
 

ใบแจ้งข่าวความคืบหน้าของคดีประจ าเดือนธันวาคม 2558 และนัดพิจารณาคดีประจ าเดือนมกราคม 2559 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

1. ความคืบหน้าของคดีประจ าเดือนธันวาคม  2558 จ านวน 4 คดี ดังน้ี 

ล าดับ ชื่อ ความส าคัญของคดี หมายเลขคด ี ข้อหา นัดหมาย ผลความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

1 ชาญวิทย์ 

คดีน้ีจ าเลยถูกด าเนินคดีตามประมวลกฎหมาย
อาญา ม.112 จากการแจกใบปลิววิเคราะห์
การเมืองไทย ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 517/2551  
ศาลจังหวัด
นนทบุรี 

ประมวลกฎหมาย
อาญา  
มาตรา 112 

นัดฟังค าพิพากษา 
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 
เวลา 9.00 น. 

ศาลพิพากษาว่าชาญวิทย์มี
ความผิดตามประมวลกฏหมาย
อาญา มาตรา 112  ลงโทษ
จ าคุก 6 ปี  

 

2 ธารา 

คดีม.112 อยู่ในอ านาจศาลทหาร โดยถูก
ด าเนินคดีน้ี  ระหว่างถูกควบคุมตัวตามกฎ
อัยการศึก ไม่ได้รับการติดต่อญาติ/
ทนายความ และถูกข่มขู่ให้รับสารภาพ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 121ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมาย
อาญา 
มาตรา 112 

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันที่ 21 ธันวาคม 
2558 
เวลา 8.30 น. 

พยานโจทก์ไม่มาศาลตามนัด 
ศาลมีค าสั่งเลื่อนนัดสืบพยานไป
เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2559 

 

3 ปิยะ 

คดีม.112 ซ่ึงมีการกระท าผิดก่อนการ
รัฐประหาร  แต่เน่ืองจากมีการรัฐประหาร 
และคสช.มีนโยบายที่จะด าเนินคดีม.112 
อย่างกว้างขวาง จึงท าให้จ าเลยถูกด าเนินคดีน้ี  
ทั้งที่เหตุในคดีน้ีเกิดตั้งแต่ปี 2556 

คดีหมายเลขด า
ที่ อ.747/2558 
ศาลอาญา 

ประมวลกฏหมาย
อาญา มาตรา 112 
และพรบ.
คอมพิวเตอร์ฯ 

นัดฟังค าพิพากษา 
วันที่ 28 ธันวาคม 
2558 เวลา 8.30 น. 

ศาลมีค าสั่งเลื่อนนัดฟังค า
พิพากษาไปเป็นวันที่ 20 
มกราคม 2559 เน่ืองจากคดีน้ี
เป็นคดีส าคัญ จ าเป็นจะต้อง
ปรึกษากับอธิบดีศาลอาญาก่อน  

 



ล าดับ ชื่อ ความส าคัญของคดี หมายเลขคด ี ข้อหา นัดหมาย ผลความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

4 เสาร ์

คดีน้ีจ าเลยถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตาม 
ป.อาญา มาตรา 112 เน่ืองจากท าค าร้องที่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่มีเน้ือหาหม่ินสถาบัน โดยจ าเลยมี
อาการป่วยทางจิต แต่กลับถูกตั้งข้อกล่าวหา 

ศาลอาญา ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 

พนักงานสอบสวนนัด
ส่งส านวนให้อัยการ  
เดือนธันวาคม 2558 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มี
ค าวินิจฉัยว่านายเสาร์มีอาการ
วิกลจริต แต่สามารถต่อสู้คดีได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. นัดพิจารณาคดีประจ าเดือนมกราคม 2559 จ านวน 5 คดี ดังน้ี 

ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

1 
คดีครอบครองวัตถุ

ระเบิดบริเวณมักกะสัน 

เจ้าหน้าที่รัฐพยายามสอบถามจ าเลย
เพื่อเชื่อมโยงไปถึงขบวนการก่อความ
รุนแรงทางการเมืองใต้ดิน โดยจ าเลย
ร้องเรียนต่อศูนย์ทนายฯ ว่าถูกซ้อม
ทรมานระหว่างถูกควบคุมตัว 

ยังไม่มีหมายเลข
คดี เน่ืองจากอยู่
ในช่วงฝากในชั้น
สอบสวน 

มีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนไว้ในครอบครอง 

นัดฟังค าสั่งของอัยการศาล
ทหารกรุงเทพว่าจะสั่งฟ้อง
คดีหรือไม่ 
วันที่ 14 มกราคม 2559 

 

2 
คดีโอนเงินจัดจ้างวาง

ระเบิดศาลอาญา 

เป็นคดีที่ได้กระท าต่อส านักงานศาล
อาญา เพื่อแสดงการต่อต้านทาง
การเมือง โดยจ าเลยระบุว่าไม่เห็นด้วย
กับการรัฐประหาร คดีน้ีอยู่ในอ านาจ
ศาลทหาร  และไม่สามารถอุทธรณ์/
ฎีกาได้ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 168 ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ร่วมกันก่อการร้ายและมี
ยุทธภัณฑ์และเครื่อง
กระสุนไว้ในครอบครอง 

นัดสืบพยานโจทก์  
ศาลทหารกรุงเทพ 
วันที่ 19 มกราคม 2559 

 

3 

คดีฟ้องละเมิดกรม
ราชทัณฑ์ สืบเน่ืองจาก
นายสุรกริช เสียชีวิตใน
ระหว่างถูกควบคุมอยู่

ในเรือนจ า 

คดีน้ีนายสุรกริช ถึงแก่ความตายใน
ระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ใน
เรือนจ า ญาติจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาล
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และเรียกร้อง
ให้พัฒนามาตรฐานการควบคุมตัว  

คดีหมายเลขด า
ที่ พ.
3987/2558 
ศาลแพ่ง 

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 420 

นัดพร้อม  
ศาลแพ่ง  
วันที่ 20 มกราคม 2559 

 

4 
คดีระเบิดเวที กปปส. 

จังหวัดตราด 

เจ้าหน้าที่รัฐพยายามสอบถามจ าเลย
เพื่อเชื่อมโยงไปถึงขบวนการความ
รุนแรงทางการเมืองใต้ดิน โดยจ าเลย

คดีหมายเลขด า
ที่1213/2557 
ศาลจังหวัดตราด 

ร่วมกันฆ่า ร่วมกันมีอาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนไว้
ในครอบครอง ฯลฯ 

นัดฟังค าพิพากษา  
ศาลจังหวัดตราด 
วันที่ 26 มกราคม 2559 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 
ร้องเรียนต่อศูนย์ทนายฯ ว่าถูกซ้อม
ทรมานระหว่างถูกควบคุมตัว 

5 
 
 

สิรภพ 

 
 

สิรภพเป็นนักเขียนบทกลอนและ
บทความลงทางโซเชียลมีเดีย ภายหลัง
รัฐประหาร มีรายชื่อในประกาศให้เข้า
รายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 40ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเรียกให้มา
รายงานตัว 

นัดสืบพยานโจทก์  
ศาลทหารกรุงเทพ 
วันที่ 26 มกราคม 2559 

 

 


