ประวัติพระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร

พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร มีนามเดิมวา บุญจวน บุณยะปานะ เกิดเมื่อวันศุกรที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 ที่ตําบลบานทวาย อําเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร เปนบุตรของ
นายปาน และนางเปา บุณยะปานะ มีพี่ชายรวมบิดามารดา 1 คน คือ พระสารนิติปรีชา ตอมา
ในป พ.ศ. 2465 ไดสมรสกับนางสาวแสง สารสิน ธิดาพระยาสารสินสวามิภักดิ์ และคุณหญิงสุน
สารสิน ไมมีบุตรและธิดา มีแตบุตรบุญธรรม 1 คน คือ นายบัณฑิต บุณยะปานะ ผูซึ่งเปนบุตร
โดยกําหนดของ ฯพณฯ พจน สารสิน และคุณหญิงศิริ สารสิน
การศึกษา
พระยาธรรมบัณฑิตสิท ธิศฤงคาร ไดเริ่มการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนบานทวาย เมื่อ
พ.ศ. 2442 สําเร็จชั้นประถมในป พ.ศ. 2446 ไดเขาศึกษาตอที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สําเร็จชั้น 6
ในป พ.ศ. 2454 ไดเขาศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สําเร็จชั้นอุดมปที่ 1 ในป พ.ศ.
2455 ไดเขาศึกษากฎหมาย ณ โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ส
อบไลไดเปนเนติบัณฑิตชั้น 2 เมื่อป พ.ศ. 2456
การรับราชการ
พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร ไดเริ่มเขารับราชการในกระทรวงยุติธรรม ฝกหัดวิธี
พิจารณาพิพากษาคดี ศาลคดีตางประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2456
1 เมษายน พ.ศ. 2457
เปนผูพิพากษาฝกหัด
1 กันยายน พ.ศ. 2458
เปนผูพิพากษาชั้น 6 ศาลคดีตางประเทศ
1 เมษายน พ.ศ. 2465
เปนผูพิพากษาชั้น 5
1 มกราคม พ.ศ. 2468
เปนผูพิพากษาชั้น 4
5 เมษายน พ.ศ. 2472
เปนเจากรมรักษาทรัพย
27 เมษายน พ.ศ. 2477
เปนตุลาการชั้นเอก ก

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
1 เมษายน พ.ศ. 2478
1 เมษายน พ.ศ. 2480
1 ธันวาคม พ.ศ. 2481
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482
1 มิถุนายน พ.ศ. 2484
15 ตุลาคม พ.ศ. 2484
17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2498
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
22 มกราคม พ.ศ. 2503
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เปนผูพิพากษาศาลอุทธรณ
เปนตุลาการอันดับที่ 1 ก
เปนขาราชการตุลาการสามัญชั้นเอก
เปนขาราชการตุลาการชั้นพิเศษ
เปนผูพิพากษาหัวหนากองในศาลอุทธรณ
เปนผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ
เปนผูพิพากษาศาลฎีกา
เปนผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา และเลื่อนขึ้น
เปนขาราชการตุลาการชั้น 7
เปน ประธานศาลฎีก า และเลื่อ นขึ้ น เป น ข าราชการ
ตุลาการชั้น 8
เปนกรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิและดํารงตําแหนง
นี้จนถึงแกอนิจกรรม

ราชการพิเศษ
พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร ไดรับแตงตั้งมอบหมายใหปฏิบัติราชการพิเศษหลาย
อยาง เชน ไปชวยพิจ ารณาความที่ศาลมณฑลนครสวรรคชั่วคราว เปน กรรมการที่ปรึกษา
เนติบัณฑิตยสภา เปนกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตจําหนายสุรา ในหนาที่เสนาบดีเลือกตั้ง
เปน เหรั ญ ญิก เนติบัณ ฑิต ยสภาและกรรมการที่ปรึ กษา เปน อาจารย ส อนวิช ากฎหมาย ณ
โรงเรี ย นกฎหมายกระทรวงยุ ติ ธ รรมและคณะนิ ติ ศ าสตร แ ห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
เปนกรรมการสอดสองความประพฤติทนายความ เปนกรรมการตรวจพิจารณาระเบียบราชการ
กองรักษาทรัพย เปนกรรมการรางกฎหมายในคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการพิจารณา
เสนอขอบัญญัติและขอแกไขในสนธิสัญญากับนานาประเทศ เปนกรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการสอบคัดเลือกผูชวยผูพิพากษา เปนประธานกรรมการรัฐธรรมนูญ
ยศ บรรดาศักดิ์
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458
26 มกราคม พ.ศ. 2459
21 ธันวาคม พ.ศ. 2465
1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2466
8 ธันวาคม พ.ศ. 2470
8 ธันวาคม พ.ศ. 2472
8 ธันวาคม พ.ศ. 2473

เปนรองอํามาตยเอก
เปนหลวงเทพประชา
เปนอํามาตยตรี
เปนพระเทพประชา
เปนอํามาตยโท
เปนอํามาตยเอก
เปนพระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ
1 มกราคม พ.ศ. 2460
2 มกราคม พ.ศ. 2462

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
เบญจมาภรณชางเผือก

26 มิถุนายน พ.ศ. 2465
1 มกราคม พ.ศ. 2467
พ.ศ. 2468
พ.ศ. 2475
20 กันยายน พ.ศ. 2480
20 กันยายน พ.ศ. 2483
19 กันยายน พ.ศ. 2485
4 ธันวาคม พ.ศ. 2491
4 ธันวาคม พ.ศ. 2492
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
4 ธันวาคม พ.ศ. 2494
5 ธันวาคม พ.ศ. 2499
5 ธันวาคม พ.ศ. 2500
5 ธันวาคม พ.ศ. 2501
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2502

จตุรถาภรณมงกุฎไทย
จตุรถาภรณชางเผือก
เหรียญบรมราชาภิเษกเงิน รัชกาลที่ 7
เหรียญฉลองพระมหานคร (เงิน)
ตริตาภรณมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตริตาภรณชางเผือก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก
ประถมาภรณมงกุฎไทย
เหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง)
ประถมาภรณชางเผือก
มหาวชิรมงกุฎ
ทุติยจุลจอมเกลา
มหาปรมาภรณชางเผือก
ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
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พระยาธรรมบั ณ ฑิ ต สิ ท ธิ ศ ฤงคาร เป น มี อั ธ ยาศั ย สุ ขุ ม เยื อ กเย็ น เลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนา ชอบความสงบและสันโดษ ถือความซื่อสัตยสุจริตและความเปนธรรมเปนที่ตั้ง
ทําหนาที่ทั้งในสวนครอบครัวและงานราชการไดอยางสมบูรณ ทานเปนผูที่มีชื่อเสียงอยางยิ่งใน
หมูนักกฎหมาย ดานความบริสุทธิ์ มีความยุติธรรมประจําใจยากที่คูความจะทําใหทานไขวเขว
ในการพิ จ ารณาคดี ไ ด ช อ งโหว ใ นตั ว บทกฎหมายซึ่ ง จะทํ า ให เ สี ย ความยุ ติ ธ รรม ท า นก็
หาวิธีแกไขไดเสมอตลอดชีวิตราชการของทานไมเคยทําเรื่องมัวหมอง ทานเปนผูพูดนอย มี
ปยวาจา มีความสุภาพออนโยน มี เมตตากรุณ าประจําใจ การดําเนินชีวิต ของทานเปนชีวิต ที่
ราบเรียบ มักนอย สันโดษ ไมฟุงเฟอหรูหรา ดวยคุณงามความดีของทาน สมควรอยางยิ่ง ที่
ผูพิพากษาตุลาการรุนหลังจะยกยองเอาเปนเยี่ยงอยางในการรักษาความยุติธรรมของบานเมือง
ไว มีความยุติธรรมประจําใจ มีความบริสุทธิ์ผุดผองในการประกอบหนาที่ราชการ ซึ่งจะนําความ
อยูเย็นเปนสุข ความสงบเรียบรอยใหแกบานเมือง
พระยาธรรมบัณ ฑิตสิท ธิศฤงคาร ปวยเปน โรคเสนโลหิตแข็ง ไดถึงอนิจกรรมเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2506 เวลา 22.10 นาฬิกา รวมอายุได 69 ป 7 เดือน 9 วัน

