
ใบแจ้งข่าวความคืบหน้าของคดีประจ าเดือนมกราคม และนัดพิจารณาคดีประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2559 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

1. ความคืบหน้าของคดีประจ าเดือนมกราคม 2559 จ านวน 6 คดี ดังน้ี 

ล าดับ ชื่อ ความส าคัญของคดี หมายเลขคด ี ข้อหา นัดหมาย ผลความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

1 
คดีครอบครองวัตถุ
ระเบิดที่มักกะสัน 

คดีน้ีเจ้าหน้าที่รัฐพยายามสอบถามจ าเลยเพื่อ
เชื่อมโยงไปถึงขบวนการความรุนแรงทาง
การเมืองใต้ดิน และยังมีข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
เรื่องที่จ าเลยถูกซ้อมทรมาน 

ยังไม่มีหมายเลข
คดี เน่ืองจากอยู่
ในช่วงฝากในชั้น
สอบสวน 

มีอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนไว้ใน
ครอบครอง 

นัดฟังค าสั่งฟ้องของ
อัยการศาลทหาร
กรุงเทพ  
วันที่ 14 มกราคม 
2559 

อัยการมีค าสั่งเลื่อนนัดฟังค าสั่ง
ไปเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2559 

 

2 คดีระเบิดศาลอาญา 

เป็นคดีที่ได้กระท าต่อส านักงานศาลอาญา ซ่ึง
ต้องการแสดงออกซ่ึงสัญลักษณ์การต่อต้าน
ทางการเมืองอย่างชัดเจน  จ าเลยไม่เห็นด้วย
กับการรัฐประหาร เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจศาล
ทหาร  และไม่สามารถอุทธรณ์/ฎีกาได้ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 165 ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ร่วมกันก่อการร้าย
และมียุทธภัณฑ์
และเครื่องกระสุน
ไว้ในครอบครอง 

นัดสอบค าให้การ 
ศาลทหารกรุงเทพ 
วันที่ 19 มกราคม 
2559 

จ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 2 รับ
ว่าร่วมกันมีและใช้ระเบิดส่วน
จ าเลยอ่ืนๆ ปฏิเสธทุกข้อ
กล่าวหา 
โดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน 
10 มีนาคม 2559  

 

3 
คดีโอนเงินจัดจ้างวาง

ระเบิดศาลอาญา 

เป็นคดีที่ได้กระท าต่อส านักงานศาลอาญา ซ่ึง
ต้องการแสดงออกซ่ึงสัญลักษณ์การต่อต้าน
ทางการเมืองอย่างชัดเจน  จ าเลยไม่เห็นด้วย
กับการรัฐประหาร เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจศาล
ทหาร  และไม่สามารถอุทธรณ์/ฎีกาได้ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 168 ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ร่วมกันก่อการร้าย
และมียุทธภัณฑ์
และเครื่องกระสุน
ไว้ในครอบครอง 

นัดสืบพยานโจทก์  
ศาลทหารกรุงเทพ 
วันที่ 20 มกราคม 
2559 

ศาลส่ังเลื่อนนัดสืบพยาน 
เน่ืองจากพยานโจทก์ติดราชการ 
โดยเลื่อนไปเป็นวันที่ 4 
เมษายน 2559 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และ
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 

 



ล าดับ ชื่อ ความส าคัญของคดี หมายเลขคด ี ข้อหา นัดหมาย ผลความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

4 

คดีฟ้องละเมิดกรม
ราชทัฑณ์ สืบเน่ือง
จากนายสุรกริช 

เสียชีวิตในระหว่างถูก
เจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่

ในเรือนจ า 

คดีน้ีนายสุรกริช ถึงแก่ความตายในระหว่างถูก
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ า  

คดีหมายเลขด า
ที่ พ.
3987/2558 
ศาลแพ่ง 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 420 

นัดชี้สองสถาน 
ศาลแพ่ง  
วันที่ 20 มกราคม 
2559 

ทนายความยื่นค าแถลงขอให้
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ศาล
จึงค าสั่งให้เข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยก่อน 

 

5 
คดีระเบิดเวที กปปส. 

จังหวัดตราด 

คดีน้ีเจ้าหน้าที่รัฐพยายามสอบถามจ าเลยเพื่อ
เชื่อมโยงไปถึงขบวนการความรุนแรงทาง
การเมืองใต้ดิน และยังมีข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
เรื่องที่จ าเลยถูกซ้อมทรมานด้วย 

คดีหมายเลขด า
ที่ 1213/2557 
ศาลจังหวัดตราด 

ร่วมกันฆ่า ร่วมกัน
มีอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนไว้ใน
ครอบครอง ฯลฯ 

นัดฟังค าพิพากษา  
ศาลจังหวัดตราด 
วันที่ 26 มกราคม 
2559 

ศาลมีค าพิพากษายกฟ้องจ าเลย
ที่ 2 และจ าเลยที่ 3 ทุกข้อ
กล่าวหา 
และพิพากษาลงโทษจ าเลยที่ 1 
ข้อหาครอบครองอาวุธ จ าคุก 5 
ปี 

 

6 
สิรภพ กรณ์อรุษ 

 

สิรภพเป็นนักเขียนบทกลอนและบทความลง
ทางโซเชียลมีเดีย ภายหลังรัฐประหาร มี
รายชื่อในประกาศให้เข้ารายงานตัวต่อคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 40ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
เรียกให้มารายงาน
ตัว 

นัดสืบพยานโจทก์  
ศาลทหารกรุงเทพ 
วันที่ 26 มกราคม 
2559 

ศาลมีค าสั่งเลื่อนสืบพยานไป
เป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 

 

 



2. นัดพิจารณาคดีประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 17 คดี ดังน้ี 

ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

1 
คดีตรวจสอบทุจริต
อุทยานราชภักดิ์ 

ประชาชนและนักศึกษาจัดกิจกรรม
อย่างสงบและสันติ โดยการน่ังรถไฟไป
ตรวจสอบการทุจริตอุทยานราชภักดิ์ 
แต่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมและแจ้ง
ความด าเนินคดี 

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ฝ่าฝืนชุมนุมทางการเมือง
เกินกว่า 5 คนขึ้นไป  

นัดส่งตัวมอบตัวผู้ต้องหาให้
อัยการ  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 
 

 

2 สมบัติ บุญงามอนงค์ 

คดีน้ีมีบุคคลแจ้งความนายสมบัติก่อน
รัฐประหาร และต ารวจมิได้ด าเนินการ
ใดๆ แต่ภายหลังรัฐประหารได้มีค าสั่ง
ให้น ากลับมาด าเนินคดีกับนายสมบัติอีก
ครั้ง 

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 112 และพรบ.
คอมพิวเตอร์ 

นัดฟังค าสั่งอัยการ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 

 

3 
คดีแอบอ้างสมเด็จ
พระเทพฯ ที่จังหวัด

ก าแพงเพชร 

เป็นคดีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 จากการแอบอ้าง
สมเด็จพระเทพฯ หาประโยชน์ 

คดีด าหมายเลข
ที่ 3016/2558
ศาลจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 112 

นัดตรวจพยานหลักฐาน 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลจังหวัดก าแพงเพชร 

 

4 ธนพร 

คดีน้ีจ าเลยถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดฐานหม่ินประมาทผู้ตายด้วย
การโฆษณาซ่ึงเป็นความผิดอันยอม
ความได้ ขณะที่จ าเลยถุกควบคุมตัว
ญาติของผู้ตายยังไม่ได้แจ้งความร้อง
ทุกข์ หลังจากที่จ าเลยถูกเจ้าหน้าที่

คดีหมายเลขด า
ที่ 3601/2558 
ศาลอาญา 

หม่ินประมาทโดยการ
โฆษณา 

นัดตรวจพยานหลักฐาน 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 13.30 น. 
ศาลอาญา 
 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 
ควบคุมตัวนานถึง 4 วัน จึงมีการมีแจ้ง
ความร้องทุกข์ จ าเลยถูกควบคุมตัวไว้
นานกว่า 7 วัน  และคดีน้ีได้มีการ
น าไปใช้ร่วมกันกับความผิดตาม พรบ.
คอมฯ มาตรา 14 ซ่ึงเป็นการขัดต่อ
เจตนารมณ์ของ พรบ.คอมฯ มาตรา 14 

5 ศิริกาญจน์ เจริญศิริ 

ทนายความในคดี 14 นักศึกษา
ประชาธิปไตยใหม่ ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจ
แจ้งความด าเนินคดี จากเหตุที่
ทนายความท าหน้าที่รักษาความลับของ
ลูกความ 

ไม่มีหมายเลขคดี ประมวลกฏหมาย
กฏหมายอาญา มาตรา 
172 และ 368 

นัดรับทราบข้อกล่าวหา 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานีต ารวจนครบาลชนะ
สงคราม 

 

6 สุริยะ 

คดีน้ีเป็นคดีเก่ียวกับอาวุธ ซ่ึงอาจจะมี
การพยายามเชื่อมโยงไปถึงขบวนการ
ความรุนแรงทางการเมืองใต้ดิน 

คดีด าหมายเลข
ที่ 107/2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

มีอาวุธระเบิดไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

นัดสอบค าให้การ  
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.00 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

 

7 
สิรภพ กรณ์อรุษ 

 

สิรภพเป็นนักเขียนบทกลอนและ
บทความลงทางโซเชียลมีเดีย ภายหลัง
รัฐประหาร มีรายชื่อในประกาศให้เข้า
รายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 

คดีหมายเลขด า
ที่ 40ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเรียกให้มา
รายงานตัว 

นัดสืบพยานโจทก์  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

 
8 
 

 

 
จิตรา คชเดช 

 

จิตรา คชเดช เป็นนักกิจกรรมด้าน
แรงงานและเคลื่อนไหวด้าน
ประชาธิปไตย ภายหลังรัฐประหารได้มี
ประกาศให้เข้ารายงานตัวกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ แต่เน่ืองจากจิตรา
อยู่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถมา
รายงานตัวได้และได้ท าหนังสือชี้แจ้งกับ
สถานทูตไทยว่าจะเข้ารายงานตัวเม่ือ
กลับประเทศไทย  ปรากฎว่าเม่ือ
เดินทางกลับไทย จิตราถูกจับกุมและส่ง
ด าเนินคดีต่อศาลทหาร 

คดีหมายเลขด า
ที 28ก./2557 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ต าสั่งเรียกให้บุคคลมา
รายงานตัว 

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

 

9 บัณฑิต อานียา 

คดีน้ีจ าเลยเป็นผู้มีอาการทางจิต
ประสาท และเป็นการถูกด าเนินคดีครั้ง
ที่สอง หลังจากที่จ าเลยได้รับการรอลง
อาญาจากศาลฎีกาในคดีก่อน ก่อนมี
การรัฐประหาร อีกทั้งเป็นการแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมตั้งพรรค
การเมือง ในลักษณะเป็นค าถามเท่าน้ัน 

คดีมหายเลขด า
ที่ 45 ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 112 

นัดไต่สวนค าร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 
14 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

 

10 
คดีนักวิชาการแถลง

มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่าย
ทหาร 

นักวิชาการใช้เสรีภาพแสดงความ
คิดเห็นในงานเสวนาแห่งหน่ึง แต่กลับ
ถูกเจ้าหน้าที่แจ้งความด าเนินคดีใน
ข้อหาฝ่าฝืนชุมนุมทางการเมือง  

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ฝ่าฝืนชุมนุมทางการเมือง
เกินกว่า 5 คนขึ้นไป 

นัดสอบค าให้การพยาน
ผู้ต้องหา  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานีต ารวจภูธรช้างเผือก 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

11 

คดีแรงงาน ผู้ส่ือข่าว
สองรายถูกเลิกจ้าง 
เน่ืองจากร่วมชุมนุม

ทางการเมือง 

คดีน้ีโจทก์ถูกเลิกจ้าง เน่ืองจากนายจ้าง
อ้างว่าโจทก์แสดงพฤติกรรมที่ฝักใฝ่
การเมือง จากการเข้าร่วมการชุมนุม ซ่ึง
เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและไม่
เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น และเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะ
เหตุแห่งความต่างในเรื่องความเห็นทาง
การเมือง 

คดีหมายเลขด า
ที่ 4/2559 
และคดี
หมายเลขด าที่ 5 
/2559 
ศาลแรงงาน
กลาง 

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม นัดไกล่เกลี่ย 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 
ศาลแรงงานกลาง 

 

12 จุฑาทิพย์ 

คดีน้ี ผู้ต้องหาถูกแจ้งความด าเนินคดี
โดยเจ้าหน้าที่รัฐเน่ืองจากโพสต์
ข้อความข่าวลื่อเก่ียวกับการคอรัปชั่น
ของบุคคลในรัฐบาลรัฐประหาร ผ่าน
ทางเฟสบุ๊คส่วนตัว  

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 116  
และพรบ.คอมพิวเตอร์ 

นัดฟังค าสั่งของพนักงาน
อัยการ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

 

13 สมบัติ บุญงามอนงค์ 

สมบัติ บุญงามอนงค์ถูกคณะ
รัฐประหารด าเนินคดียุยุงปลุกปั่นให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย จากการจัด
กิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร หลังการท า
รัฐประหารของคสช. 

คดีหมายเลขด า
ที่ 24 ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 116  
และพรบ.คอมพิวเตอร์  

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

 

14 

คดีฟ้องละเมิดกรม
ราชทัณฑ์ สืบเน่ืองจาก
นายสุรกริช เสียชีวิตใน
ระหว่างควบคุมใน
เรือนจ า 

คดีน้ีนายสุรกริช ถึงแก่ความตายใน
ระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ใน
เรือนจ า 

คดีหมายเลขด า
ที่ พ.
3987/2558 
ศาลแพ่ง 

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 420 

นัดไกลเกลี่ย  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 9.00 น.  
ศาลแพ่ง 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

15 ประจักษ์ชัย 

จ าเลยมีอาการป่วยทางจิตอย่างชัดแจ้ง  
คดีอยู่ในศาลทหาร เน่ืองจาก
ประกาศคสช.ที่ 37/2557 

คดีหมายเลขด า
ที่ 148 ก./2558 
ศาลกรุงเทพ 

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 112 

นัดฟังผลการตรวจรักษา
อาการทางจิตและทาง
ร่างกาย 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

 

16 
คดีครอบครองวัตถุ
ระเบิดที่มักกะสัน 

คดีน้ีเจ้าหน้าที่รัฐพยายามสอบถาม
จ าเลยเพื่อเชื่อมโยงไปถึงขบวนการ
ความรุนแรงทางการเมืองใต้ดิน และยัง
มีข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องที่จ าเลยถูก
ซ้อมทรมานด้วย 

ยังไม่มีหมายเลข
คดี เน่ืองจากอยู่
ในช่วงฝากในชั้น
สอบสวน 

มีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนไว้ในครอบครอง 

นัดฟังค าสั่งอัยการ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

 

17 ปิยะ 

คดีม.112 ซ่ึงมีการกระท าผิดก่อนการ
รัฐประหาร  แต่เน่ืองจากมีการ
รัฐประหาร และคสช.มีนโยบายที่จะ
ด าเนินคดีม.112 อย่างกว้างขวาง จึงท า
ให้จ าเลยถูกด าเนินคดีน้ี  ทั้งที่เหตุในคดี
น้ีเกิดตั้งแต่ปี 2556 

คดีหมายเลขด า
ที่ อ. 
3739/2558 
ศาลอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 

นัดตรวจพยานหลักฐาน 
29 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลอาญา 
 

 

 


