รับที่ ฝท. แบบ ท.1 ................/..............
วันที่ ........................................................
L4kmo\\
ลงชื่อ ...................................................... ผู้รับ

คาขอ จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ท.1)
วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้าประสงค์ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ประเภท  สองปี  ตลอดชีพ
2. ข้าพเจ้าประสงค์ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในใบอนุญาตทนายความ
สรรพนามนาหน้าชื่อ (นาย/นาง/น.ส. อื่นๆ ) .......................................Mr./Ms./Mrs. ...............................................
ชื่อ/สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ ...................................................................... สกุล................................................................
ชื่อ/สกุล (ภาษาอังกฤษ) Name .................................................... Family Name................................................
บัตรประชาชนเลขที่
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย)

ที่อยู่สานักงานในใบอนุญาต (ภาษาไทย)

เลขที่ ..........................หมู่ .............. ซอย..............................
ตาบล/แขวง ..........................................................................
อาเภอ/เขต ...........................................................................
จังหวัด ..................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสานักงาน ........................................................................
เลขที่ .........................หมู่ .............. ซอย............................ ..
ตาบล/แขวง ...............................................................................
อาเภอ/เขต ................................................................................
จังหวัด .......................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................................................

ที่อยู่สานักงานในใบอนุญาต (ภาษาอังกฤษ)

Address ...................Moo .............. Soi...............................
Tambol/Sub-District...........................................................
Amphur/ District ................................................................
Province ...............................................................................
Post Code… .........................................................................

Office Name …………………………………………….…………………….
Address .......................Moo .............. Soi...............................
Tambol/Sub-District...............................................................
Amphur/ District ....................................................................
Province ...................................................................................
Post Code… .............................................................................

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ........................................................... เมื่อปี พ.ศ. .........................................
4. ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา เมื่อปี พ.ศ. .............................................................................................................
5. ข้าพเจ้าผ่านการฝึกอบรมทนายความ รุ่นที่ ............................... หรือผ่านการสอบกรณีฝึกหัดงานสานักงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ .................................................. หรือ อื่นๆ ......................................................................................
ลายมือชื่อภาษาไทย
ข้าพเจ้าประสงค์ขอใช้คานาหน้าชื่อ
บัตรประจาตัวสมาชิกทนายความ
พร้อมใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ดังนี้
 นาย/นาง/นางสาว หรือ อื่นๆ .............
 ทค. ทนายความ

ลายมือชื่อภาษาอังกฤษ

6. ข้าพเจ้าเคยได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ  สองปี  ตลอดชีพ ใบอนุญาตทนายความ เลขที่ ...........................
ออกเมื่อ ........................................................................... ออกโดย .....................................................................................
7. ข้าพเจ้า
 ไม่เคยรับราชการ
 เคยรับราชการ ................................................................. ตาแหน่ง ..................................................
สังกัดหน่วยงาน .........................................................................................................................................
ออกจากราชการเพราะ .............................................................................................................................
ปรากฏตามคาสั่งของหน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้
8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2528 กาหนดไว้ สาหรับผู้ขอจดทะเบียน
และรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ประกอบการขอจดทะเบียนทนายความมาด้วยดังนี้
 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาหลักฐานแสดงว่าสาเร็จการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดครุยเนติฯ พื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
 หนังสือรับรองเนติบัณฑิตสภา จานวน 1 ฉบับ
 หนังสือรับรองประกาศนียบัตรสานักงานฝึกอบรมวิชาว่าความ จานวน 1 ฉบับ
 หลักฐานแสดงว่าเคยเป็นทนายความ จานวน 1 ฉบับ (กรณีเคยเป็น)
 หลักฐานว่าเคยเป็นผู้พิพากษา/ ตุลาการ/ พนักงานอัยการ/ อัยการทหาร/ ทนายความตาม
กฎหมายว่าด้วยรัฐธรรมนูญทหาร จานวน 1 ฉบับ
ลายมือชื่อ
(

ผู้ยื่นคาขอ
)

ผู้ขอจดทะเบียนกรอกข้อมูลแล้วทาเครื่องหมาย  ในช่อง 
ข้าพเจ้าชื่อ
1. ข้าพเจ้า
ประเภท
ระหว่างรับราชการ
เรื่อง

ตาแหน่ง
 ไม่เคย

นามสกุล
 เคย รับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัด
 เคย ถูกตั้งกรรมการสอบสวน



 เคย ถูกลงโทษทางวินัยเรื่อง

 ไม่เคย

ไม่เคย

ใน

ได้แนบคาสั่งเกี่ยวกับการออกจากราชการมาพร้อมคารับรองนี้
2. ข้าพเจ้า
 ไม่เคย
 เคย ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกใน
ข้อหา
คดีหมายเลขแดงที่
/
ของศาล
ต้องโทษจาคุก
ปี
เดือน
วัน
ได้แนบคาพิพากษาอันถึงที่สุดมาพร้อมคารับรองนี้
3. ข้าพเจ้า
 ไม่เคย
 เคย ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของ
ศาล
คดีหมายเลขแดงที่
/
4. ข้าพเจ้า
 ไม่เคย
 เคย ถูกกล่าวหาคดีมรรยาททนายความผลคดี
คดีหมายเลขแดงที่
/
5. ข้าพเจ้า
 ไม่เคย
 เคย ถูกลงโทษคดีมรรยาททนายความตามคดีหมายเลขแดง
ที่
/
โทษที่ได้รับ
6. ข้าพเจ้า
 ไม่เคย
 เคย ถูกคณะกรรมการสภาทนายความจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียน
ทนายความเพราะเหตุ
7. ข้าพเจ้า
 ไม่เคย
 เคย เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่โรงพยาบาล
เมื่อ
ได้แนบหนังสือรับรอง
แพทย์ทางจิตเวชมาพร้อมคารับรองนี้ (กรณีเคยรับการรักษา)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าแจ้งข้อความเท็จต่อคณะกรรมการสภาทนายความให้
มีผลทาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทนายความ ตามมาตรา 35(4) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และ
จาหน่ายชื่อของข้าพเจ้าออกจากทะเบียนทนายความ หรือไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้ารับอนุญาตให้ข้าพเจ้ารับใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ แล้วแต่กรณี และให้ดาเนินและให้ดาเนินคดีกับข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชือ่

ผู้ขอจดทะเบียน
)

(
/ /

คารับรองทนายความ
คารับรอง ผู้รับรองต้องเป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีพร้อมแนบสาเนาใบอนุญาตทนายความผู้รับรองทนายความ 1 ฉบับ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภท  สองปี  ตลอดชีพ เลขที่
สานักงานชื่อ
ชั้น

ตรอก/ซอย

อาเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท์

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

/

เป็นทนายความมาแล้ว

ปี

ชื่ออาคาร

ถนน

ตาบล

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรสาร

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
ผู้ยื่นคาขอไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้มีประวัติหรือได้กระทาอันใดซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นทนายความได้
ลายมือชื่อ
(

ผู้รับรอง
)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกของฝ่ายการเงิน

 1. ผู้ยื่นคาขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภท สองปี รวม 1,600 บาท
(หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และค่าบัตรประจาตัวทนายความไทย/อังกฤษ ฉบับละ 200 บาท (สองร้อ ยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2 ,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน) ไว้ถูกต้อง และได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แล้วเล่มที่
เลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
 2. ผู้ยื่นคาขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภท ตลอดชีพ รวม
4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และค่าบัตรประจาตัวทนายความไทย/อังกฤษ ฉบับละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 5,200 บาท
(ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ไว้ถูกต้อง และได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แล้วเล่ม
เลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ลายมือชื่อ
(

ผู้รับเงิน
)

