตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยภา 

6. ใบรับรองสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 

7. ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ถ่ายเอกสารทั้งสองหน้าในแผ่นเดียวกัน) 

8. หนังสือรับรองความประพฤติจากสภาทนายความ หรืออัยการจังหวัด หรือข้าราชการตั้งแต่     
ระดับ 5 ขึ้นไปรับรองความประพฤติก็ได้ 

9. หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบ าเหน็จหรือบ านาญจากหน่วยราชการที่เคยสังกัด หรือหนังสือ
รับรองว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เคยสังกัด หรือสถาบันอันเป็นที่ยอมรับ (เฉพาะผู้สมัคร
ทนายความอาสาอาวุโส) 

 

หมายเหตุ  -  การยื่นส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง และน าเอกสารต้นฉบับ         
มาแสดงด้วย                

               -  ใบสมัครต้องเขียนด้วยลายมือของผู้สมัคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


