
แถลงการณ  

เรียกรองใหสภาทนายความพิทักษความเปนอิสระขององคกรวิชาชีพ 

สืบเนื่องจากท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองเลขาธิการ คสช.

ทําการแทนเลขาธิการ คสช. มีหนังสือดวนท่ีสุดลงวันท่ี 16 มีนาคม 2559 ถึงผูอํานวยการการเลือกตั้งนายก

และกรรมการสภาทนายความ เพ่ือใหชะลอการจัดการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความชุดใหมท่ีจะ

มีข้ึนในวันท่ี 24เมษายน 2559 ออกไปกอน เนื่องจากการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ซ่ึงมี

สมาชิกเปนจํานวนมาก รวมท้ังการกําหนดหนวยเลือกตั้งในแตละจังหวัดตามเขตอํานาจศาลเปนการดําเนิน

กิจกรรมท่ีขัดแยงกับประกาศ คสช. ฉบับท่ี 7/2557 (หามชุมนุมทางการเมือง) ท่ีบังคับใชกับทุกกลุมทุกฝาย 

เพ่ือประโยชนในการรักษาความเรียบรอยของประเทศเปนสวนรวมในหวงเปลี่ยนผาน เชนเดียวกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตามประกาศ คสช.ท่ี 85/2557 พรอมท้ังกําหนดใหคณะกรรมการสภาทนายความท่ีพน

จากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน ในระหวางท่ียังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม ท้ังนี้ ตามนัย

มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 

องคกรสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย ทนายความ และนักกิจกรรมทางสังคม ตามรายนามแนบทาย

แถลงการณฉบับนี้ มีความเห็นตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดังตอไปนี ้

1. เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการรวมตัวเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีทาง

วิชาชีพนักกฎหมาย โดยหลักการพ้ืนฐานสหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความขอ 24 ไดวางหลักการ

วา “ทนายความมีสิทธิท่ีจะกอตั้งและเขารวมสมาคมทางวิชาชีพท่ีกํากับดูแลตัวเอง เพ่ือเปนตัวแทนปกปองผล

ประโยชนของตน และคุมครองเกียรติศักดิ์ทางวิชาชีพของตน ฝายบริหารของสมาคมทางวิชาชีพจะตองไดรับ

การเลือกตั้งโดยสมาชิกของสมาคม และจะปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกองคกร” 

หลักการนี้กําหนดข้ึนเพ่ือประกันความเปนอิสระของวิชาชีพทนายความ ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนและพิทักษหลักนิติธรรม ดังนั้น การท่ี คสช. มีหนังสือใหชะลอการเลือกตั้ง

กรรมการบริหารสภาทนายความ จึงถือเปนการแทรกแซงองคกรวิชาชีพ ทําใหรัฐกลายมาเปนผูควบคุมสมาคม

วิชาชีพทนายความผานการตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลในการปฏิบัติงานใดๆของสมาคม ซ่ึงยอมทําใหการ

ปฏิบัติหนาท่ีของทนายความตามหลักวิชาชีพอยางเปนอิสระตกอยูในภาวะเสี่ยง และยอมสงผลกระทบตอการ

เขาถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามมา 



2. การกลาวอางวาการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความซ่ึงมีสมาชิกเปนจํานวนมากและมี

การกําหนดหนวยเลือกตั้งในแตละจังหวัดตามเขตอํานาจศาลถือเปนการชุมนุมทางการเมืองซ่ึงขัดตอประกาศ 

คสช. ฉบับท่ี 7/2557 นั้น เปนการตีความประกาศดังกลาวอยางกวางขวางและตามอําเภอใจ อีกท้ังคําสั่งให

ชะลอการเลือกตั้งท่ีไมมีฐานใดๆทางกฎหมายมารองรับนั้นยอมขัดตอพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 

ละเมิดตอเสรีภาพในการสมาคมของทนายความและขัดตอหลักการประชาธิปไตย ท่ีใหความสําคัญกับการมี

สวนรวมในการกําหนดอนาคตของตัวเองของสมาชิก และตรวจสอบอยางมีสวนรวมโดยสมาชิก อีกท้ังยอมทํา

ใหการแขงขันและการพัฒนาวิชาชีพและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายหยุดชะงักตามไปดวย 

องคกรสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย ทนายความ และนักกิจกรรมทางสังคม ตามรายนามแนบทาย

แถลงการณฉบับนี้ จึงขอเรียกรองดังตอไปนี ้

1. ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติยุติการแทรกแซงความเปนอิสระการดําเนินการตามวิชาชีพของ

ทนายความโดยการยกเลิกหนังสือดังกลาวทันที เพราะทนายความเปนกลไกสําคัญในการชวยเหลือให

ประชาชนเขาถึงสิทธิในทางกฎหมาย 

2. ใหสภาทนายความพิทักษความเปนอิสระขององคกรจากการถูกแทรกแซงท่ีมิชอบ โดยดําเนินการ

จัดการเลือกตั้งไปตามกําหนดการเดิมตามกฎหมายตอไป เพราะหากดําเนินการชะลอการเลือกตั้งตาม

ความเห็นของคณะรักษาความสงบแหงชาติ นอกจากจะเปนการดําเนินการท่ีไมชอบดวยเหตุผลแลว ยังเปน

การดําเนินการตามคําสั่งท่ีไมมีอํานาจทางกฎหมายใดๆรองรับ ดังนั้น การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไมชอบดวย

กฎหมาย เพ่ือยุติกระบวนการข้ันตอนตามพระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ.2528 และใหคณะกรรมการ

บริหารชุดเดิมรักษาการตอไปโดยไมมีกําหนดเวลา ยอมถือวาสภาทนายความปฏิบัติหนาท่ีขัดตอเจตนารมณ

ขององคกรวิชาชีพทนายความและเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  

3. ใหสภาทนายความยุติการดําเนินการใดๆอันเปนการเอ้ือใหเกิดการแทรกแซงจากอํานาจท่ีมิชอบ

ธรรม อีกท้ัง ตองแสดงความกลาหาญเพ่ือยืนหยัดคุมครองและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกความเปนอิสระ

ของวิชาชีพ เพ่ือประกันวาทนายความจะสามารถปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพของตนไดอยางเต็ม ไมถูกขมขู 

คุกคาม หรือฟองรอง 

ท้ังนี้ เพ่ือทําใหม่ันใจวาสภาทนายความยังมีความสามารถท่ีจะประกันความอิสระของการปฏิบัติงาน

ของทนายความตามวิชาชีพอันมีผลตอการเขาถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงขอใหสมาชิก

ทนายความและสังคมรวมกันสนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้งของสภาทนายความตามกําหนดการเดิมตอไป 



ดวยความเคารพตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

2. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม 

3.  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

4. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

5. ไพโรจน พลเพชร 

6. อนุชา วินทะไชย  

7. กฤษดา ขุนณรงค   ทนายความ 

8. พนม บุตะเขียว ทนายความ 

9. อานนท นําภา ทนายความ 

10. เยาวลักษ  อนุพันธุ  ทนายความ 

11. ส.รัตนมณี พลกลา ทนายความ 

12. ชาญวิทย อรามฤทธิ์ ทนายความ 

13. คอรีเยาะ มานุแช ทนายความ 

14. ประดิษฐา ปริยแกวฟา ทนายความ 

15. ผรัณดา ปานแกว ทนายความ 

16. วราภรณ อุทัยรังษี ทนายความ 

17. คุมเกลา สงสมบูรณ ทนายความ 

18. ศศินันท ธรรมนิฐินันท ทนายความ 

19. ภัทรานิษฐ เยาดํา ทนายความ 

20. สุทธิเกียรติ  ธรรมดุล    ทนายความ 

21. พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ 

22. ศราวุฒิ ประทุมราช นักกฎหมาย 

23. มนตรี อัจฉริยสกุลชัย ทนายความ 

24. บัณฑิต หอมเกษ นักกฎหมาย 

25. จิรารัตน มูลศิริ ทนายความ 

26. ณัฐชัตยากร กัญฐณา ทนายความ 

27. อําพร สังขทอง ทนายความ 



28. ละอองดาว โนนพลกรัง นักกฎหมาย 

29. จุลศักดิ์ แกวกาญจน นักกฎหมาย 

30. วีรวัฒน อบโอ ทนายความ 

31. สมสกุล ศรีเมธีกุล ทนายความ 

32. สุรชัย ตรงงาม ทนายความ 

33. อัมรินทร สายจันทร ทนายความ 

34. ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล นักกฎหมาย 

35. เลาฟง บัณฑิตเทิดสกุล ทนายความ 

36. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  นักศึกษาวิชากฎหมาย   

37. อุบลวรรณ บุญรัตนสมัย นักกฎหมาย 

38. ไพรัช สุภัคคะ ทนายความ 

39. ชันษา สุพรรณเมือง  นักกฎหมาย 

40. สุพรรษา  มะเหร็ม  ทนายความ 

41. มนทนา  ดวงประภา  ทนายความ 

42. กาญจนา อัครชาติ  นักกฎหมาย 

43. ผกามาส คําฉํ่า 

44. ยิ่งชีพ อัชฌานนท  ทนายความ 

45. ภาวิณี ชุมศรี  ทนายความ 

46. ธนรัตน  มังคุด  นักกฎหมาย 

47. จตุภัทร บุญภัทรรักษา  

48. ศิวาพร ฝอดสูงเนิน  

49. สุนิดา ปยกุลพานิชย นักกฎหมาย 

50. ณัฐาศิริ เบิรกแมน ทนายความ 

51. สุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความ 

52. อธิวัฒน เสงคุย นักกฎหมาย 

53. คุนัญญา สองสมุทร ทนายความ 

54. อิศสิยาภรณ อินทพันธุ นักกฎหมาย 

55. หนึ่งฤทัย คชสาร  นักกฎหมาย 



56. ฐิติรัช  สรอยสุวรรณ  นักกฎหมาย 

57. มาซีเตาะ  หมันหละ นักกฎหมาย 

58. แสงชัย รัตนเสรีวงษ ทนายความ 

59. ธีรพันธุ พันธุคีรี ทนายความ 

60. โสภณ หนูรัตน ทนายความ 

61. เฉลิมศรี ประเสริฐศรี นักกฎหมาย 

62. ณัฐวดี เต็งพานิชกุล นักกฎหมาย 

63. วรุตม บุณฑริก ทนายความ 

64. นภาพร  สงปรางค ทนายความ 

65. รัษฎา มนูรัษฎา ทนายความ 

66. วัชรศักดิ์  วิจิตรจันทร  นักกฎหมาย 

67. ศิริกาญจน เจริญศิริ ทนายความ  

68. อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร ทนายความ 

69. ปภพ เสียมหาญ นักกฎหมาย 

70. พุทธิณี โกพัฒนตา 

 

 




