รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2244 2067–8
เรื่อง

เนติบณ
ั ฑิตยสภากับการพัฒนาวิชาชีพนักกฎหมายไทย

ผู้เรียบเรียง

นายคณาธิป ไกยชน วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สํานักวิชาการ

ออกอากาศ

ธันวาคม 2563

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วยอํานาจอธิปไตย
3 ส่วน ได้แก่ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยการใช้อํานาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา
ซึ่งเป็นฝ่ายออกกฎหมาย ใช้อํานาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นฝ่ายนํากฎหมายไปใช้บังคับในการบริหาร
ประเทศ และใช้อํานาจตุลาการผ่านทางศาล ซึ่งเป็นฝ่ายตัดสินปัญหาจากการใช้กฎหมาย เมื่อพิจารณาในภาพรวม
“กฎหมาย” เป็นกลไกสําคัญในการปกครองดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า “นิติรัฐ” ดังนั้น การมีองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม
ความรู้ทางกฎหมายให้ได้มาตรฐานสากล และกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของนักกฎหมายให้อยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพย่อมเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสังคม และองค์กรหนึ่งที่สําคัญคือ
“เนติบัณฑิตยสภา”
เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภาถื อ กํ า เนิ ด มาจากโรงเรี ย นกฎหมาย สื บ เนื่ อ งมาจากพระบรมราโชบายแห่ ง
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ประกาศตั้ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรมขึ้ น
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 โดยพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เป็นเสนาบดีพระองค์ที่ 3 พระองค์ได้สนองพระราชประสงค์ของพระราชบิดาโดยได้จัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย
เมื่อ พ.ศ. 2440 และมีก ารสอบไล่เ ป็น เนติ บัณ ฑิตรุ่ นแรกในปี เดี ยวกั น ต่อมาในรัช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดําริจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อกํากับดูแลการศึกษาวิชากฎหมายและความ
ประพฤติของทนายความ ด้วยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับตามแนวพระราชดําริแล้วทูลเกล้าฯ
ถวายร่ า งข้ อบั ง คับ เมื่ อ พระองค์ไ ด้ ท รงตรวจแก้ไ ขแล้ ว ได้พ ระราชทานข้ อบั ง คับ คื น มาเมื่ อวั น ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2457 และทรงรับเนติบัณฑิตยสภาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันเดียวกัน จึงถือวันดังกล่าวเป็นวันกําเนิด
เนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภาถือเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมความรู้และกํากับดูแลการประกอบอาชีพของ
นักกฎหมายให้มีคุณภาพกอปรด้วยจริยธรรมและเกียรติศักดิ์ตามมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้างความสมานฉันท์
ในหมู่นักกฎหมายและความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพกฎหมายให้มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งเป็ นองค์กรทางวิชาชี พที่มีความสําคัญต่ อการพัฒนาวิชาชี พ
นักกฎหมายไทยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพของการประกอบวิ ช าชี พ ข้ อ บั ง คั บ เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา พ.ศ. 2507
ได้กําหนดมาตรการรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ สามัญสมาชิก สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ
ภาคีสมาชิก และสมาชิกกิตติมศักดิ์ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่เนติบัณฑิตยสภากําหนด นอกจากนี้ ยังมี
มาตรการกํากับดูแลสมาชิกให้อยู่ในมาตรฐานวิชาชีพทางกฎหมาย
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2. ด้านวินัยและจรรยามารยาท พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 มาตรา 4 (2) และ (3)
ได้กําหนดให้เนติบัณฑิตยสภามีวัตถุประสงค์ควบคุมมารยาททนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ และ
ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
สามารถใช้ความรู้ด้านกฎหมายผดุงความยุติธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
3. ด้านการวางกรอบมาตรฐานวิชาชีพ เนติบัณฑิตยสภามีการจัดสอบวัดความรู้เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติ
ประการหนึ่งในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย ซึ่งผู้ผ่านการสอบในระดับเนติบัณฑิตถือได้ว่าเป็น
ผู้ ใ ช้ ก ฎหมายในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี พ อควร รวมทั้ ง สภาทนายความซึ่ ง เป็ น กรรมการประเภทหนึ่ ง ของ
เนติบัณฑิตยสภาก็มีการสอบเพื่อรับอนุญาตว่าความหรือเป็นทนายความด้วย
4. ด้านการศึ กษาอบรม เริ่มจากการเป็นโรงเรียนกฎหมายที่มุ่งให้มีการศึกษาอบรมกฎหมายโดยตรง
และพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 มาตรา 4 (1) กําหนดให้เนติบัณฑิตยสภามีวัตถุประสงค์ส่งเสริม
การศึกษานิติศาสตร์ และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ประกอบด้วยข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
ข้อ 48 ให้มี “สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิ์ประสาท และ
ส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์ และความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย
5. ด้ า นการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องวิ ช าชี พ ตามข้ อ บั ง คั บ เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา พ.ศ. 2507 ข้ อ 28
คณะกรรมการ นอกจากนายกและอุปนายกซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่งตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ยังกําหนดให้มีกรรมการอื่นอีก 20 คน ซึ่งเลือกตั้งจากบุคคล 4 ประเภทที่เป็นสามัญ
สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ประเภทละ 5 คน คือ (1) ข้าราชการตุลาการ (2) ข้าราชการอัยการ (3) ทนายความ
และ (4) บุคคลอื่นนอกจาก (1) (2) (3) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และมีแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมของแต่ละ
วิชาชีพ
เนติบัณฑิตยสภาจึงเป็นองค์กรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพนักกฎหมายไทยหลายประการ
กล่า วคือ เป็น รากฐานที่สํา คัญ สํา หรับ การพัฒ นามาตรฐานและคุณ ภาพของนัก กฎหมายไทย ซึ่งทําให้สังคม
เชื่อมั่นและยอมรับวิชาชีพกฎหมาย นับว่าวิชาชีพนักกฎหมายมีความสําคัญและทําประโยชน์ให้สังคมได้อย่าง
กว้างขวาง ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น ๆ และประการสําคัญ เนติบัณฑิตยสภายังจัดให้มีสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่ออบรมและพัฒนาการศึกษาขั้นสูงต่อจากการศึกษาในสถาบันการศึกษากฎหมายทั่วไป
รวมทั้งได้จัดอบรมศึกษากฎหมายในหลักสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและทันสมัย รวมทั้ง
มีคณะกรรมการด้ านมาตรฐานและจรรยาบรรณซึ่งมาจากผู้แทนวิ ชาชีพที่เกี่ยวข้ อง ทําให้ ผู้ ประกอบวิ ชาชีพ
กฎหมายได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ควบคู่กับการมีมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอีกด้วย
กล่าวโดยสรุป เนติบัณฑิตยสภาถือเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภารกิจในการกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติ
ของนักกฎหมาย การเข้าสู่วิชาชีพที่เป็นหลักสําคัญของสังคม เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และเป็นองค์กร
ที่สร้างมาตรฐานกลางในการวัดความรู้ทางกฎหมายที่ทําให้มาตรฐานการศึกษากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ
และเอกชนมาสู่มาตรฐานเดียวกันจากการสอบวัดความรู้ของเนติบัณฑิตยสภา ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพนักกฎหมาย
ไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างแท้จริง
-------------------------------------
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