ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ว่าด้วยการเป็นนักศึกษา  การสอน  การสอบไล่
วินัยและมรรยาท  พ.ศ.  ๒๕๐๗
อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๕๓  แห่งข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา  
พ.ศ.  ๒๕๐๗  คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ
บัณฑิตยสภาวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
การเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ประสงค์เข้าเป็นนักศึกษาต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา  โดยมี ส ามั ญ สมาชิ ก ของเนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา  ๒  คน  
รับรองว่าผูส้ มัครไม่เป็นผูท้ สี่ งั คมรังเกียจ  และให้สง่ รูปถ่ายขนาด  ๑  x  ๑(๑)  นิว้   
หน้าตรงไม่สวมหมวก  ที่เป็นชายแต่งกายตามแบบสากลนิยม  หรือสวมเชิ้ต
มีผา้ ผูกคอแบบเงือ่ นกะลาสี  ทีเ่ ป็นหญิงแต่งตามแบบสากลนิยมมีจำนวน  ๒  รูป  
พร้อมกับใบสมัคร  สำหรับปิดในใบสมัคร  ๑  รูป  และติดบัตรประจำตัว
นักศึกษา  ๑  รูป (๒)
(๑),  (๒)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๓๐๔  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

ข้อ ๒  ผู้ ส มั ค รต้ อ งเสี ย ค่ า จดทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา  ๒๐๐  บาท  
ค่าคู่มือการศึกษา  ๕๐  บาท(๓)  ค่าศึกษาภาคปกติสมัยละ  ๑,๕๐๐  บาท(๔)  
ภาคค่ำอีกภาคละ  ๑,๐๐๐  บาท(๕)  และค่าบำรุงห้องสมุดสมัยละ  ๒๐๐  บาท(๖)  
ค่าภาคีสมาชิก  ปีละ  ๕๐  บาท(๗)  (ในกรณีเป็นวิสามัญสมาชิกไม่ต้องชำระ)  
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา  ๑๐๐  บาท(๘)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสมัยแรก  
ต้องชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัคร  ในกรณีที่คณะกรรมการอำนวยการ  
อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภาไม่ รั บ สมั ค รผู้ ใ ด  การสมั ค ร  
สำหรับผู้นั้นเป็นอันตกไป  และผู้สมัครนั้นจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน
กรณีนกั ศึกษาขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการทำบัตรใหม่  ๑๐๐  บาท  เว้นแต่ขอต่ออายุบัตรประจำตัวนักศึกษาเสีย
ค่าธรรมเนียม  ๕๐  บาท(๙)
ข้อ ๓  เมื่ อ คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง
เนติบัณฑิตยสภา  ได้พิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว  ให้เลขาธิการ
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประกาศการรับสมัครไว้  ณ  
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  และให้ถือว่าผู้สมัครนั้น
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษานับแต่วันที่ได้ยื่นใบสมัคร  เป็นต้นไป  และให้
เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภาออกบัตรประจำตัว
นักศึกษาให้ (๑๐)
(๓)  ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา  
ครั้งที่  ๓๐๔  วันที  ่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
(๔),  (๖)   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๑๙๔  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๔๒
(๕)  ตามมติคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา  ครัง้ ที่
๒๑๕  วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๔๕
(๗)  ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา  
ครั้งที่  ๑๗๗  วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๖
(๘),  (๙),  (๑๐)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๓๐๔  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

ข้ อ  ๔  นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งชำระค่ า ศึ ก ษาสำหรับสมัยต่อไปภายใน  
๓๐  วัน  นับแต่วันเริ่มสมัยการศึกษาแต่ละสมัย  ถ้าไม่ชำระภายในกำหนด
เป็นอันพ้นจากภาวะนักศึกษาในวันถัดจากวันครบกำหนดชำระ
สำหรับนักศึกษาที่พ้นภาวะไม่เกิน  ๒  ปี  ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ  
๕๐๐  บาท  แต่ถ้าพ้นภาวะเกิน  ๒  ปี  เสียค่ารักษาสถานภาพ  ๑,๐๐๐  บาท  
และให้ต่อทะเบียนนักศึกษาต่อไปโดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเดิม(๑๑)
ข้อ  ๕(๑๒)  สมัยการศึกษาแต่ละสมัยแบ่งเป็น  ๒  ภาค  คือภาคหนึง่   
และภาคสอง
ภาคหนึ่ ง  เริ่ ม การสอนในเดื อ นมิ ถุ น ายน  กรกฎาคม  สิ ง หาคม  
และกันยายนโดยสอนเฉพาะวิชาในภาคหนึ่งตามข้อบังคับข้อ  ๘  และให้มี
การสอบข้อเขียนวิชาภาคหนึ่งก่อนสิ้นเดือนตุลาคมแล้วปิดภาคหนึ่ง
ภาคสอง  เริ่มการสอนเดือนธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์และ
มีนาคมโดยสอนเฉพาะวิชาในภาคสองตามข้อบังคับข้อ  ๘  และให้มีการ
สอบข้อเขียนวิชาภาคสองก่อนสิ้นเดือนเมษายนแล้วปิดภาคสอง
ข้อ  ๖  ให้มกี ารสอนภาคค่ำควบคูก่ นั ไปกับการสอนภาคปกติ  ดังกล่าว  
ในข้อ  ๕  
ข้อ  ๗  ในการศึกษาแต่ละสมัย  นักศึกษามีสิทธิสมัครสอบเพียง
ภาคใดภาคหนึ่ง  หรือทั้งสองภาคและจะเลือกสมัครสอบเฉพาะกลุ่มวิชาใด
วิชาหนึ่งของแต่ละภาคก็ได้   ซึ่งสามารถเลือกสมัครสอบเป็นกลุ่มวิชาใน

(๑๑)  ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บัณฑิตยสภาครั้งที่  ๓๐๔  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
(๑๒)  ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๒๑๐  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๔

อัตรากลุ่มวิชาละ  ๖๐๐  บาท(๑๓)  แต่ผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบภาคใด  จะต้อง
มีชื่อเป็นนักศึกษาอยู่ก่อนหรือภายในเดือนที่สามของภาคนั้น  สามัญสมาชิก
แห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ยังไม่เคยสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็มีสิทธิสมัครสอบได้เช่นเดียวกัน
ผู้ประสงค์เข้าสอบต้องยื่นใบสมัครสอบตามแบบของสำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  พร้อมด้วยชำระค่าสอบ  โดยต้องยื่น
ใบสมัครสอบภาคหนึ่งภายในเดือนสิงหาคม  และยื่นใบสมัครสอบภาคสอง
ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ของสมัยการศึกษาแต่ละภาค
ค่าสมัครสอบกลุ่มวิชาละ  ๖๐๐  บาท(๑๔)
ให้ เ ลขาธิ ก ารสำนั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา
ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบไว้  ณ  สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ข้ อ  ๘ (๑๕)  การสอบข้อเขียนภาคหนึ่งและภาคสอง  มีภาคละ  ๒  
วัน ๆ  ละ  ๔  ชั่วโมง  ตามลำดับภาคและกลุ่มวิชาต่อไปนี้
ภาคหนึ่ง
(๑)  กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายภาษีอากร  
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  รวม  ๑๐  ข้อ
(๒)  กลุม่ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  รวม  ๑๐  ข้อ
(๑๓),  (๑๔)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่ง  
เนติบัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๓๐๔  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
(๑๕)  ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา  
ครั้งที่  ๒๑๐  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๔

ภาคสอง
(๑)  กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายล้มละลาย  
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  รวม  ๑๐  ข้อ
(๒)  กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน  สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  การจัดทำเอกสาร
ทางกฎหมายและวิชาว่าความและการถามพยาน  รวม  ๑๐  ข้อ
ถ้าในสมัยการศึกษาใดมีการสอนกฎหมายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  
ก็ให้มีการสอบในกฎหมายอื่นนั้น  โดยจะรวมอยู่ในการสอบภาคหนึ่ง  หรือ
ภาคสองก็ได้ตามความเหมาะสม
(๑๖) การสอบปากเปล่ า  มี ปี ล ะ  ๒  ครั้ ง  ครั้ ง แรกให้ จั ด สอบหลั ง
ประกาศผลสอบข้อเขียนภาคหนึ่ง  ครั้งที่สองให้จัดสอบหลังประกาศผลสอบ
ข้อเขียนภาคสอง  โดยในการสอบครั้งแรก  กรรมการสอบจะถามในวิชา
ใดในภาคสองก็ได้  ส่วนในการสอบครั้งที่สอง  กรรมการสอบจะถามใน
วิชาใดในภาคหนึ่งก็ได้
ข้อ  ๙  กรรมการสอบประกอบด้วยผู้สอน  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ง  
คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแต่งตั้ง  
ขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่ากรรมการสอบที่เป็นผู้สอน
ข้อ  ๑๐  ผูเ้ ข้าสอบข้อเขียนในแต่ละภาค  จะต้องได้คะแนนไม่ตำ่ กว่า
ร้อยละ  ๕๐  ของแต่ละกลุ่มวิชา  จึงจะถือว่าสอบข้อเขียนในกลุ่มวิชานั้นได้  

(๑๖)  ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ
บัณฑิตยสภาครั้งที่  ๒๑๗  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๕

เมื่อสอบได้ในกลุ่มวิชาใดแล้วก็ไม่ต้องสอบในกลุ่มวิชานั้นอีก  ถึงแม้ว่าจะ
สอบได้คะแนนไม่ถึงร้อยละห้าสิบในอีกกลุ่มวิชาหนึ่งก็ตาม  และเมื่อสอบได้
ทั้งสองกลุ่มวิชาของภาคแล้ว  จึงจะถือว่าสอบภาคนั้นได้ (๑๗)
ผู้ที่สอบผ่านในกลุ่มวิชาใดแล้ว  ไม่มีสิทธิสมัครสอบในกลุ่มวิชานั้น
อีก  หากมีการสอบซ้ำในกลุ่มวิชาที่สอบผ่านแล้ว  ให้ถือคะแนนสอบครั้งแรก
เป็นคะแนนของกลุ่มวิชานั้น(๑๘)
ผู้เข้าสอบข้อเขียนภาคใดได้แล้ว  ก็ไม่ต้องสอบภาคนั้นอีก  แม้ว่าจะ
สอบข้อเขียนอีกภาคหนึ่งไม่ได้  แต่ยังไม่มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าจนกว่าจะ
สอบข้อเขียนได้ทั้งสองภาค  และจะถือว่าสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้  ก็ต่อ
เมื่อสอบปากเปล่าผ่านแล้ว(๑๙)
การสอบปากเปล่า  ให้กรรมการผู้สอบวินิจฉัยเพียงว่า  “สอบได้”  
หรือ  “สอบตก”  เท่านั้น  ถ้าผู้สอบปากเปล่าผู้ใดสอบตกให้ผู้นั้นเข้าสอบ
ปากเปล่ากับคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นเพื่อการนั้นอีกครั้งหนึ่ง  และให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการดังกล่าวจะวินิจฉัยเป็นที่สุด(๒๐)
ผู้ใดสอบปากเปล่าตกในการสอบครั้งใด  ผู้นั้นมีสิทธิสอบแก้ตัวอีก
สามครั้ง  ครั้งแรกในการสอบปากเปล่าครั้งถัดไปโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
ใหม่  และไม่ต้องชำระค่าศึกษาในการที่เข้าสอบปากเปล่าแก้ตัวนั้น  ผู้มีสิทธิ
สอบปากเปล่าแก้ตัวคนใดมีความจำเป็นไม่สามารถสอบปากเปล่าแก้ตัวใน
การสอบครั้งถัดไปได้ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติเลื่อนการเข้าสอบปากเปล่า
(๑๗),  (๑๙)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายห่งเนติ
บัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๒๑๐  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๔
(๑๘)  ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ
บัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๒๘๓  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๒
(๒๐)  ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ
บัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๒๑๗  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๕

แก้ตัว  และถ้าได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาให้เลื่อนการเข้าสอบออกไปก็ไม่ต้องชำระค่าศึกษาในปีที่ได้
รับอนุมัติให้เลื่อนการเข้าสอบ  หากสอบตกเป็นครั้งที่สาม  ให้ถือว่าการ
สอบข้อเขียนทั้งสองภาคที่ได้ไว้แล้วนั้นเป็นอันยกเลิกไปด้วย  ในการสอบ
ปากเปล่าแก้ตัวให้นำความในวรรคสามมาบังคับโดยอนุโลม(๒๑)
ผู้ใดสอบได้คะแนนข้อเขียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไปในการสอบภาคหนึ่ง
และภาคสองของสมัยการศึกษาเดียวกัน  เมื่อสอบปากเปล่าได้ตามวรรค
สามแล้ว  จะนับว่าผู้นั้นสอบได้เกียรตินิยมก็ต่อเมื่อได้เข้าสอบปากเปล่าใน
คณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นเพื่อการนั้นอีกชั้นหนึ่ง  และคณะกรรมการดังกล่าว
วินิจฉัยว่าผู้นั้นเป็นผู้สมควรได้เกียรตินิยม
การประกาศผลสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตให้เรียงลำดับตามคะแนน  
รวมทั้งภาคหนึ่งและภาคสองของสมัยการศึกษาเดียวกัน ลำดับต่อมาหลัง
จากนั้นให้เรียงตามคะแนนรวมทั้งสองภาค (๒๒)
วินัยและมรรยาท
ข้อ  ๑๑  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  โดยเคร่งครัด  ต้องอยู่ในมรรยาทอันดีต้อง
ไม่ ขั ด คำสั่ ง ผู้ ส อนหรื อ เลขาธิ ก ารสำนั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ
บัณฑิตยสภา  ไม่ประพฤติทุจริตหรือมิชอบในการสอบ  และไม่กระทำการใด
ให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติของนักศึกษา  หรือของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
(๒๑)  ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ
บัณฑิตยสภา  ครั้งที่  ๒๐๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๔๔
(๒๒)  ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการเป็นนัก
ศึกษา การสอน การสอบไล่ วินัยและมรรยาท (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ  ๑๒  ผู้สอนมีอำนาจว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษา  และมีอำนาจให้
นักศึกษาออกจากห้องสอน  หรือห้ามเข้าห้องสอนเมื่อเห็นมีเหตุอันสมควร
ข้อ  ๑๓  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
มีอำนาจอบรมว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาได้ทุกโอกาส  และมีอำนาจสอบสวน  
นักศึกษาซึ่งปรากฏหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัยหรือมรรยาทและมีอำนาจ
ลงโทษ  นักศึกษาผู้ทำผิดวินัยหรือมรรยาท  ตามความในข้อ  ๑๔  ก.  และ  ข.  
ได้ด้วย
ข้อ  ๑๔  คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ-  
บั ณ ฑิ ต ยสภา  มี อ ำนาจลงโทษนั ก ศึ ก ษาผู้ ก ระทำผิ ด วิ นั ย หรื อ มรรยาทได้
ดังต่อไปนี้
ก.  ภาคทัณฑ์
ข.  ห้ามเข้าห้องสอนหรือบริเวณสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาภายในระยะเวลาอันมีกำหนด
ค.  ห้ามสอบครั้งใดครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง
ง.  สั่งให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
บทเฉพาะกาล
สำหรับผู้ที่สอบกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง  ได้คะแนนรวมกัน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐  ในการสอบสมัยที่  ๑๗  ให้ถือว่าสอบได้ภาคหนึ่ง
ข้อ  ๑๕  ให้ใช้ระเบียบนี  ้ ตัง้ แต่วนั ที  ่ ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๗
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