๒
หลักสูตรการเรียนการสอน
ภาคหนึ่ง
กลุ่มกฎหมายอาญา ได้แก่
กฎหมายอาญา
กฎหมายแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
กฎหมายภาษีอากร
กลุ่มกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ได้แก่
ทรัพย์-ที่ดิน
นิติกรรม-สัญญา
หนี้
ละเมิด
ซื้อขาย-เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
ยืม-ค้ำประกัน-จำนอง-จำนำ
ตัวแทน-ประกันภัย-ตั๋วเงิน-บัญชีเดินสะพัด
หุ้นส่วน-บริษัท
ครอบครัว
มรดก
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
การบรรยาย
สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดให้มีการบรรยายในแต่ละภาคของภาคการศึกษาเป็นภาคปกติ
ระหว่างเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและภาคค่ำระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น.
ถึง ๒๐.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ และยังจัดให้มี
ารบทวนทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

๓
การสมัครสอบ
๑. ในการศึกษาแต่ละสมัย นักศึกษาจะสมัครสอบเพียงภาคใด ภาคหนึ่ง หรือทั้งสองภาคก็ได้
๒. ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบภาคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนสิงหา คม และยื่นใบ
สมัครภาคสองตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของสมัยการศึกษาแต่ละภาค
๓. ต้องเสียค่าสมัครสอบภาคละ ๖๐๐ บาท
๔. ในการสมัครสอบจะต้องนำสมุดประจำตัวนักศึกษามาด้วย หรืออาจสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งสมุด
ประจำตัวนักศึกษามา พร้อมใบสมัคร และเงินค่าสมัคร ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายป.ณ.หน้า
พระลานในนามเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การสมัครสอบทางไปรษณีย์ นักศึกษาต้องส่งซองจดหมาย พร้อมติดแสตมป์ ๑๐ บาท จ่าหน้าถึงตนเอง
แนบไปด้วย เพื่อที่สำนักอบรมฯ จะได้ส่งสมุดประจำตัวคืนไปให้
๕. สำหรับนักศึกษาที่สอบข้อเขียนได้ ทั้ง ๒ ภาคแล้ว ต้องติดต่อขอลงทะเบียนสอบปากเปล่า ณ สำนัก
อบรมฯ ชั้น ๔ ทันที หลังจากประกาศผลการสอบข้อเขียนในแต่ละภาค เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าสอบ
ปากเปล่า หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ
วิธีการจัดสอบ
การสอบของนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ไม่ว่าจะเป็นการสอบข้อเขียน หรือ
สอบปากเปล่า จะกระทำในรูปของคณะกรรมการ กล่าวคือคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
ิบัณฑิตยสภา จะแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบจะทำการคัดเลือก
ข้อสอบในตอนเช้าของวันสอบ แต่ละวันเมื่อได้ข้อสอบแล้ว จะพิมพ์และโรเนียวข้อสอบแล้วนำไปให้นักศึกษาสอบ
ข้อเขียนในเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ณ สถานที่สอบตามที่กำหนดไว้ จากนั้นก็จะนำสมุดคำตอบมาใส่รหัสใน
วันเดียวกันนั้น
เมื่อใส่รหัสแล้วจะไม่ปรากฎหมายเลขประจำตัวสอบของนักศึกษาในสมุดคำตอบจึงทำให้ไม่ทราบว่าสมุด
คำตอบเล่มใดเป็นของนักศึกษาคนใด เมื่อตรวจ และรวมคะแนนเสร็จทุกวิชา จึงจะทำการถอดรหัสและประกาศชื่อ
ผู ้สอบข้อเขียนได้
การออกข้อสอบ แบ่งภาควิชาออกข้อสอบ ดังนี้
ภาคหนึ่ง
๑. กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองรวม ๑๐
ข้อโดยจะออกเป็นข้อสอบกฎหมายอาญา ๖ ข้อ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายปกครองวิชาละ ๑ ข้อ
๒. กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รวม๑๐
ข้อ โดยจะออกเป็นข้อสอบกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ๘ ข้อ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๑ ข้อ และ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ๑ ข้อ

๔
ภาคสอง
๑. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายล้มละลาย ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม รวม ๑๐ ข้อ
โดยจะออกข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๗ ข้อ กฎหมายล้มละลาย ๒ ข้อ ระบบศาลและพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมฯ ๑ ข้อ
๒. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายพยานหลักฐาน
ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวม ๑๐ ข้อ โดยจะออกข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ๕ ข้อ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ๑ ข้อ กฎหมายพยานหลักฐาน ๒ ข้อ วิชาว่าความและการ
ถามพยาน ๑ ข้อ และ การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ๑ ข้อ
หลักเกณฑ์การตัดสินว่าสอบได้ หรือไม่
ผู้สอบข้อเขียนในแต่ละภาค จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละกลุ่มวิชา จึงจะถือว่าสอบ
ข้อเขียนในกลุ่มวิชานั้นได้ เมื่อสอบได้ในกลุ่มวิชาใดแล้วก็ไม่ต้องสอบในกลุ่มวิชานั้นอีก ถึงแม้ว่าจะสอบได้คะแนน
ไม่ถึงร้อยละห้าสิบในอีกกลุ่มวิชาหนึ่งก็ตาม และเมื่อสอบได้ทั้งสองกลุ่มวิชาของภาคแล้ว จึงจะถือว่าสอบภาคนั้นได้
ผู้เข้าสอบข้อเขียนภาคใดได้แล้ว ก็ไม่ต้องสอบภาคนั้นอีก แม้ว่าจะสอบข้อเขียนอีกภาคหนึ่งไม่ได้ แต่ยังไม่
่มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าจนกว่าจะสอบข้อเขียนได้ทั้งสองภาค และจะถือว่าสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ก็ต่อเมื่อ
สอบปากเปล่าผ่านแล้ว
การสอบปากเปล่า
การสอบปากเปล่า ให้กรรมการผู้สอบวินิจนัยเพียงว่า“ สอบได้ ” หรือ “ สอบตก ” เท่านัน้ ถ้าผู้สอบปากเปล่า
ผู้ใดสอบตกให้ผู้นั้นเข้าสอบปากเปล่ากับคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นเพื่อการนั้นอีกครั้งหนึ่ง(ห้องเย็น)และให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการดังกล่าวจะวินิจฉัยเป็นที่สุด
ผู้สอบปากเปล่าตกในการสอบครั้งใด ผู้นั้นมีสิทธิสอบแก้ตัวอีกสามครั้ง ครั้งแรกในการสอบปากเปล่าครัง้
ถัดไป โดยไม่ต้องสอบข้อเขียนใหม่ และไม่ต้องชำระค่าศึกษา ในการที่จะเข้าสอบแก้ตัวนั้น ผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า
แก้ตัวคนใดมีความจำเป็นไม่สามารถสอบปากเปล่าแก้ตัวในการสอบครั้งถัดไปได ้ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติเลื่อนการ
เข้าสอบปากเปล่าแก้ตัว และถ้าได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้เลื่อน
การเข้าสอบออกไปก็ไม่ต้องชำระค่าศึกษาในปีที่ได้รบั อนุมัติให้เลื่อนการเข้าสอบ หากสอบตกเป็นครั้งที่สาม ให้ถือ
ว่าการสอบข้อเขียนทั้งสองภาคที่ได้ไว้แล้วนั้น เป็นอันยกเลิกไปด้วย ในการสอบปากเปล่าแก้ตัวให้กรรมการ
ผู้สอบวินิจฉัยเพียงว่า “ สอบได้ “ หรือ “ สอบตก “ เท่านั้น
การอบรมตามหลักสูตรภาคจริยธรรมและการเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่จะเข้ารับพระราชทานประกาศ
นียบัตร จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาคจริยธรรมเสียก่อน และต้องเข้ารับการฝึกซ้อมการรับพระราชทาน
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต ก่อนรับจริง ๓ ครั้ง หากผู้ใดขาดเกินหนึ่งครั้งจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานประกาศ
นียบัตรเนติบัณฑิตสำหรับกำหนดหลักสูตรสำนักอบรมจะได้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละปีโดยจะ
มีการอบรมหลังจากการสอบปากเปล่า และก่อนพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ระยะเวลาอบรมประมาณ ๒ วัน

๕
ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต แล้ว
เมื่อท่านได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต แล้ว ท่านได้เป็นเนติบัณฑิตไทย สมความปราถนา
แล้ว แต่ท่านยังไม่สามารถที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วย หรือ ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ เพราะท่านยังขาด
คุณสมบัติอยู่ กล่าวคือ ท่านยังไม่ได้เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา นั่นเอง
คุณสมบัติของผู้สมัครสามัญสมาชิก
ต้องสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หลักฐานในการสมัคร
๑.ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของเนติบัณฑิตยสภากรอกข้อความครบถ้วนด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง
พร้อม ทั้งมีสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวน ๒ คนรับรองว่าผู้สมัคร
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม และประกอบด้วย คุณลักษณะที่จะดำรงเกียรติ
ิในการเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา(ไม่ต้องกังวลว่าจะไปหาที่ไหนนะครับเพราะในทางปฏิบัติแล้ว ท่านอาจารย์
์ที่สอนพวกเราอยู่ที่เนฯ นั่นแหละครับจะเซ็นรับรองให้พวกท่านเอง)
๒. ภาพถ่ายของผู้สมัคร ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ สวมครุยเนติบัณฑิต (ห้ามใช้ภาพโพลารอยด์ หรือภาพ
ด่วน)
๓. สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติ
๔. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกับบิดา หรือใช้ชื่อ หรือนามสกุลที่ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษาต้อง
แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล มาด้วย ในกรณีที่ใช้นามสกุลของมารดาต้องแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของมารดามาด้วย
๕. ในกรณีที่เคยรับราชการ (ยกเว้นทหารเกณฑ์ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว) ต้องแนบสำเนา
หลักฐานคำสั่งเกษียณอายุราชการ หรือคำสั่งลาออกจากราชการมาด้วย
๖. ในกรณีที่ต้องคำพิพากษา หรือถูกลงโทษทางวินัย ต้องแนบสำเนาคำพิพากษาถึงที่สดุ หรือคำสั่งลงโทษ
(ข้าราชการ) มาด้วย
๗. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๘. เงินค่าสมัคร ๓,๐๐๐ บาท
๙. สำเนาเอกสารตามข้อ ๓. ถึง ข้อ ๕ และข้อ ๗ ต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย
ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณารับเป็นสมาชิก
เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนแล้วเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาจะประกาศ ชื่อ ที่อยู่ และ
อาชีพของผู้สมัคร ไว้ ณ สำนักงานเนติบัณฑิตยสภา และศาลในท้องถิ่นซึ่งผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน
สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีสิทธิยื่นคำคัดค้านรับผู้สมัครเป็นสมาชิก ต่อเลขาธิการได้ โดย ได้ยื่นคำคัด
ค้านภายในกำหนดเวลา ที่เลขาธิการแจ้งไว้ในประกาศ และต้องแสดงเหตุผลประกอบคำคัดค้าน

๖
เมื่อได้ประกาศครบกำหนดแล้ว เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาจะเสนอใบสมัครของผู้สมัครต่อที่ประชุม คณะ
กรรมการเนติบัณฑิตยสภาเพื่อพิจารณารับหรือไม่รับผู้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งจะมีการประชุมในสัปดาห์ที่ ๓ ของทุก
เดือนเมื่อคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มีมติอย่างไรแล้วจะต้องมีการรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ในการประชุมคราวต่อไปและจะต้องเสนอมติที่ประชุมดังกล่าวต่อ สภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม) เพื่อขอรับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาจะมี
ีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการสมัครตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร เมื่อผู้สมัครได้รับทราบผลการสมัครแล้ว ถ้า
คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มีมติรับผู้สมัครเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะต้องมาลงนามในสมุดทะเบียนสมาชิก
เนติบัณฑิตยสภา ที่แผนกทะเบียนสมาชิก จึงจะถือว่าผู้สมัคร เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาโดยสมบูรณ์ หาก
คณะกรรมการมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกได้อีก เมื่อพ้น
กำหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่มีมติหรือคำสั่งไม่รับแล้วแต่กรณี และถ้ามีการไม่รับผู้นั้นเป็นสมาชิกอีก ผู้นั้นหมดสิทธิ
ิที่จะขอเป็นสมาชิกอีกต่อไป
สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการรับสมัครตั้งแต่ยื่นใบสมัครจนถึง การแจ้งผลรับสมัครสามัญสมาชิก
ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือนหากผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้วควรจะต้องติดต่อเนติบัณฑิตย
สภา เพื่อขอทราบผลการรับสมัคร

