
ใบแจงขาวความคืบหนาของคดีประจําเดือนพฤษภาคม 2559 

ศูนยทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

นัดคดีประจําเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 13 คดี  

ลําดับ 
 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 

1 

 

คดีจิตรา คชเดช 

 

นางสาวจิตรา คชเดช เปนนักกิจกรรมดานแรงงานและ

เคลื่อนไหวดานประชาธิปไตย ภายหลังรัฐประหารไดมี

ประกาศใหนางสาวจิตราเขารายงานตัวกับคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ แตเน่ืองจากนางสาวจิตราอยู

ตางประเทศจึงไมสามารถมารายงานตัวไดและไดทํา

หนังสือช้ีแจงกับสถานทูตไทยวาจะเขารายงานตัวเมื่อกลับ

ประเทศไทย  ปรากฎวาเมื่อเดินทางกลับไทย นางสาว

จิตราถูกจับกุมและสงดําเนินคดีตอศาลทหาร 

คดีหมายเลขดําที 28

ก./2557 

ศาลทหารกรุงเทพ 

ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามตําสั่ง

เรียกใหบุคคลมารายงานตัว 

นัดสืบพยานโจทก ร.ต.อ.

ไพฑูล จอยสระคู พนักงาน

สอบสวนกองบั งคับการ

ปราบปราม 

 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 น. 

2 คดีโพสท สิทธิ 

เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 กลุมพลเมืองโตกลับ ไดนัด

จัดกิจกรรมโพสต สิทธิ ท่ีสถานีรถไฟฟาชองนนทรี เพ่ือ

รณรงควาประชาชนจะตองมีเสรีภาพในการแสดงความคิด 

โดยรูปแบบกิจกรรม เปนการแจกจ ายโพสท อิท ให

ประชาชนเขียนขอคิดเห็นทางการเมืองและติดไวตามพ้ืนท่ี

โดยรอบ  

แตปรากฎวาเริ่มกิจกรรมมีบุคคลท่ีเขารวมกิจกรรมน้ี

จํานวนสองคนไดแก นายสิรวิชญ เสรีธิวัฒนและนางสาวฐิ

หมายเลขคดีท่ีนายสิ

ร วิ ชญ  เส รี ธิ วัฒ น 

เปนจําเลย ไดแก คดี

ห ม า ย เ ล ข ดํ า ท่ี 

1619/2559 

 

ห ม า ย เ ล ข ค ดี ท่ี

น า ง ส า ว ฐิ ต า รี ย 

พระราชบัญญัตริักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 

2535 มาตรา 10 ,32 (1) ,54 

และมาตรา 56 

นัดพรอมและตรวจ

พยานหลักฐาน 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

เวลา 09.00 น. 

 



ลําดับ 
 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 

ตารีย อุทยานนุกูลศิริกุล ถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับกุมและ

ดําเนินคดีตามพรบ.รักความสะอาดฯ  

อุทยานนุ กูลศิ ริ กุ ล 

เปนจําเลย ไดแก คดี

ห ม า ย เ ล ข ดํ า ท่ี 

1619/2559 

 

ศาลแขวงพระนครใต 

 

3 คดี NDM ประชามต ิ

เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 กลุมประชาธิปไตยใหม 

(NDM) ไดจัดกิจกรรมรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญ ท่ี

บริเวณพ้ืนท่ีตลาดเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ และ

ตอมาถูกแจงขอหาฝาฝนคําสั่งหัวหนาคสช.ท่ี 3/58 ขอ 12 

เรื่องชุมนุมทางการเมืองจํานวนตั้งแต 5 คนข้ึนไป และ

พรบ.วาดวยการออกเสียงประชามติ รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2559มาตรา 61(1) 

อยูในระหวงช้ัน

สอบสวน จึงไมมี

หมายเลขคด ี

ฝาฝนชุมนุมทางการเมืองเกิน 

5 คนข้ึนไป และพรบ.วาดวย

การออกเสียงประชามติ ราง

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  พ .ศ . 2559

มาตรา 61(1) 

นัดฝากขังครั้งท่ี 2 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 น.  

ศาลทหารกรุงเทพ 

4 คดีธารา ขอสงวนนามสกุล 

คดีม.112 อยูในอํานาจศาลทหาร โดยถูกทหารควบคุมตัว

ตามกฎอัยการ  และถูกดําเนินคดน้ีี  ระหวางถูกควบคุมตัว

ตามกฎอัยการศึกไมไดรับการตดิตอญาติ/ทนายความ ถูก

ขมขูใหรับ 

คดีหมายเลขดําท่ี 

121ก./2558  

ศาลทหารกรุงเทพ 

 

ประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา 112 

นัดสืบพยานโจทก 

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

เวลา 8.30 น. 

หมายเหตุ คดีน้ี พิจารณาคดี

ลับ 



ลําดับ 
 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 

5 คดีรินดา ขอสงวนนามสกุล 

คดีน้ีจําเลยถูกกลาวหาวากระทําความผิดตาม ป.อาญา 

มาตรา 116 และพรบ.คอมฯ แตเน่ืองจากการกระทําของ

จําเลยเปนเพียงการโพสตเฟซบุกท่ีมีขอความหมิ่นประมาท

พล.ประยุทธ จันทรโอชา และภรรยา แตกลับถูกตั้งขอหา

รายแรง ตาม ป.อาญา มาตรา 116 

อยูในระหวาง

ดําเนินการรอฟง

คําสั่งอัยการจึงยังไม

มีหมายเลขคด ี

หมิ่นประมาท นัดสงตัวใหอัยการศาล

อาญา  

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

เวลา 10.00 น. 

สํานักงานอัยการ รัชดา  

6 คดีพันธศักดิ์ ศรีเทพ 

หน่ึงในสมาชิกพลเมืองโตกลับท่ีถูกดําเนินคดีในศาลทหาร

โดยไมเปนธรรม ไดเดินเทาจากบานเพ่ือไปรายงานตัวท่ี

ศาลทหาร  เพ่ือเรียกรองความเปนยุติธรรม ทําใหถูก

ดําเนินคด ี

คดีดําหมายเลข 175 

ก./2558  

ศาลทหากรุงเทพ 

ยุยงปลุกปนใหประชาชนกระ

ดางกระเดื่องและฝาฝนชุมนุม

ทางการเมือง 

นัดตรวจพยานหลักฐาน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 น. 

7 คดีปาระเบิดศาลอาญา 

สืบเน่ืองจากคดีน้ีมีเหตุการณคนรายปาระเบิดท่ีบริเวณ

ศาลอาญา  เมื่อคืนวันท่ี 7 มีนาคม 2558  ตอมาทหาร

และตํารวจไดจับกุมคนบุคคลตองสงสัยจํานวน 14 คน 

โดยทุกคนถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก  และบางรายถูก

ซอมทรมานในระหวางการควบคุมตัวของทหารดวย  การ

กระทําตอศาลอาญา เปนการแสดงออกทางการเมือง  เปน

คดีท่ีอยูในอํานาจศาลทหาร  และไมสามารถอุทธรณ/ฎีกา

ได เพราะเปนศาลทหารในเวลาไมปกติ 

คดีหมายเลขดําท่ี 

165 ก./2558 ศาล

ทหารกรุงเทพ 

รวมกันกอการราย, รวมกัน

เปนอ้ังยี่, รวมกันพยายามฆา

โดยไตรตรองไวกอน, กระทํา

ให เกิดระเบิดจนนาจะเปน

อันตรายแกบุคคลหรือทรัพย

ของผูอ่ืน, มีและพกพาอาวุธ

โดยไมไดรับอนุญาต 

นัดสืบพยานโจกท  

วันท่ี 12-13 กรกฎาคม 

2559 เวลา 8.30 น. 

 



ลําดับ 
 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 

8 

 
คดี 112 จังหวัดสระบุร ี

เปนคดีท่ีศูนยฯเจอในระหวางท่ีลงภาคสนามไปเก็บขอมูล  คดี ห ม าย เลขดํ า ท่ี 

13/2559 

ศาลมณฑลทหารบก

ท่ี 43 

ประมวลกฎห มายอาญ า 

มาตรา 112 

นัดถามคําใหการ 

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 น. 

9 สมบัติ บุญงามอนงค 

นายสมบัติ บุญงามอนงคถูกคณะรฐัประหารดําเนินคดียุยุง

ปลุกปนใหเกิดความสงบเรียบรอย จากการจัดกิจกรรม

ตอตานรัฐประหารของเขาหลังการทํารัฐประหารของคณะ

รักษาความสงบแหงชาต ิ

คดีหมายเลขดําท่ี 24 

ก./2557 

ศาลทหารกรุงเทพ 

ประมวลกฏหมายอาญา 

มาตรา 116  

และพรบ.คอมพิวเตอร  

นัดสืบพยานโจกท 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 น. 

10 
คดีนายจือเซง  แซโควหรือ

สมอล บัณฑิต อานียา 

นายจือเซง แซโคว หรือสมอล บัณฑิต อานียา  เปน

นักเขียนอิสระถูกดําเนินคดีขอ ป.อาญา มาตรา 112 ท่ี

ศาลอาญากรุงเทพใตมากอน  โดยคดีเดิมศาลฎีกามีคํา

พิพากษารอลงอาญา เน่ืองจากจําเลยเปนผูปวยจิตเวช  

คดี น้ีจํ าเลยไดแสดงความคิด เห็นใน ท่ีประชุมพรรค

การเมือง ในลักษณะเปนการตั้งคําถามตอสภาพสังคมไทย

เทาน้ัน 

คดีหมายเลขดําท่ี 45 

ก./2558 

ศาลทหารกรุงเทพ 

ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 

นัดสืบพยานโจทก 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 น. 

11 

คดีฝาฝนเง่ือนไขทาย

ประกาศ คสช.ของนายสิ

รวิชญ เสรีธิวัฒน 

 ศาลทหารกรุงเทพ ประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ฉบับท่ี 40/2557 

นัดสอบคําใหการ 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 น. 

12 คดีระเบิดบ๊ิกซี ราชดําร ิ

คดีน้ีสืบเน่ืองมาจากเหตุการณความรุนแรงบริเวณหนา

หางสรรพสินคาบ๊ิกซี ราชดําริ เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 

2557 ภายหลังรัฐประหาร เจาหนาท่ีทหารไดเขาจับกุม

คดีหมายเลขดําท่ี 

3734/2557 

คดีหมายเลขแดงท่ี  

รวมกันฆาผูอ่ืนโดยไตรตรอง

ไวกอนและครอบครองวัตถุ

ระเบิดโดยไมไดรับอนุญาต 

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 

เวลา 09.00 น. 



ลําดับ 
 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 

จําเลยท้ังสี่ในชวงตนเดือนกรกฏาคม 2557 และอัยการได

ยื่นฟองผูตองหาท้ังสองตอศาลอาญากรุงเทพใต ในวันท่ี 8 

ตุลาคม 2557   

ตอมาเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ศาลนัดสอบคําใหการ

จําเลย จําเลยท้ังสี่ใหการปฏิเสธทุกขอกลาวหา และมีการ

สืบพยานท้ังสองฝายจนเสร็จในเดือนกรกฏาคม 2558   

นอกจากน้ีไดมีขอรองเรียนตอศูนยทนายความฯ วาจําเลย

ท้ังสี่ถูกซอมทรมานเพ่ือใหรับสารภาพในระหวางถูกกักตัว

ตามกฎอัยการศึก 

 

2994/2558 

ศาลอาญากรุงเทพใต 

ศาลอาญากรุงเทพใต 

13 คดีนางสาวศริิกาญจน เจริญศิร ิ

ทนายความในคดี 14 นักศึกษาประชาธิปไตยใหม ถูก

เจาหนาท่ีตํารวจแจงความดําเนินคดี จากเหตุท่ี

ทนายความทําหนาท่ีรักษาสิทธิของลูกความ  โดยไม

อนุญาตใหเจาหนาท่ีคนรถเพ่ือตรวจยดึโทรศัพทมือถือของ

ผูตองหาโดยไมมีหมายคนของศาล 

อยูระหวางพนักงาน

สอบสวน สถานี

ตํารวจนครบาลชนะ

สงคราม 

ประมวลกฏหมายกฏหมาย

อาญา มาตรา 142 และ 368 

นัดฟงคําสั่งพนักงานอัยการ 

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 

เวลา 09.30 น. 

สํานักงานอัยการศาลแขวง 3 

(ดุสิต) 

 


