
ใบแจ้งข่าวความคืบหน้าของคดีประจ าเดือนกุมภาพันธ์ และนัดพิจารณาคดีประจ าเดือนมีนาคม  2559 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

1. ความคืบหน้าคดีประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 17 คดี ดังน้ี 

ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

1 
คดีตรวจสอบทุจริต
อุทยานราชภักดิ์ 

ประชาชนและนักศึกษาจัดกิจกรรม
อย่างสงบและสันติ โดยการน่ังรถไฟ
ไปตรวจสอบการทุจริตอุทยานราช
ภักดิ์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุม
และแจ้งความด าเนินคดี 

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ฝ่าฝืนชุมนุมทาง
การเมืองเกินกว่า 5 
คนขึ้นไป  

นัดส่งตัวมอบตัวผู้ต้องหา
ให้อัยการ  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 
 

เลื่อนไปวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2559 และต่อมาเม่ือถึงนัด
ดังกล่าวก็ได้เลื่อนนัดอีกครั้ง
ไปวันที่ 9 มีนาคม 2559 

 

2 สมบัติ บุญงามอนงค์ 

คดีที่มีบุคคลแจ้งความนายสมบัติ
ก่อนรัฐประหารและต ารวจมิได้
ด าเนินการใดๆ แต่ภายหลัง
รัฐประหารได้มีค าสั่งให้น ากลับมา
ด าเนินคดีกับนายสมบัติอีกครั้ง 

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 
และพรบ.
คอมพิวเตอร์ 

นัดฟังค าสั่งอัยการ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 

พนักงานอัยการสั่งเลื่อนนัด
ฟังค าสั่งไปวันที่ 29 มีนาคม 
2559 

 

3 
คดีแอบอ้างสมเด็จ
พระเทพฯ ที่จังหวัด

ก าแพงเพชร 

เป็นคดีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 
ภายหลังรัฐประหาร จากกรณีการ
แอบอ้างสมเด็จพระเทพฯ เพื่อหา
ประโยชน์ มีจ าเลยในคดีทั้งหมด 4 
คน 

คดีด าหมายเลขที่ 
3016/2558 ศาล
จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112, 
ปลอมเอกสาร
ราชการ, สวม
เครื่องแบบเจ้า
พนักงานโดยไม่มี
สิทธิ 

นัดตรวจพยานหลักฐาน 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลจังหวัดก าแพงเพชร 

ศาลก าหนดวันสืบพยานโจทก์
วันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 
2559 และ 16, 17, 18 
สิงหาคม 2559 และนัด
สืบพยานจ าเลยวันที่ 30, 31 
สิงหาคม และ 1, 2, 5, 6, 7, 
8 และ 9 กันยายน 2559 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

4 ธนพร 

คดีน้ีจ าเลยถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดฐานหม่ินประมาทผู้ตาย
ด้วยการโฆษณาซ่ึงเป็นความผิดอัน
ยอมความได้ ขณะที่จ าเลยถูก
ควบคุมตัว ญาติของผู้ตายยังไม่ได้
แจ้งความร้องทุกข์ หลังจากที่จ าเลย
ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนานถึง 4 
วัน จึงมีการมีแจ้งความร้องทุกข์ 
จ าเลยถูกควบคุมตัวไว้นานกว่า 7 
วัน และคดีน้ีได้มีการน าไปใช้
ร่วมกันกับความผิดตาม พรบ.คอมฯ 
ซ่ึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของ 
พรบ.คอมฯ มาตรา 14 

คดีหมายเลขด าที่ 
3601/2558 
ศาลอาญา 

หม่ินประมาทโดย
การโฆษณา 

นัดตรวจพยานหลักฐาน 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 13.30 น. 
ศาลอาญา 
 

นัดสมานฉันท์ วันที่ 31
พฤษภาคม 2559  
เวลา 9.30 น. 
 

 

5 ศิริกาญจน์ เจริญศิริ 

ทนายความในคดี 14 นักศึกษา-นัก
กิจกรรมประชาธิปไตยใหม่ ถูก
เจ้าหน้าที่ต ารวจแจ้งความ
ด าเนินคดี จากเหตุที่ทนายความท า
หน้าที่รักษาความลับของลูกความ  

ไม่มีหมายเลขคดี ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 142 
และ 368 

นัดรับทราบข้อกล่าวหา 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานีต ารวจนครบาลชนะ
สงคราม 

พนักงานสอบสวน  
นัดพบอัยการวันที่ 4 มีนาคม 
2559 

 

6 สุริยะ 

คดีน้ีเป็นคดีเก่ียวกับอาวุธ ซ่ึง
อาจจะมีการพยายามเชื่อมโยงไปถึง
ขบวนการความรุนแรงทางการเมือง
ใต้ดิน 

คดีด าหมายเลขที่ 
107/2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

มีอาวุธระเบิดไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

นัดสอบค าให้การ  
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.00 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

จ าเลยให้การรับสารภาพ 
ศาลพิพากษาจ าคุก 5 ปี ลด
เหลือ 2.6 ปี ไม่รอการลงโทษ 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

7 
สิรภพ กรณ์อรุษ 

 

นายสิรภพเป็นนักเขียนบทกลอน
และบทความลงทางโซเชียลมีเดีย 
ภายหลังรัฐประหาร มีรายชื่อใน
ประกาศให้เข้ารายงานตัวต่อคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ 

คดีหมายเลขด าที่ 
40ก./2557 ศาล
ทหารกรุงเทพ 

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
เรียกให้มารายงาน
ตัว 

นัดสืบพยานโจทก์  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

สืบพยานได้หน่ึงปาก  
สืบนัดต่อไปวันที่ 23 
พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 
น. 
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จิตรา คชเดช 

 

จ าเลยเป็นนักกิจกรรมด้านแรงงาน
และเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตย 
ภายหลังรัฐประหารได้มีประกาศให้
เข้ารายงานตัวกับคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ แต่เน่ืองจากจิตราอยู่
ต่างประเทศจึงไม่สามารถมา
รายงานตัวได้ และได้ท าหนังสือชี้
แจ้งกับสถานทูตไทยว่าจะเข้า
รายงานตัวเม่ือกลับประเทศ  
ปรากฏว่าเม่ือเดินทางกลับไทย 
จิตราถูกจับกุมและด าเนินคดีในศาล
ทหาร 

คดีหมายเลขด าที่ 
28ก./2557 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามต าสั่งเรียกให้
บุคคลมารายงานตัว 

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

สืบพยานได้หน่ึงปาก  
นัดสืบพยานโจทก์ต่อไป 
วันที่ 25 เมษายน 2559 
เวลา 8.30 น. 

 

9 บัณฑิต อานียา 

คดีน้ีจ าเลยเป็นผู้มีอาการทางจิต
ประสาท และเป็นการถูกด าเนินคดี
ครั้งที่สอง หลังจากที่จ าเลยได้รับ
การรอลงอาญาจากศาลฎีกาในคดี
เก่าก่อนมีการรัฐประหาร อีกทั้งเป็น

คดีหมายเลขด าที่ 
45 ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฏหมาย
อาญา มาตรา 112 

นัดไต่สวนค าร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
มาตรา 14 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 

แพทย์ให้ความเห็นว่าจ าเลย
วิกลจริต แต่สามารถต่อสู้คดี
ได้ และนัดสืบพยานโจทก์ต่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
เวลา 8.30 น. 
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การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ตั้งพรรคการเมือง ในลักษณะเป็น
ค าถามเท่าน้ัน 

เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

10 
คดีนักวิชาการแถลง

มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่าย
ทหาร 

นักวิชาการใช้เสรีภาพแสดงความ
คิดเห็นในการแถลงข่าว แต่กลับถูก
เจ้าหน้าที่แจ้งความด าเนินคดีใน
ข้อหาฝ่าฝืนชุมนุมทางการเมือง  

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ฝ่าฝืนชุมนุมทาง
การเมืองเกินกว่า 5 
คนขึ้นไป 

นัดน าพยานผู้เชี่ยวชาญเข้า
ให้การสนับสนุนผู้ต้องหา  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานีต ารวจภูธรช้างเผือก 
จังหวัดเชียงใหม่ 

พยานผู้ต้องหาได้ให้การกับ
พนักงานสอบสวนเสร็จสิ้น  
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คดีแรงงาน นักข่าวสอง
รายถูกไล่ออก 

เน่ืองจากร่วมชุมนุม
ทางการเมือง 

คดีน้ีโจทก์ถูกเลิกจ้าง เน่ืองจาก
นายจ้างอ้างว่าโจทก์แสดง
พฤติกรรมที่ฝักใฝ่การเมือง จากการ
เข้าร่วมการชุมนุม ซ่ึงเป็นการเลิก
จ้างไม่เป็นธรรม ไม่เคารพสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
และเป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ
ความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง 

คดีหมายเลขด าที่ 
4/2559 
และคดีหมายเลข
ด าที่ 5/2559 
ศาลแรงงานกลาง 

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

อยู่ในระหว่างไกล่เกลี่ย  
นัดไกล่เกลี่ยเลื่อนครั้งที่สอง
วันที่ 24 มีนาคม 2559  
เวลา 9.00 น.  

 

12 
นางสาว จ. (ผู้ต้องหา

ขอสงวนนาม) 

ผู้ต้องหาถูกแจ้งความด าเนินคดีโดย
เจ้าหน้าที่รัฐ เน่ืองจากโพสต์
ข้อความข่าวลือเก่ียวกับการ
คอรัปชั่นของบุคคลในรัฐบาล
รัฐประหาร ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว  

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ประมวลกฏหมาย
อาญา มาตรา 116  
และพรบ.
คอมพิวเตอร์ 

นัดฟังค าสั่งของพนักงาน
อัยการ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

พนักงานอัยการสั่งเลื่อนนัด
ไปวันที่ 19 เมษายน 2559 
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13 สมบัติ บุญงามอนงค์ 

จ าเลยถูกคณะรัฐประหารด าเนินคดี
ยุยุงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อย จากการจัดกิจกรรม
ต่อต้านรัฐประหารในช่วงหลังเกิด
รัฐประหารของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 

คดีหมายเลขด าที่ 
24 ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฏหมาย
อาญา มาตรา 116  
และพรบ.
คอมพิวเตอร์  

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

สืบพยานได้หน่ึงปาก 
นัดสืบครั้งต่อไป 
วันที่ 27 เมษายน 2559  
เวลา 13.30 น. 
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คดีฟ้องละเมิดกรม
ราชทัณฑ์ สืบเน่ืองจาก
นายสุรกริช เสียชีวิตใน
ระหว่างถูกเจ้าหน้าที่
ควบคุมอยู่ในเรือนจ า 

คดีน้ีนายสุรกริช ชัยมงคล ผู้ต้องขัง
คดีการเมือง ถึงแก่ความตายใน
ระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่
ในเรือนจ า 

คดีหมายเลขด าที่ 
พ.3987/2558 
ศาลแพ่ง 

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 420 

นัดไกลเกลี่ย  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 9.00 น.  
ศาลแพ่ง 

อยู่ในระหว่างไกล่เกลี่ย  
นัดไกล่เกลี่ยครั้งที่สอง  
วันที่ 15 มีนาคม 2559 
เวลา 9.30 น. 

 

15 ประจักษ์ชัย 

จ าเลยมีอาการป่วยทางจิตอย่างชัด
แจ้ง คดีอยู่ในศาลทหาร เน่ืองจาก
ประกาศคสช.ที่ 37/2557 

คดีหมายเลขด าที่ 
148 ก./2558 
ศาลกรุงเทพ 

ประมวลกฏหมาย
อาญา มาตรา 112 

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

แพทย์มีความเห็นว่าควรว่า
รักษาอาการป่วยของจ าเลย
ต่อ และศาลส่ังเลื่อนนัดฟังผล
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
เวลา 9.00 น. 

 

16 
คดีครอบครองวัตถุ
ระเบิดที่มักกะสัน 

คดีน้ีเจ้าหน้าที่รัฐพยายามสอบถาม
จ าเลยเพื่อเชื่อมโยงไปถึงขบวนการ
ความรุนแรงทางการเมืองใต้ดิน 
และยังมีข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องที่
จ าเลยถูกซ้อมทรมานด้วย 

ยังไม่มีหมายเลข
คดี เน่ืองจากอยู่
ในช่วงฝากในชั้น
สอบสวน 

มีอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนไว้ใน
ครอบครอง 

นัดฟังค าสั่งอัยการ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

อัยการสั่งเลื่อนนัดไปเป็นวันที่ 
20 เมษายน 2559 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ความคืบหน้า 
ข้อมูลคดี
เพ่ิมเติม 

17 ปิยะ 

จ าเลยถูกกล่าวหาจากกรณีการส่ง
อีเมล์ที่มีเน้ือหาเข้าข่ายความผิด
ตามมาตรา 112 ตั้งแต่เม่ือปี 2551 
โดยเป็นการถูกด าเนินคดีข้อหาน้ี
เป็นคดีที่สอง ภายหลังคดีแรกถูก
กล่าวหาจากการโพสต์ข้อความ
ในเฟซบุ๊กและศาลอาญาตัดสิน
จ าคุก 6 ปี  

คดีหมายเลขด าที่ 
อ. 3739/2558 
ศาลอาญา 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 

นัดตรวจพยานหลักฐาน 
29 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลอาญา 
 

จ าเลยให้การปฏิเสธ 
ศาลเลื่อนนัดตรวจ
พยานหลักฐานไปเป็น 
วันที่ 7 มีนาคม 2559  
เวลา 9.00 น.  
 

 

 

 

 

 

  



2. นัดพิจารณาคดีประจ าเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 18 คดี ดังน้ี 

ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

1 วิชัย 

คดีน้ีจ าเลยถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลง  
เฟซบุ๊กบุคคลอ่ืนแล้วโพสต์ข้อความเข้า
ข่ายมาตรา 112 เพราะความขัดแย้ง
ส่วนตัว 

คดีหมายเลขด าที่ 
ฝ. 164/2558  
ศาลทหารกรุงเทพ 
     

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 

นัดส่งฟ้องคดีต่อศาล 
วันที่ 4 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ      
 

 

2 ฐนกร 

คดีโพสต์ข้อความเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง 
ซ่ึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดของ 112 

คดีหมายเลยด าที่ 
ฝพ.38/2558 
ศาลทหารกรุงเทพ 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
112, 116 

นัดส่งฟ้องคดีต่อศาล  
วันที่ 4 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

 

3 ศิริกาญจน์ เจริญศิริ 

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

ไม่มีหมายเลขคดี ประมวลกฏหมายกฏหมาย
อาญา มาตรา 142 และ 368 

ผู้ต้องหาน าพยานฝ่าย
ผู้ต้องหาเข้าให้การเพิ่มเติม 
วันที่ 5 และ 7 มีนาคม 
2559 เวลา 10.00 น. 
สน.ชนะสงคราม  

 

4 ปิยะ 

จ าเลยถูกกล่าวหาจากกรณีการส่งอีเมล์ที่
มีเน้ือหาเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 112 
ตั้งแต่เม่ือปี 2551 โดยเป็นการถูก
ด าเนินคดีข้อหาน้ีเป็นคดีที่สอง ภายหลัง
คดีแรกถูกกล่าวหาจากการโพสต์
ข้อความในเฟซบุ๊กและศาลอาญาตัดสิน
จ าคุก 6 ปี  

คดีหมายเลขด าที่ 
อ.3739/2558 
ศาลอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 

นัดตรวจพยานหลักฐาน 
วันที่ 7 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลอาญา 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

5 สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 

นักวิชาการที่ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ
ภายหลังรัฐประหาร และได้ถูก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีค าสั่งไล่ออก
จากราชการ 

คดีหมายเลขด าที่ 
บ.408/2558 
ศาลปกครองกลาง 

ฟ้องขอเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

เดิมนัดฟังค าพิพากษา 
วันที่ 8 มีนาคม 2559 
เวลา 9.30 น. 
แต่ศาลปกครองกลางได้ 
มีค าสั่งเลื่อนไปแบบไม่มี
ก าหนด 

 

6 ไมตรี จ าเริญสืบสกุล 

คดีน้ีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้แจ้งความจาก
กรณีการเผยแพร่ข้อความและคลิปที่ระบุ
ว่ามีทหารท าร้าย โดยการตบชาวบ้าน
หลายคน ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ที่
หมู่บ้านชายแดนอ าเภอเชียงดาว จ าเลย
เป็นนักกิจกรรมในประเด็นชาติพันธ์ุ และ
มีบทบาทเป็นผู้ส่ือข่าวพลเมือง  

คดีหมายเลขด าที่ 
อ.1676/58 ศาล
จังหวัดเชียงใหม่ 

พรบ.คอมพิวเตอร์ นัดฟังค าพิพากษา 

วันที่ 8 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

7 
คดีตรวจสอบทุจริต
อุทยานราชภักดิ์ 

ประชาชนและนักศึกษาจัดกิจกรรมอย่าง
สงบและสันติ โดยการน่ังรถไฟไป
ตรวจสอบการทุจริตอุทยานราชภักดิ์ แต่
ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมและแจ้งความ
ด าเนินคดี 

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ฝ่าฝืนชุมนุมทางการเมืองเกิน
กว่า 5 คนขึ้นไป  

นัดส่งตัวมอบตัวผู้ต้องหาให้
อัยการ 
วันที่ 9 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ  
 

 

8 คดีระเบิดศาลอาญา 

เป็นคดีที่ได้กระท าต่อส านักงานศาล
อาญา ซ่ึงต้องการแสดงออกซ่ึงสัญลักษณ์
การต่อต้านทางการเมือง กลุ่มจ าเลยไม่
เห็นด้วยกับการรัฐประหาร เป็นคดีที่อยู่

คดีหมายเลขด าที่ 
165 ก/2558 
ศาลทหารกรุงเทพ 

ร่วมกันก่อการร้าย , ร่วมกัน
เป็นอ้ังยี่, ร่วมกันพยายามฆ่า
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน, กระท า
ให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็น

นัดตรวจพยานหลักฐาน 
วันที่ 10 มีนาคม 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 
ในอ านาจศาลทหาร  และไม่สามารถ
อุทธรณ์/ฎีกาได้ 

อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
ของผู้อ่ืน, มีและใช้อาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนที่ใช้
เฉพาะแต่การสงคราม, พา
อาวุธ ติดตัวไปในเมือง 
หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุจ าเป็น, ยิงปืนซ่ึง
ใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง 
หมู่บ้านหรือที่ชุมชนและมี
ยุทธภัณฑ์ทางทหารไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

 

 
9 
 

 

ชญาภา 
 

คดีน้ีจ าเลยโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว เก่ียวกับเรื่องการปฏิวัติซ้อน แต่
ถูกตั้งข้อหาที่รุนแรงคือมาตรา 116 
ในขณะจับกุมเจ้าหน้าที่ไม่มีการแสดง
หมายจับหรือหมายใดๆ และต่อมา
ภายหลังได้มีการข้อหาหม่ินสถาบันฯ 
ตามมาตรา 112 เพิ่มเข้ามาอีกด้วย 

คดีหมายเลขด าที่ 
154 /2558 
คดีหมายเลขแดงที่ 
196/2558 
ศาลทหารกรุงเทพ 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
112, 116 

ครบก าหนดอุทธรณ์ 
วันที่ 14 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

 

10 
คดีฟ้องละเมิดกรม
ราชทัณฑ์ สืบเน่ืองจาก
นายสุรกริช เสียชีวิตใน

คดีน้ีนายสุรกริช ชัยมงคล ผู้ต้องขังคดี
การเมือง ถึงแก่ความตายในระหว่างถูก
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ า  

คดีหมายเลขด าที่ 
พ.3987/2558 
ศาลแพ่ง 

ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 420 

นัดไกลเกลี่ยครั้งที่ 2  
วันที่ 15 มีนาคม 2559 
เวลา 9.30 น.  

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 
ระหว่างถูกเจ้าหน้าที่
ควบคุมอยู่ในเรือนจ า 

และนัดชี้สองสถาน 
วันที่ 17 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลแพ่ง 

11 คดีระเบิดบรรทัดทอง 

 คดีหมายเลขด าที่ 
อ.3226/2558 
ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ 
 

ร่วมกันฆ่า, ร่วมกันพยายามฆ่า
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน, กระท า
ให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็น
อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
ของผู้อ่ืน, มีและใช้อาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต, พาอาวุธ ติดตัวไปใน
เมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยไม่มีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนตามสมควรแก่
พฤติการณ์, ยิงปืนซ่ึงใช้ดิน
ระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง 
หมู่บ้านหรือที่ชุมชนและมี
ยุทธภัณฑ์ทางทหารไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

นัดสืบพยาน  
21 และ 28 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
ศาลอาญากรุงเทพใต้ 
 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

12 

คดีแรงงาน นักข่าวสอง
รายถูกไล่ออก 

เน่ืองจากร่วมชุมนุม
ทางการเมือง 

คดีน้ีโจทก์ถูกเลิกจ้าง เน่ืองจากนายจ้าง
อ้างว่าโจทก์แสดงพฤติกรรมที่ฝักใฝ่
การเมือง จากการเข้าร่วมการชุมนุม ซ่ึง
เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่เคารพ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
และเป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุ
ความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง 

คดีหมายเลขด าที่ 
4/2559 
และคดีหมายเลข
ด าที่ 5 /2559 
ศาลแรงงานกลาง 

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม นัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 
วันที่ 24 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
ศาลแรงงานกลาง 

 

13 ธารา 

จ าเลยถูกกล่าวหาตามมาตรา 112 จาก
การเผยแพร่คลิปเสียงของบรรพต 
จ านวน 6 กรรม โดยถูกทหารควบคุมตัว
ตามกฎอัยการศึก ก่อนถูกด าเนินคดีน้ี  
ระหว่างถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก
ไม่ได้รับการติดต่อญาติ/ทนายความ และ
ถูกข่มขู่ให้รับสารภาพ 

คดีหมายเลขด าที่ 
121 ก./2558 
ศาลทหารกรุงเทพ 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
112 และ พรบ.คอมพิวเตอร์ 

นัดสืบพยาน 
วันที่ 25 มีนาคม 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

 

14 
คดีระเบิดเวที กปปส. 

จังหวัดตราด 

คดีน้ีเจ้าหน้าที่รัฐพยายามสอบถามจ าเลย
เพื่อเชื่อมโยงไปถึงขบวนการความรุนแรง
ทางการเมืองใต้ดิน และยังมีข้อเท็จจริง
เก่ียวกับเรื่องที่จ าเลยถูกซ้อมทรมานด้วย 

คดีหมายเลขด าที่
1213/2557 
ศาลจังหวัดตราด 

ร่วมกันฆ่า ร่วมกันมีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนไว้ใน
ครอบครอง ฯลฯ 

ครบก าหนดอุทธรณ์  
วันที่ 26 มีนาคม 2559 
ศาลจังหวัดตราด 
 

 

15 ศิริกาญจน์ เจริญศิริ 

ทนายความในคดี 14 นักศึกษา-นัก
กิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ถูก
เจ้าหน้าที่ต ารวจท าการขอค้นรถบริเวณ
ศาลทหาร  

คดีหมายเลขที่ 
226/2558 
ศาลอาญา 

ขอเพิกถอนหมายค้นของ
เจ้าหน้าที่ 

ครบก าหนดฎีกา 
วันที่ 28 มีนาคม 2559 
ศาลอาญา 

 



ล าดับ 
 

ชื่อ 
 

ความส าคัญของคดี 
 

หมายเลขคด ี
 

ข้อหา 
 

นัดหมาย 
 

ข้อมูลคดีเพ่ิมเติม 

16 ชาญวิทย์ 

คดีน้ีจ าเลยถูกด าเนินคดีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 ในขณะ
แจกจ่ายเอกสารวิพากษ์วิจารณ์ทางการ
เมือง แต่ถูกกล่าวหาว่าเน้ือหาเข้าข่าย
ความผิดมาตรา 112 ซ่ึงเป็นเรื่องของ
เสรีภาพในการแสดงออก 

คดีหมายเลขด า 
517/2551  
ศาลจังหวัด
นนทบุรี 

ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 112 

ครบก าหนดอุทธรณ์ 
วันที่ 29 มีนาคม 2559 
ศาลจังหวัดนนทบุรี 

  

 

17 ปิยะ 

จ าเลยถูกด าเนินคดีมาตรา 112 จากการ
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กที่ไม่ใช่ชื่อของ
ตนเองตั้งแต่ปี 2556  และถูกศาลชั้นต้น
พิพากษาจ าคุก 9 ปี จากความผิด 1 
กรรม แต่ลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือจ าคุก 
6 ปี เน่ืองจากจ าเลยให้การเป็นประโยชน์
ในชั้นสอบสวน 

คดีหมายเลขด าที่  
อ.747/2558 
ศาลอาญา 

 

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 

ครบก าหนดอุทธรณ์ 
วันที่ 29 มีนาคม 2559 
ศาลอาญา 
 

 

18 สมบัติ บุญงามอนงค์ 

คดีที่มีบุคคลอาศัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แจ้งความนายสมบัติจากกรณีการโพสต์
ในเฟซบุ๊กตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร โดย
ต ารวจมิได้มีการด าเนินการใดๆ แต่
ภายหลังรัฐประหารได้มีค าสั่งให้น า
กลับมาด าเนินคดีกับนายสมบัติอีกครั้ง 

ไม่มีหมายเลขคดี 
เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างชั้น
สอบสวน 

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 112 และพรบ.
คอมพิวเตอร์ 

นัดฟังค าสั่งอัยการ 
วันที่ 29 มีนาคม 2559  
ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 


