
 
เสนทางการเขาสูวิชาชีพทนายความ และหลกัเกณฑการสอบรับใบอนญุาตวาความ 

 
เสนทางการเขาสูวิชาชีพทนาย มี   2   เสนทาง คือ    1. ต๋ัวรุน     2. ต๋ัวป 
 

เสนทางแรก   ต๋ัวรุน ใน 1 ป ทางสํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ ฯ  จะ

เปดรับสมัครสองรอบ ตอป  เมื่อสมคัรแลวทางสํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ ฯ  จะ
เปดใหมีการอบรมวิชาวาความ  เปนเวลา 1 เดือนโดยประมาณ  (โดยเราจะตองเขาอบรมหรือไมก็ได)   
หลังจากน้ันจะมีการสอบภาคทฤษฎีซึ่งการสอบจะมีท้ังแบบอัตนัย  และปรนัย   เมื่อสอบผานแลวตองเขา
ทําการฝกงานกับสํานักงานทนายความ อีก 6 เดือน เมื่อครบ 6 เดือน จะมกีารสอบภาคปฏิบัติอีกครั้ง  ซึ่ง
ลักษณะขอสอบก็เหมือนกันกับการสอบภาคทฤษฎี  เพียงแตในการทดสอบภาคปฏิบัติ รอบน้ีตองใช
แบบฟอรมศาล (ของจริง) ตางจาก การทดสอบภาคทฤษฎีท่ีใชสมุดคําตอบธรรมดา 

หลังจากสอบผานในรอบท่ีแลว ก็จะตองดําเนินการสอบปากเปลาอีกรอบ  (ซึ่งแทบจะไมมีผลใดๆ
แลวเมื่อสอบผานภาคปฏิบัติแลวก็ถือวาสอบผานหมดแลว 99.99%) 

หลังจากสอบปากเปลาผานแลว  ก็จะมีการจัดอบรมจริยธรรมมารยาททนายความ  และมอบ
ประกาศนียบัตร และใหนําใบประกาศน้ีพรอมกับหนังสือรับรอง สมาชิกวิสามัญเนติฯ ไปยื่นจดทะเบียน
รับใบอนุญาตวาความเปนทนายความ 

 

เสนทางท่ีสอง   ต๋ัวป ใน 1 ป ทางสํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ ฯ  จะจัด

ใหมีการสมัครสอบ ได  2  ครั้ง  ซึ่งผูสมัครตองยื่นแบบฟอรมการขอรับการฝกงานใน สํานักงาน
ทนายความ  เพ่ือเขารับการฝกงานในสํานักงานทนายความนั้น ๆ  เปนเวลา  1  ป   แลวนําเอกสารดังกลาว
มายื่นไวท่ีสํานักฝกอบรม วิชา วาความ แหงสภาทนายความ ฯ  และเมือ่ฝกงานจนครบ 1 ป  ก็ให
สํานักงานทนายความ   ท่ีรับผูเขาทดสอบ เขาฝกงานนั้น  เซ็นรับรองอีกครั้ง    แลวนํากลับมายืน่ท่ีทาง
สํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ ฯ  แลว  เมือ่ทางสํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภา
ทนายความ ฯ ประกาศการทดสอบต๋ัวปแลว  ใหผูเขาสอบสมัครสอบตามท่ีทางสํานักฝกอบรมวิชาวา
ความ แหงสภาทนายความ ฯ  กําหนด  แลวตรวจสอบวันเวลาสอบ   ซึ่งในการสอบจะมกีารสอบเพียงครั้ง
เดียวโดยใช แบบฟอรมศาลจริง เมื่อสอบผานแลวก็ สอบปากเปลา  และเขารับการอบรมจรยิธรรม  
มารยาททนายความ และรับประกาศนียบัตร 

ทั้งน้ีการข้ึนทะเบียนเปนทนายความก็ดําเนินการ  เชนเดียวกับต๋ัวรุนทุกประการ 



หลักเกณฑการสอบต๋ัวรุน 
 

1. ในการสมัครสอบตั๋วรุนทางสํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความฯ จะ
เปดรับสมัครปละ 2 คร้ัง (ติดตามไดทางเว็บของสภาทนายความฯ) โดยการสอบต๋ัวรุนน้ัน 
จะตองสอบผานทั้งภาคทฤษฎี  และ ภาคปฏิบัติ  

2. กอนสอบภาคทฤษฎีทางสํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความฯ  จะจัดให
มีการอบรมวิชาวาความประมาณ 1 เดือน 

3.  การสอบภาคทฤษฎี  ขอสอบจะมีทั้งหมด 100 คะแนน  แบงเปน  ขอสอบแบบปรนัย 
20 คะแนน  และอัตนัย 80 คะแนน  โดยผูเขาสอบจะตองสอบผานภาคทฤษฎี  โดยจะตองทํา
คะแนนได   50 คะแนน  

4.  เมื่อสอบผานภาคทฤษฎีแลวตองไปฝกงานกับสํานักงานทนายความเปนเวลา 6 เดือน 
5.  เมื่อเขาฝกงานกับสํานักงานทนายความ ที่รับฝกงานจนครบ 6 เดือนแลว  ทางสํานัก

ฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความฯ จะมีการประกาศใหเขาสอบภาคปฏิบัติ  ซึ่งเน้ือหา
ในเขาการสอบภาคปฏบัิติน้ี  จะมีแนวขอสอบเหมือนกับการสอบภาคทฤษฎี  เพียงแตใหเขียน
คําตอบลงในแบบฟอรมศาลที่ ทางสํานักฝกอบรมวชิาวาความ แหงสภาทนายความฯ จัดให
เทาน้ัน   (ตองใชแบบฟอรมใหถูกตองดวย)   เมื่อสอบผานภาคปฏิบัติแลว  เทากับทานไดเปน  
วาที่ทนายความแลว 

6.  เมื่อสอบผานภาคปฏิบัติแลว  จะตองดาํเนินการสอบปากเปลาอีกคร้ังหน่ึง   (แตใน
การสอบปากเปลาน้ีแทบจะไมมีผลใดๆท้ังสิ้น) 

7. เมื่อสอบปากเปลาผานแลวทางสํานักฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความฯ จะ
จัดใหมีการฝกอบรมจริยธรรม  มารยาททนายความ  และมอบประกาศนียบัตรใหกับผูเขารับการ
อบรม 

8. แลวนําประกาศนียบัตรพรอมกับหนังสือสมาชิกวิสามัญจากเนติบัณฑิตยสภา ไปจด
ทะเบียนรับใบอนุญาตวาความ เปนทนายความ  

 
 
 
 
 



                                                                               หลักเกณฑการสอบตั๋วป 
 

1. ในการสอบต๋ัวปทางสํานักฝกอบรมวิชา วาความ แหงสภาทนายความฯ จะเปดรับ
สมัครปละ 2 คร้ัง (ติดตามไดการเปดรับสมัครสอบจากทางเว็บทางสํานักฝกอบรมวิชา วาความ 
แหงสภาทนายความฯ) 

2. ขอรับแบบฟอรมใบสมัครที่ทางสํานักฝกอบรมวิชา วาความ แหงสภาทนายความฯ 
พรอมกรอกรายละเอียดใหครบถวน โดยใหสํานักงานทนายความที่รับผูเขาสอบเขาฝกงาน เซ็น
รับรองการเขารับการฝกงานในสํานักงานทนายความ 

3.  นําใบสมัครดังกลาว ไปย่ืนที่  สํานักฝกอบรมวิชา วาความ แหงสภาทนายความฯ 
พรอมรับ   ใบนัดที่ระบุถึงวันเร่ิมตนเขาฝกงาน  และวันครบ กําหนด  1 ป ที่เขาฝกงานใน
สํานักงานทนายความ 

4. เมื่อฝกเขางานจนครบ 1 ปแลว  ใหนําเอกสารจากทางสํานักฝกอบรมวิชา วาความ 
แหงสภาทนายความฯ เพ่ือนํากลบัไปใหสํานักงานทนายความ ที่รับเขาฝกงานเซ็นรับรองการ
ฝกงานครบ 1 ปแลว  นํากลับไปย่ืนที่สํานักฝกอบรม วิชา วาความ แหงสภาทนายความ ฯ อีก
คร้ังหน่ึง พรอมตรวจสอบวันที่ ที่ทางสํานักฝกอบรมวิชา วาความ แหงสภาทนายความฯ จะ
เปดรับสมัครสอบ 

5. ในการเขาสอบต๋ัวป ในแตละคร้ัง  จะมีการสอบเพียงรอบเดียว  โดยมีเน้ือหาที่จะใชใน
การตอบขอสอบ เหมือนการสอบภาคปฏิบัติของต๋ัวรุนทุกประการ (ใชแบบฟอรมศาลของจริง 
ในการเขียนตอบขอสอบ) 

6. เมื่อทานสอบผานแลว จะตองเขาสอบปากเปลา  และเขารับการอบรมจริยธรรม 
มารยาททนายความ และรับใบประกาศ  เชนเดียวกับ การสอบต๋ัวรุน 
  7. ข้ันตอนการจดทะเบียนใบอนุญาตใชหลักเกณฑ  และข้ันตอนเดียวกับ การสอบตั๋วรุน
ทุกประการ 

.....หมายเหตุ.... 
หากสมัครสอบต๋ัวทนายความ ทั้ง 2 ประเภทพรอมกันแลว หากสอบผานประเภทใด

ประเภทหน่ึง  ก็สามารถดําเนินการจดทะเบียนรับใบอนุญาตวาความไดทันที  โดยไมจําตองผาน
การสอบทั้ง 2 ประเภท 



 
 

หลกัเกณฑการสมคัรสอบทนายความในกรณีเปนขาราชการ(เบ้ืองตน) 
 
การเขาอบรมต๋ัวทนายความ สามารถลงสมัคร เพ่ือเขารับการอบรมได  ถึงแมวาผูเขาสอบ จะรบั

ราชการอยูก็ตาม แต (ขาราชการโดยการสอบบรรจุเทาน้ัน ไมรวมถึงพนักงานราชการประเภทไมบรรจุ) 
เพราะการเขารับการอบรมรวมไปถึงการทดสอบ (สอบต๋ัวทนายความ)  ไมไดจํากัด  หามไมใหขาราชการ
เขารับการอบรม  หรอืเขาทดสอบแตอยางใด  ดังน้ันคุณเองก็สามารถท่ีจะสอบได เชนเดียวกับ ทานอื่นๆ 
เพียงแตมีขอแมวา...เมื่อสามารถสอบผานตามหลักเกณฑท้ังหมดแลว คุณจะยังออกใบอนุญาตวาความ
ไมไดจนกวาคุณจะลาออกจากราชการ  กลาวคือพนจากตําแหนงราชการท่ีเปนอยู 

 
 

เล็กๆนอยๆเกี่ยวกับการสอบตั๋วทนาย 
ในการท่ีสมัครสอบต๋ัวทนายความ  ประเภท  ต๋ัวรุน ในการสอบภาคทฤษฎี  จะมีคะแนนรวม

ทั้งส้ิน 100 คะแนน โดยแบงคะแนน  ออกเปน   ปรนัย   20  ขอ   20 คะแนน   และสวนของ

อัตนัยประมาณ 4-6   ขอ  รวม 80  คะแนน  

(รวมทั้ง 2 ประเภทคะแนนเต็ม 100 คะแนน จะสอบผานที่  50 คะแนน) 
      

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบคราวๆ มีดังน้ี 
1. การสอบปรนัย  จะมีท้ังหมด  20  ขอโดยขอสอบจะเนนในสวนของ วิธีพิจารณาความแพง

และอาญา (เนนไปในทางวิธีปฏิบัติในทางศาล เชน การย่ืนฟอง , การย่ืนบัญชีระบุพยาน , เรื่องการขาดนัด
ยื่นคําใหการ/ การขาดนัดพิจารณา  ท้ังในคดีมโนสาเร  และคดีแพงสามัญ , อาํนาจการสืบสวนสอบสวนของ
เจาพนักงาน ฯลฯ)   รวมทั้งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ พ.ร.บ.ทนายความฯ  เปนตนโดยอาจจะออก
เรื่องละ1-2 ขอ โดยประมาณ 

 
2. การสอบอัตนัย  จะเนนไปในเรื่อง  การรางคําฟอง ท้ังฟองแพง  และฟองอาญา รวมไปถึง

การรางคํารอง คําขอ คําแถลง (รางตอบในสมุด คําตอบ ไมใชในแบบฟอรมศาล) รางหนังสือสัญญาตาง ๆ 
หนังสือบอกกลาวทวงถาม สัญญาประนีประนอมยอมความ ฯลฯ  ซึ่งคําถามจะใหมาเปนขอเท็จจริง โดยมี
การเกี่ยวโยงกันในขอเท็จจริง  กบัส่ิงท่ีเราจะนํามาตอบ  และการตอบควรพิจารณาถึงรายละเอียดของ
ขอเท็จจริงใหดีวา คําถามตองการใหรางไปในทางใด 



       
ขอแนะนําในการสอบภาคปฏิบัติตั๋วทนาย 

-ในการสอบภาคปฏิบัติ  กระดาษท่ีใชตอบขอสอบนั้น ไมใชสมุดคําตอบ

เหมือน เชน  ภาคทฤษฎี แตใหผูเขาทดสอบตอบขอสอบในแบบฟอรมศาล  ท่ีทางสํานัก
ฝกอบรมวชิา วาความ แหงสภาทนายความฯ  เตรียมไวใหโดยให  ผูเขาทดสอบคัดเลือก
แบบฟอรมศาลท่ีถูกตอง นํามาใชตอบใหตรงกับคําถาม ตามแบบฟอรมศาลท่ีใหมาให
ถูกตอง  เชน ถาผูเขาสอบ ตองการทําคําฟองแพง ก็ใหใช เอกสารหรือแบบฟอรมศาลท่ี
ใชเขียนตอบ  คือ  คําฟอง หมายเลข (๔) (สังเกตท่ี มุมบนดานซายจะเขียนระบุไว) หากรางไมพอตอง
นํา เอกสารหรือ แบบฟอรมศาล  ๔๐ ก (สังเกตท่ี มุมบนดานซายจะเขียนระบุไว) มารางตอ  และ
ตอทายดวย  คําขอทายฟองแพง หมายเลข (๕) (สังเกตท่ี มุมบนดานซายจะเขียนระบุไว) เทานัน้จะได 
คําฟองแพงท่ีสมบูรณครบถวนตามกฎหมาย  1 ฉบับ เปนตน  จึงอยากใหตรวจเชค็
แบบฟอรมศาลท่ีจะนํามาใชใหถูกกับประเภทของคําตอบ 

 
- เมื่อเขียนคําตอบครบถวนหมดทุกขอแลว ตองนําคําตอบท้ังหมด (ท่ี

ตอบในแบบฟอรมศาล)  มาเย็บเขากับปกท่ีสภาทนายความฯ จัดไวให โดยกอนเขาสอบ 
จะมีการแจกหมุดแทงสํานวน  ปกสํานวน  และแบบฟอรมศาลมาให  หากเราทําคําตอบ
ครบทุกขอแลว  ควรเขาปกใหเรียบรอย   และการเรียงสํานวนนั้นใหเรียงตามเลขขอ
ตามท่ีขอสอบ ใหมา หากมีการทําหนงัสือบอกกลาวทวงถามไมตองเยบ็เขาปก  (กรณี
หนังบอกกลาวทวงถามจะเย็บอยางไรอาจารยคุมสอบจะชี้แจงอีกทีในหองสอบคะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารทีต่องใชในการยื่นคําขอจดทะเบียนใบอนญุาตทนายความ 
-สําเนาทะเบียนบาน 

   -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวของบุคคล ซ่ึงไดรับยกเวน ไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย วาดวยบัตรประจําตัวประชาชน 

-ใบรับรองของผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย) 
-หลักฐานแสดงวาสําเร็จการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  หรืออนปุริญญาทางนิติศาสตรหรืประกาศนยีบัตร

ในวิชานิติศาสตร ซ่ึงสภาทนายความเห็นวามี มาตรฐานการศึกษาท่ีผูไดรับปริญญาตรี  หรือประกาศนยีบัตรควรเปน
ทนายความได 

-หลักฐานแสดงวาเปนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (ขอหนังสือรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาโดยใหรีบดําเนินการ
ขอต้ังแตเนิ่นๆจะไดเปนการดี) 

-หลังฐานแสดงวาเคยเปนทนายความ หรือเคยดํารงตําแหนงเปนผูพพิากษา ตุลาการศาลทหาร หนกังานอัยการ 
อัยการทหาร หรือทนายความตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร หรือหลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมมรรยาท
ทนายความ หลักปฏิบัติ เบ้ืองตนในการวาความ  และการประกอบอาชีพทางกฎหมายตามขอบังคับสภาทนายความ  หรือ
หลักฐานแสดงวาผานการฝกหัดงานในสํานักงานทนายความมาแลวไมนอยกวาหนึง่ป 

-กรณีท่ีเคยรับราชการ ตองแนบหลักฐานคําส่ังเกษียณอายุราชการ  หรือ คําส่ังลาออกจากราชการ 
-กรณีท่ีเคยตองคําพิพากษา  หรือถูกลงโทษทางวินยั ตองแนบสําเนาคําพิพากษาถึงท่ีสุด  หรือคําส่ังลงโทษ 
-รูปถายคร่ึงตัว หนาตรง สวมครุยเนติบัณฑิต (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)รูปสี  หรือขาวดําขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 

รูป และขนาด 2 นิ้ว หรือ 2 นิว้คร่ึง จํานวน 3 รูป 
-คาจดทะเบียนเปนสมาชิก  
-ประเภทสองป คาธรรมเนียม 1,600 บาท 
-ประเภทตลอดชีพ คาธรรมเนียม 4,800 บาท 
-ทนายความใหมตอง ทําบัตรประจําตัวสมาชิกทนายความภาษาอังกฤษ อีก  100 บาท   
 

(ท้ังหมดนีต้องนําตัวจริงไปดวย เผือ่ไดใช) 
 

ข้ันตอนในการจดทะเบียน 
- ไปท่ีสภาทนายความ ฝายงานทะเบียนเพ่ือขอแบบฟอรมการจดทะเบียนต๋ัวทนายความ บอก

เจาหนาท่ีดวยวาจดทะเบียนประเภทใด ทางเจาหนาท่ีจะไดจัดแบบฟอรมใหทานกรอกขอความไดถูกตอง 
- เมื่อกรอกขอความเสรจ็นําแบบฟอรมดวยหลักฐานท่ีเราเตรียมมา แนบไปแลวยื่นกับเจาหนาท่ีท่ี

งานทะเบียนเพ่ือตรวจสอบเอกสารทั้งหมด 
- นําเอกสารท้ังหมดท่ี เจาหนาท่ีคืนมาไปยื่นชําระคา จดทะเบียนท่ีชองการเงิน เสร็จแลวจะได

ใบเสร็จ 1 ใบพรอมใบนัดมารับต๋ัวทนายความ ตามนัดเพียงเทาน้ันทานก็เปนทนายความเต็มตัวแลว 


