
ความคืบหน้าของคดีประจ าเดือนพฤศจิกายน และนัดพิจารณาคดีประจ าเดือนธันวาคม  2558 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

ความคืบหน้าของคดีประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 จ านวน 9 คดี 

ล าดับ ชื่อ ความส าคัญของคดี หมายเลขคด ี ข้อหา นัดหมาย ผลความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

1 นัชชชา กองอุดม 

คดีน้ีจ าเลยได้เข้าร่วมชุมนุมเพื่อร าลึก
เหตุการณ์ครบรอบ 1 ปี การรัฐประหาร ซ่ึง
เป็นการใช้เสรีภาพชุมนุมโดยสงบ สันติ 
ปราศจากอาวุธ  

คดีด าหมายเลข 
89/2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ฝ่าฝืนค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 3/2558 

นัดสอบค าให้การ  
วันที่ 5 พฤศจิกายน 
2558  
เวลา 8.30 น 

จ าเลยยื่นค าร้องโต้แย้งเขต
อ านาจพิจารณาคดีของศาล
ทหารกรุงเทพ ศาลจึงเลื่อนนัด
สอบค าให้การออกไป  

 

2 พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ 

จ าเลยเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มพลเมืองโต้
กลับที่ถูกด าเนินคดีในศาลทหาร และได้เดิน
เท้าจากบ้านเพื่อไปรายงานตัวที่ศาลทหาร  
วัตถุประสงค์เพื่อการเรียกร้องความเป็น
ยุติธรรม แต่กลับถูกด าเนินคดีซ้ าอีกครั้ง 

คดีด าหมายเลข 
175 ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ยุยงปลุกปั่นให้
ประชาชนกระด่าง
กระเดื่องและฝ่าฝืน
ชุมนุมทางการเมือง 

นัดสอบค าให้การ 
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 
2558  
เวลา 8.30 น. 

จ าเลยยื่นค าร้องโต้แย้งเขต
อ านาจพิจารณาคดีของศาล
ทหารกรุงเทพ ศาลจึงเลื่อนนัด
สอบค าให้การออกไป 

 

3 คดีระเบิดศาลอาญา 

คดีน้ีเป็นการกระท าต่อส านักงานศาลอาญา 
ซ่ึงกลุ่มจ าเลยต้องการแสดงออกซ่ึงสัญลักษณ์
การต่อต้านทางการเมือง ไม่เห็นด้วยกับการ
รัฐประหาร เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร 

คดีด าหมายเลข 
165 ก./2558  
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ร่วมกันก่อการร้าย 
ฯลฯ 

นัดสอบค าให้การ  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2558 
เวลา 8.30 น. 

จ าเลยโต้แย้งว่าฟ้องโจทก์มี
ลักษณะเป็นฟ้องซ้อน ศาลจึง
เลื่อนนัดสอบค าให้การเป็นวันที่ 
19 มกราคม 2559 

 

4 สุรกริช ชัยมงคล 

คดีน้ีนายสุรกริช ถึงแก่ความตายในระหว่างถูก
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ า  

คดีด าหมายเลข 
พ.3987/2558 
ศาลแพ่ง 

ละเมิด  
เรียกค่าเสียหาย 

นัดพร้อม  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2558 
 เวลา 8.30 น. 

พนักงานอัยการยื่นค าร้องขยาย
เวลายื่นค าให้การ ศาลจึงเลื่อน
นัดสอบค าให้การเป็นวันที่ 20 
มกราคม 2559 

 



ล าดับ ชื่อ ความส าคัญของคดี หมายเลขคด ี ข้อหา นัดหมาย ผลความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

5 สิรภพ กรณ์อรุษ 

สิรภพเป็นนักเขียนบทกลอนและบทความทาง
โซเชียลมีเดีย ภายหลังรัฐประหาร มีรายชื่อใน
ประกาศให้เข้ารายงานตัวต่อคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ แต่ไม่ได้เข้ารายงานตัว 

คดีด าหมายเลข 
40 ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ข้อหาฝ่าฝืนไม่มา
รายงานตัวกับคณะ
รักษาความสงบ
แห่งชาติ 

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 
2558  
เวลา 8.30 น. 

สืบพยานโจทก์เสร็จเพียงปาก
เดียว โดยศาลนัดสืบพยานโจทก์
อีกปากวันที่ 26 มกราคม 2559 
เวลา 8.30 น. 

 

6 ควาน ฮอก จุน 

จ าเลยเป็นนักข่าวต่างประเทศที่เดินทางมาท า
ข่าวในสถานการณ์-พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย 
(ระเบิดที่ศาลพระพรหม สี่แยกราชประสงค์) 
และมีเสื้อเกราะป้องกันกระสุนไว้ใน
ครอบครอง เพื่อใช้ป้องกันความปลอดภัยใน
การท างานขณะลงพื้นที่  

คดีด าหมายเลข 
อ.6298/2558 
ศาลจังหวัด
สมุทรปราการ 

มีเครื่องยุทธภัณฑ์
ไว้ในความ
ครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

 

นัดพร้อม 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2558 
เวลา 8.30 น. 

นัดสืบพยานโจทก์นัดแรก วันที่ 
5 เมษายน 2559 เวลา 8.30 น. 

 

7 คดีระเบิดบรรทัดทอง 

คดีน้ีศูนย์ทนายฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า
ผู้ต้องหาถูกซ้อมทรมานในระหว่างการถูกกัก
ตัวตามกฎอัยการศึก 

คดีด าหมายเลข 
อ.3226/2558 
ศาลอาญา
กรุงเทพใต้ 

ร่วมกันฆ่าผู้อ่ืนโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน 

นัดสอบตรวจ
พยานหลักฐาน  
วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2558  
เวลา 8.30 น. 

นัดสืบพยานโจทก์นัดแรก 
วันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2559 
เวลา 8.30 น. 

 

8 
ปิยะ 

 

คดีม.112 จากการโพสต์เฟซบุ๊ก ซ่ึงเกิดขึ้น
ก่อนการรัฐประหาร แต่เน่ืองจากคสช.มี
นโยบายที่จะด าเนินคดีม.112 อย่างกว้างขวาง 
จึงท าให้จ าเลยถูกด าเนินคดีน้ีย้อนหลัง   

คดีหมายเลขด า
ที่ อ.747/2558 
ศาลอาญา 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 
และพรบ.
คอมพิวเตอร์ฯ 

นัดสืบพยาน 
วันที่ 17-19
พฤศจิกายน 2558 
เวลา 8.30 น. 

สืบพยานเสร็จสิ้น และศาลนัด
ฟังค าพิพากษา วันที่ 28 
ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. 

 

9 สมบัติ บุญงามอนงค์ 

สมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรม ถูก
ด าเนินคดียุยุงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อย จากการจัดกิจกรรมคัดค้าน
รัฐประหารของคสช. 

คดีหมายเลขด า 
24ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ความผิดตาม
ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 116 
และพรบ.
คอมพิวเตอร์ฯ 

นัดสืบพยาน  
วันที่ 26 พฤศจิกายน
2558 เวลา 8.30 น. 

เน่ืองจากพยานที่โจทก์จะน าสืบ
ได้ลาออกจากราชการ จึงเลื่อน
การสืบพยานไปเป็นวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 น. 

 



นัดพิจารณาคดีประจ าเดือนธันวาคม 2558 จ านวน 4 คดี  

ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

1 ชาญวิทย์ 

คดีน้ีจ าเลยถูกด าเนินคดีจากกรณีน า
เอกสารที่ถูกอ้างว่ามีเน้ือหาเข้าข่าย
ความผิดมาตรา 112 ไปแจกจ่ายในที่
สาธารณะเม่ือปี 2550 

คดีหมายเลขด า 
517/2551  
ศาลจังหวัด
นนทบุรี 

ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 112 

นัดฟังค าพิพากษา 
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 
เวลา 9.00 น. 

 

2 ธารา 

คดีม.112 จากกรณีอัพคลิปโหลดคลิป
เสียงของบรรพต คดีอยู่ในอ านาจศาล
ทหาร โดยจ าเลยถูกทหารควบคุมตัว
ตามกฎอัยการศึก และถูกด าเนินคดีน้ี
ระหว่างถูกควบคุมตัว โดยไม่ได้รับการ
ติดต่อญาติ/ทนายความ พร้อมถูกข่มขู่
ให้รับสารภาพ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 121ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

 

ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 112 

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 
เวลา 8.30 น. 

 

3 ปิยะ 

คดีม.112 จากการโพสต์เฟซบุ๊ก ซ่ึง
เกิดขึ้นก่อนการรัฐประหาร แต่
เน่ืองจากคสช.มีนโยบายที่จะด าเนินคดี
ม.112 อย่างกว้างขวาง จึงท าให้จ าเลย
ถูกด าเนินคดีน้ีย้อนหลัง   

คดีหมายเลขด า
ที่ อ.747/2558 
ศาลอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 และพรบ.
คอมพิวเตอร์ฯ 

นัดฟังค าพิพากษา 
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 
เวลา 9.00 น. 

 

4 เสาร ์

คดีน้ีจ าเลยมีอาการป่วยทางจิต และถูก
ด าเนินคดีมาตรา 112 จากกรณีค าร้อง
ที่ไปยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ศาลอาญา ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 

พนักงานสอบสวนนัดส่ง
ส านวนให้อัยการใน  
เดือนธันวาคม 2558 

 

 


