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เผยแพรวันที่   

แถลงการณ  

ขอใหยุติการดําเนินคดีเพื่อขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของทนายความ และ 

เรียกรองใหสภาทนายความปฏิบัติหนาที่เพื่อปกปองผูรวมวิชาชีพ 

   ในชวงเวลา 2-3 เดือนที่ผานมา ภายใตการบริหารประเทศและอํานวยความยุติธรรมของ

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีกรณีการกระทําของเจาหนาที่รัฐเพื่อขมขูคุกคาม ใช

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ขัดขวางการทําหนาที่ของทนายความอยางนอยสองกรณี ไดแก 

  1. กรณีการกักตัว การคุกคาม และการดําเนินคดีตอทนายความเบญจรัตน มีเทียน  

  สืบเนื่องจากกรณีที่ทนายเบญจรัตน มีเทียน ไดรับมอบอํานาจจากนายธนกฤต ทองเงินเพิ่ม 

ลูกความ ใหแจงความดําเนินคดีตอพล.ต.วิจารณ จดแตง คณะทํางานกฎหมายของ คสช. และ พล.ต.อ.ศรี

วราห รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. พรอมคณะ ในขอหาปฎิบัติหนาที่โดยมิชอบ แจงความเท็จ และขอหา

หมิ่นประมาท จากกรณีแถลงขาวการออกหมายจับนายธนกฤต โดยระบุวาเขาเปน 1 ในผูเตรียมกอเหตุความ

ไมสงบในกรุงเทพฯ ลอบทํารายบุคคลสําคัญในรัฐบาล ทั้งที่นายธนกฤต ถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําจังหวัด

ขอนแกน นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2557 เปนตนมา หลังจากนั้น มีการแจงความดําเนินคดีกับทนายเบญจ

รัตน มีเทียน ในขอหาแจงความเท็จ หมิ่นประมาท และขอหาอื่นๆ รวมหาขอหา และมีการติดตามคุกคาม

ทนายความเบญจรัตนเพื่อใหถอนการแจงความ และมีความพยายามกักตัวหลังการเขาทําหนาที่เยี่ยมลูกความ

ในเรือนจํา 

  2. กรณีการดําเนินคดีตอทนายความศิริกาญจน เจริญศิริ  

  สืบเนื่องจากกรณีที่ทนายศิริกาญจน เจริญศิริ ทนายความจากศูนยทนายความเพื่อสิทธิ

มนุษยชน หนึ่งในคณะทํางานคดี 14 ผูตองหาขบวนการประชาธิปไตยใหม ปฏิเสธไมใหเจาหนาที่ตํารวจคนรถ

เนื่องจากไมมีหมายคน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 และถูกเจาหนาที่กักรถไวระหวางดําเนินการออกหมาย 

ทนายศิริกาญจน จึงเขาแจงความฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตอเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตอมาทนายศิริกาญจน 

ถูกหมายเรียกใหเขารับทราบขอกลาวหาขอหาแจงความอันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา และขอหาฝาฝน

คําสั่งเจาพนักงาน 
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         องคกรสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย ทนายความ และนักกิจกรรมทางสังคม เห็นวาทนายความ

มีบทบาทสําคัญในการปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน โดยเฉพาะ

สิทธิในการเขาถึงความยุติธรรม (the right to access to justice) และการดําเนินคดีที่เปนธรรม (the right 

to a fair trial) อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยหลายฉบับที่ผานมาและตราสารระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี โดยเฉพาะกติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง ทั้งนี้ เพื่อประกันวาสิทธิของประชาชนจะไดรับการคุมครองอยาง

เปนรูปธรรม ทนายความจะตองสามารถปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนไดอยางเปนอิสระและปราศจากการ

ขมขู ขัดขวาง การแทรกแซงที่ไมชอบธรรม และการเผชิญกับการถูกดําเนินคดีหรือแทรกแซงทางการบริหาร 

ทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นใด จากการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในทางวิชาชีพตามมาตรฐานและ

จริยธรรมที่ไดรับการรับรองไวเพื่อปกปองผลประโยชนของลูกความ 

            ดังนั้น จากพฤติกรรมการแจงขอกลาวหา และขมขูคุกคามทนายความ อันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหนาที่เพื่อปกปองผลประโยชนของลูกความตามหลักวิชาชีพ และการดําเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติ

หนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายตามที่กลาวมาขางตนนั้น จึงถือเปนการแทรกแซงไมใหทนายความสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพของตนไดอยางเปนอิสระ อีกทั้งเปนการใชกฎหมายและการดําเนินคดีเพื่อให

ทนายความยุติการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งยอมจะกระทบตอสิทธิในการเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย สิทธิใน

การเขาถึงความยุติธรรม และสิทธิที่จะไดรับการดําเนินคดีที่เปนธรรมของประชาชน ทั้งยังเปนการปดกั้นการ

ตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐอีกดวย 

            องคกรสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย ทนายความ และนักกิจกรรมทางสังคม ตามรายนามแนบ

ทายแถลงการณฉบับนี้ จึงขอเรียกรองตอผูเกี่ยวของดังนี้ 

            1. ขอเรียกรองใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของยุติการดําเนินคดี ตลอดจนยุติการคุกคามในรูปแบบ

อื่นๆ ตอทนายความทั้งสองคนโดยทันที 

            2. ขอเรียกรองใหสภาทนายความ ซึ่งเปนองคกรที่กอตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริม

การประกอบวิชาชีพทนายความและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ  ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว 

และรวมแสดงจุดยืนไมเห็นดวยตอการกระทําใดๆอันเปนการแทรกแซง ขัดขวางหรือคุกคามการปฏิบัติหนาที่

ของทนายความในการปกปองลูกความตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดวยความเคารพตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

  1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

  2. มูลนิธิศูนยขอมูลชุมชน 
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  3. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  4. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม (Enlaw)   

  5. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  

  6. แสงชัย รัตนเสรีวงษ ทนายความ 

  7. สมชาย หอมลออ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) 

  8. ส.รัตนมณี พลกลา ทนายความ  

  9. ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล นักกฎหมาย 

  10. พรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ  

  11. สุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความ 

  12. สุรชัย  ตรงงาม ทนายความ 

  13. รัษฎา มนูรัษฎา ทนายความ 

  14. สุภาภรณ  มาลัยลอย 

  15. ไพรัช สุภัคคะ ทนายความ 

  16. สงกรานต ปองบุญจันทร อาจารยคณะนิติศาสตร ม.เชียงใหม 

  17. สัญญา เอียดจงดี ทนายความ 

  18. ปรีดา นาคผิว ทนายความ 

  19. ปรีดา ทองชุมนุม ทนายความ 

  20. วราภรณ อุทัยรังษี  ทนายความ 

  21. คอรีเยาะ มานุแช  นักกฎหมาย 

  22. ผรัณดา  ปานแกว ทนายความ 

  23. อับดุลเลาะห หะยีอาบู ทนายความ 

  24. กฤษดา ขุนณรงค ทนายความ 

  25. ภัทรานิษฐ เยาดํา นักกฎหมาย 
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  26. ยูฮานี เจะกา นักกฎหมาย 

  27. อุบลวรรณ บุญรัตนสมัย นักกฎหมาย 

  28. ปรียาภรณ ขันกําเนิด นักกฎหมาย 

  29. มนตรี อัจฉริยสกุลชัย 

  30. มึดา นาวานาถ Mekong Youth Assembly 

  31. เฉลิมศรี  ประเสริฐศรี นักกฎหมาย 

  32. ชัชลาวัณย เมืองจันทร นักกฎหมาย 

  33. อัมรินทร สายจันทร  นักกฎหมาย  

  34. สุนิดา ปยกุลพานิชย นักกฎหมาย 

  35. ประดิษฐา ปริยแกวฟา 

  36. มนทนา ดวงประภา นักกฎหมาย 

  37. ยิ่งชีพ อัชฌานนท นักกฎหมาย 

  38. ชันษา สุพรรณเมือง นักกฎหมาย 

  39. อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ทนายความ 

  40. มาซีเตาะ หมันหละ นักกฎหมาย 

  41. บัณฑิต หอมเกษ นักกฎหมาย 

  42. ณัฐาศิริ เบิรกแมน ทนายความ 

  43. สุธาทิพย อมปาน นักกฎหมาย 

  44. อดิสร เกิดมงคล  นักวิชาการ 




