สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2
กลุ่มก่อตั้งสมาคมนิติกร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เปิดประชุมเวลา 21.00 น.
วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
- ข้อบังคับสมาคม แถลงการณ์ชมรมนิติกรยุติบทบาท การจัดตั้งเป็นสมาคมนิติกร
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น.
- มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ชื่อสมาคมผลโหวต
- มติที่ประชุม ให้ถือเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นชอบ โดยใช้ชื่อ “สมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย” เป็นชื่อสมาคมอย่างเป็นทางการ
2.2 สัญญาลักษณ์ /เสื้อสมาคม
สัญญาลักษณ์โลโก้ /เป็นสัญญาลักษณ์และเสื้อสมาคม

คาอธิบาย คาว่า”สมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย”ครึ่งวงกลมด้านล่างมี
ภาษาอังกฤษ “Local Lawyers Association of Thailand” ภายในวงกลมประกอบด้วย
-แผนที่ประเทศไทยสีธงชาติไทยในพื้นที่สีขาว หมายถึง การปกครองท้องถิ่นได้
กระจายไปทั่วผืนแผ่นดินไทย และพื้นสีขาวแสดงสัญลักษณ์ของนิติศาสตร์ และความสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรม
-ตราชู หมายถึง เครื่องชั่งให้รู้หนักเบา แปลความนัยหมายถึงความรับผิดชอบในการ
ผดุงความยุติธรรมให้สถิตเสถียร สม่าเสมอ ไม่เองเอียงไปข้างฝ่ายใดด้วยอคติ

-2-ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความหมายตามชื่อต้นไม้แห่งชัยชนะและความสาเร็จ
-เพชร 77 เม็ด หมายถึง ความแข็งแกร่งของนิติกรท้องถิ่น ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
- มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ใช้สัญญานี้ เป็นสัญญาลักษณ์ ของชื่อ “สมาคมนิติกร
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” อย่างเป็นทางการ
2.3 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
1. นายกสมาคม นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชานาญการพิเศษ อบจ
พิษณุโลก โทร. 089925480
2.อุปนายกคนที่ 1 นายกิตติศักดิ์ คาสิลา(ซีดาน) นิติกรชานาญการพิเศษ
อบต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทร. 065-0098895
3.อุปนายกคนที่ 2 นายสุภกร แก้วแสงอินทร์ นิติกรชานาญการ ทต.พญาเม็ง
ราย อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โทร. 0835689325
4.อุปนายกคนที่ 3 นายวิวัฒน์ชัย คาคูเมือง นิติกรชานาญการพิเศษ ทน.
สมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.081-5605402
5.อุปนายกคนที่ 4 จ่าเอกนิคม เภาพาน นิติกรชานาญการ อบจ.
อุบลราชธานี โทร. 0918280864
6 เลขานุการ นายดารงค์ชัย ไชยมงคล นิติกร ชานาญการพิเศษ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.089-6315525
7.เหรัญญิก นางละเอียด ศรีล้อม นิติกรชานาญการพิเศษ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่50300 โทร.08-55--22-49-49 ,094-6284407
8.นายทะเบียน นายสมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกรชานาญการ เทศบาลตาบล
หนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร 0812880899
9. กรรมการ นายกฤษากร สว่างอารมณ์ นิติกรชานาญการพิเศษ
อบต.หนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 086 -8729446
10. กรรมการ นายพรนรินทร์ ภูครองหิน นิติกรชานาญการ เทศบาลตาบล
บะหว้า อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร. 0930833835

-311. กรรมการ นายสุบิน บุญเอกอารีย์ นิติกรชานาญการ ทต.หนองบัวใหญ่
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร. 081-0687575
12. กรรมการ นายวรพงศ์ คานาแซง นิติกรชานาญการพิเศษ อบต.น้ารึม
จังหวัดตาก โทร. 061-2718811
13. กรรมการ นางธัญชนก ฤทธิมา นิติกรชานาญการ อบจ.นครราชสีมา
โทร. 0814457229
14. นายเกษม ศักดิ์เรืองพล นิติกรชานาญการ เทศบาลตาบลขุนยวม
อ.ขุนยวม. จ.แม่ฮ่องสอน โทร.064-6909-372
15. กรรมการ นายจิรภาส ศรีสุข นิติกรชานาญการพิเศษ อบจ ชลบุรี
โทร.0926396559
16. กรรมการ นางกุลภัสสร์ ใจทน นิติกรชานาญการ อบจ.ลพบุรี
โทร.092-2498853
17. กรรมการ นายวรารัตน์ สังข์นาค นิติกรชานาญการพิเศษ อบจ.กาญจนบุรี
โทร. 0822142584
18. กรรมการ นายสมพร สุวรรณมณี ตาแหน่งนิติกรชานาญการ อบจ.กระบี่
โทร. 081-8918803
19. กรรมการ นายมนัส ฉันทะ นิติกรชานาญพิเศษ ทม.ดอกคาใต้ อ.ดอก
คาใต้ จ.พะเยา โทร. 084-3685900
20.กรรมการ ว่าที่ร้อยโท ชานาญ อาจวาที ตาแหน่ง นิติกร ชานาญการ
อบต.บ้านขาม อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น โทร 0935269559
21.กรรมการ นายทองไทแท้ องอาจ นิติกรชานาญการ อบต.เหล่าพรวน
ต.เหล่าพรวน อเมือง จ.อานาจเจริญ โทร. 092-2763654
22. กรรมการ นางสาวธีรญา พันเทศ นิติกรชานาญการพิเศษ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0857384545
-มติที่ประชุม ให้รับเพิ่มแต่ไม่เกิน 50 คน

-42.4 ตัวแทนแต่ละจังหวัด
-ที่ประชุมพิจารณา ว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินการจัดตั้งสมาคม เป็นไป
อย่างรวดเร็ว จึงขอให้กรรมการทั้ง 22 ท่าน เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดไปพลางก่อน
ภาคเหนือ / 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลาปาง
8.จังหวัดลาพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย

-513.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลาภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอานาจเจริญ
ภาคกลาง มี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด)
1.จังหวัดกาแพงเพชร
2.จังหวัดชัยนาท
3.จังหวัดนครนายก
4.จังหวัดนครปฐม
5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี
7.จังหวัดปทุมธานี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลพบุรี
13.จังหวัดสมุทรปราการ
14.จังหวัดสมุทรสงคราม
15.จังหวัดสมุทรสาคร
16.จังหวัดสิงห์บุรี
17.จังหวัดสุโขทัย
18.จังหวัดสุพรรณบุรี

-619.จังหวัดสระบุรี
20.จังหวัดอ่างทอง
21.จังหวัดอุทัยธานี
ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว
ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี
ภาคใต้ / 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง

-79.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา
-มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครตัวแทนผู้ประสานงานประจา
จังหวัด ข้อเสนอให้ จ่าเอกนิคม เภาพาน นิติกรชานาญการ อบจ.อุบลราชธานี เป็นผู้รวบรวมข้อมูลตัวแทน
ผู้ประสานแต่ละจังหวัดเพื่อสรุปในที่ประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การขับเคลื่อนของนิติกรท้องถิ่นในช่วงการก่อตั้งสมาคม เนื่องจากปัญหาเร่งด่วน
-มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอให้ นายสมเกียรติ วรรณสุทธิ์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจาก
เพื่อนๆ เกี่ยวกับปัญหาของนิติกร เพื่อเป็นวาระติดตามหรือหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างที่
อยู่ช่วงก่อตั้งสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และอาจหาผู้ช่วยดาเนินการได้
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 พี่ละเอียด ศรีล้อม ได้แจ้งในที่ประชุมว่า การที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นั้น
ได้เสนอหนังสือข้อเรียกร้องและข้อคิดประเด็นต่างไป ไปยังสานักงาน กถ. และผู้ตรวจการแผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว
และแจ้งในที่ประชุมว่า หลักฐานที่ใช้สาหรับกรรมการขอให้เตรียม
1.สาเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
2.สาเนาบัตรประชาชนและบัตรข้าราชการ 4 ฉบับ
3.รูปถ่ายจานวน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 รูป
4.หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงาน จานวน 4 ฉบับ เซ็นต์สดทุกฉบับ
จัดส่งที่ ถึงพี่ธีระเดช อบจ.พิษณุโลก เพื่อดาเนินการจดตั้งสมาคมต่อไป

-84.2 ข้อเสนอ ของพี่ธีระเดชฯ เสนอให้มีการตั้งคณะทางานเกี่ยวการจัดโครงการสัมมนา
ประชุมเชิงวิชาการ ให้มีหน้าที่กาหนด หัวข้อประชุม เรื่องที่ประชุม วิทยากร หรือหลักสูตรที่ประชุมอบรม
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน มกราคม 2563 หลังที่ได้ตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อน
ของสมาคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายอาจเป็น กลุ่มนิติกรทั้งประเทศ หรือผู้สนใจ
-ที่ประชุมมีมติ รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
ปิดการประชุม เวลา 21.30 น.

..................................................................

