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สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โดย หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวตั น์ ๑

เนติบณ
ั ฑิตยสภาได้รบั การสถาปนาตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพื่อบารุ งการศึกษาวิชากฎหมาย ทั้งรักษาความประพฤติของทนายความ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗
จึงได้มีพระราชบันทึกเรื่องเนติบณ
ั ฑิตยสภา ตลอดจนกาหนดหน้าที่ และวิธีการดาเนินงานของเนติบณ
ั ฑิตยสภา
และได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลพ สุทัศน์)
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ปรึกษากับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสวัสดิวตั นวิศิษฎ์ (พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ)
อธิบดีศาลฎีกา เลือกกรรมการขึน้ เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา ตามแนวพระราชบันทึก และ
เมื่ อพิจ ารณาแล้วได้นาขึน้ ทูล เกล้า ฯ ถวายเมื่ อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ทรงตรวจแก้ไ ข และ
พระราชทานลงมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ (ถือตามศักราชเดิม ก่อนปี พ.ศ.๒๔๖๓) เนติบณ
ั ฑิตยสภา
จึงได้ถือเอาวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็ นวันกาเนิดเนติบณ
ั ฑิตยสภา
การบริหารงานของเนติบณ
ั ฑิตยสภา เป็ นการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการ
เนติบณ
ั ฑิตยสภา” ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ดารงตาแหน่งนายกเนติบณ
ั ฑิตยสภา ประธานศาลอุทธรณ์
และอัยการสูงสุด ดารงตาแห่งอุปนายกเนติบณ
ั ฑิตยสภา (ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๗) และ
กรรมการที่ ไ ด้ร ับ เลื อ กตัง้ จากสามัญ สมาชิก แห่ง เนติบ ั ณ ฑิ ต ยสภา อี ก จานวน ๒๐ คน ซึ่ง เลื อ กจาก
บุค คล ๔ ประเภท ที่เป็ นสามัญสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี ประเภทละ ๕ คน คือ ข้าราชการตุลาการ
ข้าราชการอัยการ ทนายความ และบุคคลอื่นนอกจาก ๓ ประเภทแรก (ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
ข้อ ๒๘)

สมาชิกแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา มี ๕ ประเภท คือ
๑) สามัญสมาชิก
๒) สมาชิกวิสามัญ
๓) สมาชิกสมทบ
๔) ภาคีสมาชิก และ
๕) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๓)

๑

ผูอ้ านวยการกองบริการ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
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๑. สามัญสมาชิก ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑.๑ สอบไล่ได้วิชากฎหมายชัน้ เนติบณ
ั ฑิต จากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุตธิ รรม
๑.๒ สอบไล่ส าเร็จ วิช ากฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ จากคณะนิติศาสตร์ และรัฐ ศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๗๖
๑ . ๓ สอบความรู ้ ท างนิ ติ ศ าสตร์ ได้ ป ริ ญ ญาตรี เป็ นธรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนหรือในสมัยสอบไล่
พ.ศ. ๒๔๙๕ หรือ
๑.๔ สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
(ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔))

ผูส้ อบไล่ได้ตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา เป็ นเนติบณ
ั ฑิต
ต่อ เมื่ อ เนติบ ณ
ั ฑิต ยสภาได้ร บั จดทะเบีย นเป็ น สามัญ สมาชิก แล้ว (ตามข้อ บัง คับ เนติบณ
ั ฑิต ยสภา
พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง)

๒. สมาชิกวิสามัญ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
๒.๑ สอบความรู ้ท างนิ ติ ศ าสตร์ไ ด้ป ริ ญ ญาตรี จากมหาวิ ท ยาลัย วิ ช าธรรมศาสตร์
และการเมื อง หรือมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ หรือจากมหาวิ ทยาลัย อื่ นในประเทศไทย
ซึ่ง เนติบณ
ั ฑิตยสภาเห็นว่ามีมาตรฐานเทียบได้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
๒.๒ สอบความรู ้ท างนิ ติ ศ าสตร์ไ ด้ป ริ ญ ญาตรี ที่ มี ห ลัก สูต รการศึก ษาไม่ ต่ า กว่ า ๔ ปี
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา๒ ให้การรับรองมาตรฐาน
การศึก ษา หรื อ สานัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อ น ให้ก ารรับ รองคุณ วุฒิ
ของผู้ไ ด้รับปริญ ญานั้นแล้ว และผ่านการฝึ กอบรมวิช าว่าความ หรือผ่านการฝึ กงานใน
สานักงานทนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความ ซึ่งมีมาตรฐานให้ผูผ้ ่านการอบรม
หรือฝึ กหัด มีความสามารถเป็ นทนายความได้
(ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ .ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๕ (๑) และ (๒)

๒

ปั จจุบนั คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
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๓. สมาชิกสมทบ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ คือ เป็ นผูท้ ่ี ผ่านการฝึ กอบรมวิชาว่าความ หรือผ่านการฝึ กงานใน
ส านัก งานทนายความ ตามข้อ บัง คับ สภาทนายความ ซึ่ ง มี ม าตรฐานให้ผู้ผ่ า นการอบรม หรื อ ฝึ ก หัด
มีความสามารถเป็ นทนายความได้
๔. ภาคีสมาชิก คือนักศึกษาของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา ซึ่งมิได้เป็ นสมาชิก
วิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ (ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๗)
คุ ณ สมบัติ ข องนั ก ศึ ก ษาของสานั ก อบรมศึ ก ษากฎมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา เป็ นไปตาม
ข้อ บัง คับ เนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ภาค ๒ หมวด ๔ ข้อ ๕๖ (๑) และ (๒)
๕. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
๕.๑ ผูท้ รงเกี ยรติคุณ และมี ความรอบรู น้ ิติศาสตร์ ซึ่ง คณะกรรมการเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ยกย่องและเชิญเป็ นสมาชิก และ
๕.๒ ผูด้ ารงตาแหน่งสภานายกพิเศษแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
(ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๘ (๑) และ (๒))

สาหรับการพิจารณาเชิญบุคคลใดเป็ นสมาชิกกิตติ มศักดิ์ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่า
๓ ใน ๔ ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ มติให้เชิญผูน้ นั้ เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ต้องเป็ นมติเอกฉันท์ และ การลงมติดงั กล่าว
ให้กระทาโดยการลงคะแนนลับ (ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๔๓)
ตัง้ แต่อดีต จนปั จ จุบัน เนติบัณ ฑิตยสภาได้กราบบัง คมทูลเชิ ญ กราบทูล ทูลเชิ ญ และเรียนเชิ ญ
พระมหากษัตริย ์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และผูท้ รงเกียรติคณ
ุ เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย พระนาม และรายนาม ดังนี ้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั

พ.ศ. ๒๔๕๗

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั

พ.ศ. ๒๔๖๙

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ

พ.ศ. ๒๔๙๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง

พ.ศ. ๒๕๐๗

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั

พ.ศ. ๒๕๓๐

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พ.ศ. ๒๕๖๔
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

พ.ศ. ๒๕๒๕

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์

พ.ศ. ๒๔๔๒

พระยาพิเชตพิเศษพิสยั วินิจฉัยโกศล (ปลืม้ สุจริตกุล)
(เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี)

พ.ศ. ๒๔๔๒

พระยามนูเนติบรรหาร (จีน รามโกมุท)

พ.ศ. ๒๔๔๒

พระยาอนุยตุ ศาสตราคม (ต้ม อภัยสุวรรณ)

พ.ศ. ๒๔๔๒

พระยาเกษมศุขการี (คลับ แพ่งสภา)

พ.ศ. ๒๔๔๕

พระยาจรรยายุตกฤตย์ (สวน ไกรฤกษ์)

พ.ศ. ๒๔๕๐

พระยานครไภยพิเฉท (ปลิว พันธุมนันทน์)

พ.ศ. ๒๔๕๑

พระยาเทพวิทรุ พหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)

พ.ศ. ๒๔๕๕

เจ้าพระยาอภัยราชามหายุตธิ รรมธร (ม.ร.ว.ลพ สุทศั น์)

พ.ศ. ๒๔๕๗

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวตั นวิศษิ ฎ์

พ.ศ. ๒๔๕๗

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรกั ษ์

พ.ศ. ๒๔๕๗

หม่อมเจ้าทองเชือ้ ธรรมชาติ ทองแถม

พ.ศ. ๒๔๕๗

พระยาธรรมศาสตร์นารถประณัย (จุย้ สุวรรณทัต)

พ.ศ. ๒๔๕๗

พระวิฏฐารวินิจฉัย (เอม ชาตรูปะวณิช)

พ.ศ. ๒๔๕๗

หลวงยุตศิ าสตร์โกศล (เซียว)

พ.ศ. ๒๔๕๗

หลวงนาถปัญญา (ชม ศุขะวณิช) (พระนาถมณฑาดุลสุนทรวาที)

พ.ศ. ๒๔๕๗

จมื่นสวัสดิว์ ินิจฉัย (ชด บุนนาค)

พ.ศ. ๒๔๕๗

พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลี่ยม แอลเฟรด คุณะดิลก)

พ.ศ. ๒๔๕๘

หลวงนนทปัญญา (ต่อม บุนนาค) (พระยาสุนทรลิขิต)

พ.ศ. ๒๔๕๘

พระศรีวิกรมาฑิตย์ (สหัด สิงหเสนี) (พระยาราชเสนา)

พ.ศ. ๒๔๕๙
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พ.ศ. ๒๔๕๙

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

พ.ศ. ๒๔๕๙

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

พ.ศ. ๒๔๕๙

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพนั ธ์วงศ์วรเดช

พ.ศ. ๒๔๖๗

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต
(เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์พินิต)

พ.ศ. ๒๔๖๗

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ

พ.ศ. ๒๔๖๗

เจ้าราชภาคินยั (น้อยเมืองชื่น ณ เชียงใหม่)

พ.ศ. ๒๔๗๐

นายพลตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา (พลเอกพจน์ พหลโยธิน)

พ.ศ. ๒๔๘๒

นายพลตรี หลวงพิบลู สงคราม (จอมพลแปลก พิบลู สงคราม)

พ.ศ. ๒๔๘๒

เจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

พ.ศ. ๒๕๕๗

สิทธิในการสวมเสือ้ ครุ ยเนติบัณฑิต
สามัญสมาชิก สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิ ตติมศักดิ์ มีสิทธิ สวมเสือ้ ครุ ยเนติบณ
ั ฑิต
ตามกฎหมายว่าด้วยเสือ้ ครุยเนติบณ
ั ฑิต (ตามข้อบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง)

_______________________________

