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สภาทนายความฯ เผย
ข้อบังคับสภาทนายไม่ห้าม
ทนายความหญิงสวมใส ่
กางเกงว่าความ

ตามทีส่มาคมนกักฎหมายสทิธมินุษยชน ได้เข้า
ยืน่รายชือ่ทนายความเพือ่เสนอแก้ไขข้อบงัคบัข้อบงัคบั
สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 
หมวด 5 มรรยาทในการแต่งกาย เมือ่วนัที ่10 มถินุายน 
2563 ที่ผ่านมานั้น 

สภาทนายความได้มีหนังสือตอบกลับมายัง
สมาคมฯ ใจความส�คัญระบุว่า “...เรื่องการแต่งกาย
ทนายความหญิงตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วย
มรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด 5 มรรยาท
ในการแต่งกาย ข้อ 20(2) ก�หนดไว้ว่าทนายความ
หญิง แต่งตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสื้อสีสุภาพ 
ไม่ฉูดฉาด รองเท้าหุ้มส้น เน่ืองจากในข้อบังคับฯ ดัง
กล่าวมิได้ห้ามทนายความหญิงมิให้สวมใส่กางเกงว่า
ความไว้...”

เก็บตกประเด็นเก่า

จดหมายเป ิดผนึกขอให ้สภา
ทนายความยกค�กล่าวหาของ
นายอภิวัฒน์ ขันทอง กรณีขอ
ให้ลบชื่อนายอานนท์ น�ภา ออก
จากทะเบียนทนายความ

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 
2563 สมาคมนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และ
เครือข ่ายทนายความ ร ่วม
กันออกจดหมายเปิดผนึกถึง
สภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ ต ่อกรณีนายอภิ
วัฒน์ ขันทอง กรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ�ส�นักนายก
รฐัมนตร ีและทนายความประจ�
ส�นักกฎหมาย อ.อัมพร ณ 
ตะกั่วทุ ่งและเพื่อน ยื่นขอให้
สภาทนายความฯ ลบช่ือนาย
อานนท์ น�ภา ทนายความด้าน

สิทธิมนุษยชน ออกจากทะเบียน
ทนายความ จากการปราศรัย 
ในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน
ปลดแอก บริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ถนนราชด�เนิน 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

สนส. เห็นว ่าค�กล ่าว
หาของนายอภิวัฒน์ ขันทอง 
ไม ่มีพฤติการณ์อันสมควรที่
จะให ้มีการสอบสวนมรรยาท
ทนายความตามพระราชบญัญัติ
ทนายความฯ มาตรา 65 สภา
ทนายความฯ จึงสามารถมีค�
สั่งยกค�กล่าวหาได ้ทันทีโดย
ไม ่จ�เป ็นต ้องตั้งคณะกรรม
สอบสวนแต่อย่างใด

อ่านต่อได้ที่:
http://1ab.in/tsj

บนัทกึแถลงการณ์
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สนส. ร ่วมกิจกรรมแถลงข ่าวรณรงค ์ 
“เข้าชื่อ 50000 ชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่าง
รัฐธรรมนูญ” กับ iLaw และภาคประชาสังคม

กิจกรรมนักสิทธิ

เม่ือวนัท่ี 7 ส.ค. 2563 สมาคม
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) 
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เข้าชื่อ 
50000 ชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วม
ร่างรฐัธรรมนูญ” จดัข้ึนโดย เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน 
(iLaw) ร่วมกับเครือข่ายภาคประชา
สังคม เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชน
ที่ประสงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2560 มาตรา 256 (1) ณ บริเวณ
ลานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่ผ่านมา

“วันนี้เป็นวันครบรอบการท�
ประชามติ 4 ปี จากการท�ประชามติ
คร้ังนัน้ ได้มาซ่ึงรฐัธรรมนญูทีส่บืทอด
อ�นาจ คสช. ตลอดกระบวนการร่าง
ไม่มีข้ันตอนให้ประชาชน เข้าไปมีส่วน
ร่วมเลย เราจงึเสนอสิง่ท่ีเป็นรปูธรรม

ที่สุดคือ รื้ออ�นาจ คสช. ออกก่อน 
เพื่อเปิดทางให้เกิดร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่” ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ กล่าว

นอกจากนี้ สนส. ยังเข้าร่วม
กลุ่ม People Go เครือข่ายภาค
ประชาสังคมที่ผลักดันหลายประเด็น 
เช่น ประเด็นรัฐสวัสดิการ ประเด็น
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการศึกษา และ
ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งถูก
น�มาพูดถึงในงานแถลงข่าวด้วยเช่น
กัน โดย สนส. เป็นตัวแทนของเครือ
ข่ายนกักฎหมายทีเ่ข้ามาพดูถงึประเดน็
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

สนส. ร่วมกับ iLaw และเครือข่ายภาค
ประชาชน เข้ายื่นหนังสือเสนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ พร้อมรายชื่อปชช.กว่าเจ็ด
หมื่นคน!

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2563 ท่ีรัฐสภา สมาคมนัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) 
ร่วมกับโครงการอินเทอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 
และเครอืข่ายภาคประชาชนหลาย
กลุ่ม เดินทางมายื่นหนังสือต่อ
นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา 
เพื่อแจ้งว่าจะน�รายช่ือประชาชน
ที่รวบรวมได้กว่า 70,000 คน 
เข้าเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่...) พุทธศักราช... ยื่นต่อ
สภาเพื่อน�ไปพิจารณาร่วมกับ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ 
โดยนัดหมายน�ส่งรายชื่อที่ตรวจ
สอบแล้วทัง้หมดมายืน่ในวนัที ่22 
กันยายน 2563 นี้

โดย iLaw แจ้งว่า จะมี
การนัดหมายประชาชนที่สถานี 
MRT เตาปูน ทางออก 4 ในเวลา 
13.00 น. ของวนัที ่22 กนัยายน 
2563 แล้วร่วมเดินเท้ากว่า 2.2 
กิโลเมตรเข้ามายังรัฐสภา 

สนส. ร่วมเดินขบวนไปสภา 
ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับ 
iLaw และภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 
น. ณ MRT เตาปนู สมาคมนกักฎหมายสทิธมินษุย
ชน (สนส.) ร่วมขบวนกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw และเครือข่าย
ภาคประชาชน เดินขบวนไปยังรัฐสภา (เกียกกาย) 
เพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเอกสารเข้า
ชื่อของประชาชนผู้อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่า 
100,732 รายชื่อ กับนายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภา โดยครั้งนี้มีประชาชนเดินทางเข้ามาสมทบ
ขบวนเป็นจ�นวนมาก เพื่อร่วมแสดงเจตจ�นง
เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และให้ประธานรัฐสภาน�ร่างดังกล่าว
เข้าสู่วาระที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับร่าง
แก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทีถ่กูเสนอโดยพรรคร่วม
รัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในวันที่ 23-24 
กันยายน 2563 นี้

อ่านต่อได้ที่:
http://1ab.in/tq4

อ่านต่อได้ที่: 
http://1ab.in/tq9

อ่านต่อที่: 
http://1ab.in/tq6
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สนส.  ร ่วมกับมูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมร�ลึก
ถงึบคุคลบังคบัสญูหาย เนือ่งใน
วันผู้สูญหายสากล

ข่าวสารนักสิทธิ

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 สมาคมนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
(CrCF) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สมาคม
สิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL) และ แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ (Amnesty Interna-
tional Thailand) จัดกิจกรรมร�ลึกถึงบุคคลที่ถูก
บังคับให้สูญหาย เนื่องในวันผู้สูญหายสากล ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 

ทัง้นี ้งานดงักล่าวยงัเปิดพืน้ท่ีพดูคุยให้กับ ตัวแทนญาตขิองผูถ้กูบงัคบัสญูหาย และวงเสวนาวชิาการโดย นกัวชิาการด้านกฎหมาย
และนักสิทธิมนุษยชนหลายราย อาทิเช่น สมชาย หอมลออ (ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม) สัณหวรรณ ศรีสด (คณะกรรมการ
นิติศาสตร์สากล) สุนัย ผาสุก (ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจ�ประเทศไทย) และอังคณา นีละไพจิตร (อดีตคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาติ) ได้ร่วมพดูคยุแลกเปลีย่นในประเดน็กฎหมาย และร่างพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและกระท�ให้บคุคล
สูญหาย

อ่านต่อได้ที่:
http://1ab.in/trk

เรื่องเด่นประเด็นร้อน

สนส. เข้าย่ืนจดหมายเปิดผนึกพร้อมรายนาม
ของทนายความ นักกฎหมาย 266 นาม ขอให้
สภาทนายความฯ ยกค�ร้องของนายอภิวัฒน์ 
ขันทอง กรณียื่นหนังสือให้สภาทนายฯ ถอนชื่อ
นายอานนท์ น�ภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน
ออกจากทะเบียนทนายความ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 09.30 น. นางสาว
คอรีเยาะ มานุแช นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน และตัวแทนนักกฎหมาย ทนายความที่
ร่วมลงช่ือในจดหมายเปิดผนึก ได้เข้ายื่นจดหมาย
เปิดผนึกพร้อมรายนามของทนายความ นัก
กฎหมาย 266 นาม ขอให้สภาทนายความใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ยกค�ร้องของนายอภิวัฒน์ 
ขันทอง กรณียื่นหนังสือให้สภาทนายฯ ถอนชื่อ
นายอานนท์ น�ภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน
ออกจากทะเบียนทนายความ

อ่านต่อได้ที่: 
http://1ab.in/tr4
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ข่าวสารนักสิทธิ

27 สิงหาคม 2563 กลุ ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแก่งกระจาน 
และมึนอ ภรรยาของบิลลี่ จะเข้า
ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และยื่นหนังสือ
ขอความเป็นธรรมต่ออัยการ
สูงสุด

“กะเหรี่ยงแก่งกระจานเข้ายื่นหนังสือถึง
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
หวังแก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
แก่งกระจานรวมตัวกันเพื่อยื่น
หนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอ
ให้พิจารณาข้อเรียกร้องของพวกเราใน
การจัดการที่ดินแบบแปลงรวมเพื่อท�ไร่
หมุนเวียนของชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิม ในวัน
ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. 
ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

“มึนอ ภรรยาบิลลี่ เข้ายื่นหนังสือขอความ
เป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด กรณีไม่ฟ้อง
คดีบิลลี่เสียชีวิต”

นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ 
หรือ มึนอ ภรรยาของบิลลี่ พร้อมชาว
บ้านจ�นวนกว่า 50 คน จะเข้ายื่นหนังสือ
ขอความเป็นธรรมในกรณีการสั่งไม่ฟ้อง
คดีฆาตกรรมบิลลี่ต่ออัยการสูงสุด ในวัน
ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ 
ส�นักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการอาคาร 
A ถนนแจ้งวัฒนะ

อ่านต่อได้ที่: 
http://1ab.in/trI

เนือ้หาภายในหนังสอืของกลุม่ชาตพินัธ์ุ
กะเหรี่ยงแก่งกระจาน: 
http://1ab.in/trK

สภาทนายความฯ ยกค�ร้องขอสอบถาม
ความคืบหน้ากรณียกค�กล่าวหาของ
นายอภิวัฒน์ ขันทอง ขอให้ลบชื่อ นาย
อานนท์ น�ภา ออกจากสภาทนายความ

ตามหนังสือที่อ้างถึง การสอบถามความคืบหน้าขอ
ให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกค�รองของ
นายอภิวัฒ์ ขันทอง เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทาง
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) น�โดยนายก 
กรรมการ และสมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้ายื่นจดหมายเปิด
ผนึกขอค�ร้อง รายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น

คณะกรรมการมรรยาททนายความ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้ว มีค�
ส่ังให้ยกค�ร้อง เน่ืองจากข้อมูลในส�นวนการสอบสวนเป็น
ความลับหากเปิดเผยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มี
ส่วนเกีย่วข้อง และทางสมาคมนกักฎหมายสทิธิมนษุยชนไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในส�นวนการสอบสวนดังกล่าว

เรื่องเด่นประเด็นร้อน



J O I N
H
R
L
A

UMAN
IGHTS
AWYERS
SSOCIA-

TION

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็น
องค์กรที่ท�งานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็น
พื้นที่รวมของนักกฎหมาย ทนายความ และ
คนท�งานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริม 
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ขับเคลื่อน และเผยแพร่แนวคิด นโยบาย 

กฎหมาย เพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่
ยอมรับในสังคม

สมัครสมาชิกสามัญ 
(อายุ 18 ปีขึ้นไป)

ค่าสมัครแรกเข้า 600 บาท
ต่ออายุรายปี ปีละ 500 บาท

สนใจสมัครได้ที่:
https://naksit.net/about/

สมัครสมาชิก/

HUMAN RIGHTS LAWYERS ASSOCIATION
109 Soi Sitthichon Sutthisanwinitchai Rd.
Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310
Website: Naksit.net
E-mail: hrla2008@gmail.com

สนส. จัดเสวนาวิชาการ “เสาหลักต้องเป็น
หลักอันศักดิ์สิทธิ์ : บทบาทศาลท่ามกลาง
สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน” แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นบทบาท หน้าที่ และการ
ละเมิดอ�นาจศาลในบริบทของไทยและต่าง
ประเทศ

กิจกรรมนักสิทธิ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สมาคมนักกฎหมาย
สทิธมินษุยชน (สนส.) จดังานเสวนาวชิาการ “เสาหลกัต้อง
เป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ : บทบาทศาลท่ามกลางสถานการณ์
ทางการเมอืงปัจจบุนั” เพือ่วเิคราะห์ แลกเปลีย่น และทบทวน
บทบาทของอ�นาจตลุาการในฐานะเป็นเสาหลกัอันศกัดิส์ทิธิ์
ของกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ขอบเขตของฐานความผิดละเมิดอ�นาจศาล ผ่านการแลก
เปล่ียนมมุมองของ ผศ.สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจ�คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัณหวรรณ ศรีสด 
คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (ICJ) และรัษฎา มนูรัษฎา 
ทนายความสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

โดยเสวนาวชิากรในครัง้นี ้ได้รบัความสนใจจากนสิติ
นักศึกษา นักกฎหมาย ทนายความ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เป็นอย่างมาก 

รายละเอียดบันทึกเสวนาวิชาการสามารถอ่านได้ที่: 
http://1ab.in/tsk

5 ประมวลกิจกรรมเดือน ส.ค. - ต.ค.


