
ใบแจ้งข่าวความคบืหน้าของคดีประจ าเดือนมีนาคมและนัดพิจารณาคดีประจ าเดือนเมษ ายน 2559 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน  

1. นัดความคบืหน้าของคดีประจ าเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 20 คดี ดังน้ี 

ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

1 วิชยั 

จ าเลยถูกกล่าวหาว่าไดป้ลอมเฟซบุ๊ก
บุคคลอื่นแลว้โพสตห์ม่ินสถาบนั
กษตัริย ์

คดีหมายเลข
ด าที่ ฝ. 
164/2558  
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 

นดัฝากขงัคร้ังท่ี 7 
วนัที่ 4 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

อยัการสั่งฟ้องคดี 
วนัที่ 16 มีนาคม 
2559 

 

2 ฐนกร 

จ าเลยถูกกล่าวหาว่าโพสตเ์สียดสีสุนขั
ทรงเลี้ยง และกดไลคเ์พจหม่ิน
สถาบนักษตัริย ์ซ่ึงไม่เขา้
องคป์ระกอบความผิดของม.112 

คดีหมายเลย
ด าที่ 
ฝพ.38/2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112, 116 

นดัฟ้อง 
วนัที่ 4 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

อยัการสั่งฟ้องคดี  

3 ศิริกาญจน์ เจริญศิริ 

ทนายความในคดี 14 นกัศึกษา
ประชาธิปไตยใหม่ ถูกเจา้หนา้ที่
ต  ารวจแจง้ความด าเนินคดี จากเหตุที่
ทนายความพยายามท าหนา้ที่รักษา
ความลบัของลูกความ 

- 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 142 และ 
368 

ผูต้อ้งหาน าพยานฝ่าย
ผูต้อ้งหาเขา้ใหก้ารเพิ่มเติม 
วนัที่ 5 และ 7 มีนาคม 
2559 เวลา 10.00 น. 
สน.ชนะสงคราม 
 

พนกังานสอบสวน
ก าลงัด าเนินการขอ
อนุญาตอยัการสูงสุด
มีค  าสั่งฟ้องในคดีน้ี 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

4 ปิยะ 

คดีที่สองของนายปิยะ ถูกกล่าวหาว่า
ส่งอีเมลท่ี์มีเน้ือหาหม่ินสถาบนัฯ เม่ือ
ปี 2551 และมีขอ้สงสัยเร่ืองอาการ
ทางจิต 

หมายเลขด าที่ 
อ.3739/2558 
ศาลอาญา 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 

นดัตรวจพยานหลกัฐาน 
วนัที่ 7 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลอาญา 

นดัสืบพยานโจทก ์
27- 28 กนัยายน 2559 
เวลา 8.30 น. 
นดัสืบพยานจ าเลย 29 
กนัยายน 2559 
เวลา 8.30 น. 

 

5 สมศกัดิ์  เจียมธีรสกุล 

นกัวิชาการท่ีตอ้งลี้ภยัออกนอก
ประเทศภายหลงัรัฐประหารและ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีค  าสั่งไล่
ออกจากราชการ 

หมายเลขด าที่ 
บ.408/2558 
ศาลปกครอง
กลาง 

ฟ้องขอเพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

เดิมนดัฟังค าพิพากษา 
วนัที่ 8 มีนาคม 2559 
เวลา 9.30 น. 
ศาลปกครองกลาง 
แต่ศาลมีค าสั่งเลื่อนไป
แบบไม่มีก  าหนด 

ศาลนดัฟังค า
พิพากษาวนัที่ 11 
เมษายน 2559  

 

6 ไมตรี จ าเริญสืบสกุล 

คดีน้ีเจา้หนา้ท่ีทหารเป็นผูแ้จง้ความ
เอาผิดจากกรณีการเผยแพร่ขอ้ความ
และคลิปท่ีระบุว่ามีทหารท าร้าย โดย
การตบชาวบา้นหลายคน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุลาหู่ที่หมู่บา้นชายแดน
อ าเภอเชียงดาว จ าเลยเป็นนกักิจกรรม
ในประเดน็ชาติพนัธ์ุ และมีบทบาท
เป็นผูส่ื้อข่าวพลเมือง 

หมายเลขด าที่ 
อ.1676/58 
ศาลจงัหวดั
เชียงใหม่ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

นดัฟังค าพิพากษา 
วนัที่ 8 มีนาคม2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ศาลมีค าพิพากษายก
ฟ้องจ าเลย 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

7 
คดีตรวจสอบทุจริต
อุทยานราชภกัดิ์  

ประชาชนและนกัศึกษาร่วม 7 คนจดั
กิจกรรมอยา่งสงบและสันติ โดยการ
นัง่รถไฟไปตรวจสอบการทุจริต
อุทยานราชภกัดิ์  แต่ถูกเจา้หนา้ที่
ทหารจบักุมและแจง้ความด าเนินคดี 

ไม่มีหมายเลข
คดี เน่ืองจาก
อยูใ่นระหว่าง
ชั้นสอบสวน 

ฝ่าฝืนชุมนุมทาง
การเมืองเกินกว่า 5 คน
ข้ึนไป  

นดัส่งตวัมอบตวัผูต้อ้งหา
ใหอ้ยัการ 
วนัที่ 9 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ  
 

อยัการเลื่อนนดัฟัง
ค าสั่งไปเป็นวนัท่ี 25 
เมษายน 2559 เวลา 
13.00 น. 

 

8 คดีระเบิดศาลอาญา 

จ าเลยในคดีน้ีมีทั้งหมด 14 ราย 
ปรากฏขอ้เทจ็จริงว่าจ าเลย 7 ราย มี
การซ้อมทรมานใหรั้บสารภาพในการ
สอบสวนในค่ายทหารระหว่างการ
ควบคุมตวัชั้นกฎอยัการศึก ก่อนมีการ
ส่งตวัใหต้  ารวจ 

คดีหมายเลข
ด าที่ 165 
ก/2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ร่วมกนัก่อการร้าย, 
ร่วมกนัเป็นอั้งยี,่ 
ร่วมกนัพยายามฆ่า
โดยไตร่ตรองไวก้่อน, 
กระท าใหเ้กิดระเบิด
จนน่าจะเป็นอนัตราย
แก่บุคคลหรือทรัพย์
ของผูอ้ื่น, มีและใช้
เคร่ืองกระสุนปืนที่ใช้
เฉพาะแต่การสงคราม
ซ่ึงนายทะเบียนไม่
สามารถออก
ใบอนุญาตใหมี้ และ
ใชไ้วใ้นครอบครอง
โดยผิดกฎหมาย, มี
และใชอ้าวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนไว้

นดัตรวจพยานหลกัฐาน 
วนัที่ 10 มีนาคม 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

นดัสืบพยานโจทก ์
วนัที่ 28,29 มิถุนายน 
2559  
วนัที่ 12,13 
กรกฎาคม 2559 
วนัที่ 9,10 สิงหาคม 
2559 
วนัที่ 13,14,27,28
กนัยายน 2559 
วนัที่ 11,12  ตุลาคม  
2559 
วนัที่ 8,9,20,21 
ธนัวาคม 2559 
 
 
 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

ในครอบครองโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต, พา
อาวุธ ติดตวัไปใน
เมือง หมู่บา้น หรือ
ทางสาธารณะโดยไม่มี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนตาม
สมควรแก่พฤติการณ์, 
ยงิปืนซ่ึงใชดิ้นระเบิด
โดยใช่เหตุในเมือง 
หมู่บา้นหรือที่ชุมชน
และมียทุธภณัฑท์าง
ทหารไวใ้น
ครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

 
9 
 

 

ชญาภา โชคพรบุศรี 
 

คดีน้ีจ าเลยถูกกล่าวหาว่าโพสต์
ขอ้ความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตวั 
เกี่ยวกบัเร่ืองการปฎิวติัซ้อน แต่ถูกตั้ง
ขอ้หาที่รุนแรงคือ ป.อาญา มาตรา 
116 ในขณะจบักุมเจา้หนา้ไม่มี
หมายจบัหรือแสดงหมายใดๆ และ
ต่อมาภายหลงัไดมี้การขอ้หาหม่ิน
สถาบนัฯ ตาม ม.112 เพิ่มอีกดว้ย 

คดีหมายเลข
ด าที่ 154 
/2558 
คดีหมายเลข
แดงที่ 
196/2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112, 116 

ครบก าหนดอุทธรณ์ 
วนัที่ 14 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ 
 

วนัที่ 17 มีนาม 2559 
ศาลมีค าสั่งรับ
อุทธรณ์ 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

10 สุรกริช ชยัมงคล 

คดีน้ีนายสุรกริช ถึงแก่ความตายใน
ระหว่างถูกเจา้หนา้ที่ควบคุมตวัอยูใ่น
เรือนจ า และไดฟ้้องละเมิดต่อกรม
ราชทณัฑ์ 

หมายเลขด าที่ 
พ.3987/2558 
ศาลแพ่ง 

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 
420 

นดัไกลเกลี่ยคร้ังท่ี 2  
วนัที่ 15 มีนาคม 2559 
เวลา 9.30 น.  
และนดัช้ีสองสถาน 
วนัที่ 17 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. 
ศาลแพ่ง 

นดัไกลเกลี่ยคร้ังท่ี 3 
วนัที่ 25 มีนาคม 
2559 ปรากฏว่าโจทก์
และจ าเลยสามารถ
ไกล่เกลี่ยกนัส าเร็จ 
เป็นผลใหโ้จทก์
ไดรั้บเงินเยยีวยาเพื่อ
มนุษยธรรม  

 

11 คดีระเบิดบรรทดัทอง 

จ าเลย2คน ถูกซ้อมทรมานใหรั้บ
สารภาพในการสอบสวนภายในค่าย
ทหาร ระหว่างการควบคุมตวัชั้นกฎ
อยัการศึก 

หมายเลขด าที่ 
อ.3226/2558 
ศาลอาญา
กรุงเทพใต ้
 

ร่วมกนัฆ่า,ร่วมกนั
พยายามฆ่าโดย
ไตร่ตรองไวก้่อน, 
กระท าใหเ้กิดระเบิด
จนน่าจะเป็นอนัตราย
แก่บุคคลหรือทรัพย์
ของผูอ้ื่น, มีและใช้
เคร่ืองกระสุนปืนที่ใช้
เฉพาะแต่การสงคราม
ซ่ึงนายทะเบียนไม่
สามารถออก
ใบอนุญาตใหมี้ และ
ใชไ้วใ้นครอบครอง
โดยผิดกฎหมาย, มี

นดัสืบพยาน  
21 และ 28 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 
ศาลอาญากรุงเทพใต ้
 

นดัสืบพยานโจทกต่์อ
ในวนัที่ 28,29 
เมษายน 2559 
เวลา 9.30 น. 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

และใชอ้าวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนไว้
ในครอบครองโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต, พา
อาวุธ ติดตวัไปใน
เมือง หมู่บา้น หรือ
ทางสาธารณะโดยไม่มี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนตาม
สมควรแก่พฤติการณ์, 
ยงิปืนซ่ึงใชดิ้นระเบิด
โดยใช่เหตุในเมือง 
หมู่บา้นหรือที่ชุมชน
และมียทุธภณัฑท์าง
ทหารไวใ้น
ครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

12 

นกัข่าวสองรายถูกไล่
ออก เน่ืองจากร่วม

ชุมนุมทางการเมืองเม่ือ
วนัที2่2 พ.ค.2558 (คดี

แรงงาน) 

คดีน้ีโจทกถ์ูกเลิกจา้ง เน่ืองจาก
นายจา้งอา้งว่าโจทกเ์ขา้ร่วมการ
ชุมนุม ซ่ึงเป็นการเลิกจา้งไม่เป็น
ธรรมและไม่เคารพสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น และเป็นการ
เลือกปฏิบติัเพราะเห็นต่างทาง

คดีหมายเลข
ด าที่ 4/2559 
และคดี
หมายเลขด าที่ 
5 /2559 
ศาลแรงงาน

เลิกจา้งไม่เป็นธรรม 

นดัไกล่เกลี่ยคร้ังท่ี 2 
วนัที่ 24 มีนาคม 2559 
เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 

ศาลแรงงานกลาง 

นดัไกล่เกลี่ยคร้ังท่ี 3 
ในวนัที่ 19 
พฤษภาคม 2559 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

การเมือง กลาง 

13 ธารา 

จ าเลยคดีม.112 ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่
คลิปบรรพต 6คลิปจ าเลยสู้คดีซ่ึงศาล
อาจลงโทษสูงถึง 90ปี  โดยไม่ลด
โทษ ระหว่างถูกควบคุมตวัชั้นกฎ
อยัการศึกไม่สามารถติดต่อญาติ/
ทนายความ และรับสารภาพชั้น
สอบสวนเพราะถูกข่มขู ่

คดีหมายเลข
ด าที่ 121 
ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

นดัสืบพยาน 

วนัที่ 25 มีนาคม 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

 

นดัสืบพยานโจทก ์
วนัที่ 8 กรกฎาคม 
2559 เวลา 8.30 น. 

 

14 
คดีระเบิดเวที กปปส. 

จงัหวดัตราด 

คดีน้ีเจา้หนา้ท่ีรัฐพยายามสอบถาม
จ าเลยเพื่อเช่ือมโยงไปถึงขบวนการ
ความรุนแรงทางการเมืองใตดิ้น และ
ยงัมีขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีจ าเลย
ถูกซ้อมทรมานดว้ย ซ่ึงศาลไดรั้บฟัง
ขอ้เทจ็จริงน้ีและยกฟ้องในขอ้หา
ร่วมกนัฆ่าฯ จ าเลยทั้ง3คน เหตุ
พยานหลกัฐานไม่เพียงพอ 

คดีหมายเลข
ด าที่
1213/2557 
ศาลจงัหวดั
ตราด 

ร่วมกนัฆ่า ร่วมกนัมี
อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนไวใ้น
ครอบครอง ฯลฯ 

ครบก าหนดอุทธรณ์  
วนัที่ 26 มีนาคม 2559 
ศาลจงัหวดัตราด 
 

ศาลสั่งขยาย
ระยะเวลายืน่อุทธรณ์
เป็นวนัที ่25 เมษายน 
2559  

 

15 ศิริกาญจน์ เจริญศิริ 
ทนายความในคดี 14 นกัศึกษา
ประชาธิปไตยใหม่ ถูกเจา้หนา้ที่
ต  ารวจคน้รถ จากเหตุที่ทนายความท า

คดีหมายเลขที่ 
226/2558 
ศาลอาญา 

ขอเพิกถอนหมายคน้ 
ครบก าหนดฎีกา 
วนัที่ 28 มีนาคม 2559 
ศาลอาญา 

ศาลอนุญาตขยาย
ระยะเวลายืน่ฎีกาไป
เป็นวนัที่ 27 เมษายน 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

หนา้ที่รักษาความลบัของลูกความ  
 

2559 

16 ชาญวิทย ์ 

จ าเลยถูกด าเนินคดีตามมาตรา 112 
ในขณะน าเอกสารท่ีอา้งว่ามีเน้ือหา
เขา้ข่ายความผิด ม.112 ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของเสรีภาพในการแสดงออก 

คดีหมายเลข
ด า 517/2551  
ศาลจงัหวดั
นนทบุรี 

ประมวลกฎหมาย
อาญา  
มาตรา 112 

ครบก าหนดอุทธรณ์ 
วนัที่ 29 มีนาคม 2559 
ศาลจงัหวดันนทบุรี 
 

 

 

17 ปิยะ 

คดีมาตรา 112 คดีแรกของปิยะ มีการ
กระท าผิดก่อนการรัฐประหารตั้งแต่ปี 
2556  แต่คสช.มีนโยบายที่จะ
ด าเนินคดีม.112 อยา่งกวา้งขวาง จึง
ท าใหจ้  าเลยถูกด าเนินคดีน้ี ซ่ึงคดีน้ี
ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกสูงถึง 9 ปี 
เกือบเท่าโทษที่ศาลทหารพิพากษา
ลงโทษคดี 112 ที่สูงถึง 10 ปีในกรณี
จ าเลยรับสารภาพ 

คดีหมายเลข
ด าที่  
อ.747/2558 
ศาลอาญา 
 

ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 

ครบก าหนดอุทธรณ์ 
วนัที่ 29 มีนาคม 2559 
ศาลอาญา 
 

ศาลสั่งขยาย
ระยะเวลายืน่อุทธรณ์ 

 

18 สมบติั บุญงามอนงค์ 

นายสมบติัถูกแจง้ความด าเนินคดี
ตั้งแต่ม.ค.2557 และต ารวจมิได้
ด  าเนินการใดๆ แต่ภายหลงั
รัฐประหารไดมี้ค  าสั่งใหน้ ากลบัมา
ด าเนินคดีกบันายสมบติัอีกคร้ัง 

ไม่มีหมายเลข
คดี เน่ืองจาก
อยูใ่นระหว่าง
ชั้นสอบสวน 

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

นดัฟังค าสั่งอยัการ 
วนัที่ 29 มีนาคม 2559 

เลื่อนนดัฟังค าสั่ง
อยัการ วนัที่ 11 
พฤษภาคม 2559 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ความคบืหน้า ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

19 ประจกัษช์ยั  

จ าเลยถูกกล่าวหาว่ายืน่หนงัสือ
ร้องเรียนท่ีมีขอ้ความหม่ินสถาบนั
กษตัริย ์แต่จิตแพทยย์นืยนัว่าจ าเลย
เป็นโรคจิตเภทและก่อเหตุขณะมี
อาการ 

คดีหมายเลข
ด าที่ 148 
ก./2558 
ศาลกรุงเทพ 

ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 

นดัไต่สวนแพทย ์
วนัที่ 29 มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ 

ปรากฏว่าแพทยมี์
ความเห็นว่าจ าเลย
สามารถต่อสู้คดีได ้
ศาลจึงนดัสอบ
ค าใหก้ารในวนัที่ 30 
พฤษภาคม 2559  

 

20 พลเมืองโตก้ลบั 

จ าเลยท ากิจกรรมรณรงคเ์ลือกตั้ง ซ่ึง
เป็นการแสดงออกโดยสงบและสันติ 
คดีน้ีอยูใ่นอ  านาจศาลทหาร  แมจ้  าเลย
ทั้งหมดจะเป็นพลเรือน และเป็นคดี
ในระหว่างประกาศใชก้ฎอยัการศึกจึง
ไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได ้

คดีหมายเลข
ด าที่ 164
ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ฝ่าฝืนหา้มชุมนุมทาง
การเมือง 

นดัฟังค าสั่งวินิจฉัยเขต
อ านาจศาล วนัที่ 30 
มีนาคม 2559 
ศาลทหารกรุงเทพ 

ศาลสั่งเลื่อนนดัฟัง
ค าสั่งวินิจฉัยเขต
อ านาจศาลไปเป็น 
วนัที่ 10 มิถุนายน 
2559 เวลา 8 โมงคร่ึง 

 

 

 

 

 

 

 



2. นัดพจิารณาคดีประจ าเดือนเมษายน 2559 จ านวน 8 คดี 

ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

1 พนัธ์ศกัดิ์  ศรีเทพ 

ถูกด าเนินคดีดว้ย ม.116 ซ่ึงเป็นคดี
ความมัน่คงจากการท่ีพนัธ์ศกัด์ิท  า
กิจกรรม”พลเมืองรุกเดิน” โดยเดินจาก
บา้นไปรายงานตวัที่ศาลจากการถูก
ด าเนินคดีเพราะท ากิจกรรม “เลือกตั้งท่ี
(รัก)ลกั” คดีน้ีทนายความไดย้ืน่ค  าร้อง
ของใหว้ินิจฉัยเขตอ านาจพิพากษาของ
ศาลทหาร 

หมายเลขด า 174
ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116  

นดัฟังค าวินิจฉัยเขตอ านาจ
พิพากษาของศาล 

 

2 
คดีโอนเงินจดัจา้งก่อเหตุ

ระเบิดศาลอาญา 

จ าเลยในคดีน้ีเป็น 6 ใน 14 รายในคดี
ร่วมกนัก่อเหตุปาระเบิดดว้ย(หมายเลข
ด าที่ 165 ก/2558)  

คดีหมายเลขด า
ที่ 168 ก./2558 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ร่วมกนัก่อการร้ายและมี
ยทุธภณัฑแ์ละเคร่ือง
กระสุนไวใ้นครอบครอง 

นดัสืบพยานโจทกน์ดัแรก 
วนัที่ 4 เมษายน 2559 
เวลา 8.30 น. ศาลทหาร
กรุงเทพ  

 

3 
คดีครอบครองระเบิด 

RGD 5 

คดีน้ีหลกัฐานท่ีน ามาเอาผิดจ าเลยโดย
หลกักมี็เพียงค าซัดทอดของผูต้อ้งหา
อีกคนหน่ึงเท่านั้น ไม่มีประจกัษพ์ยาน
ที่ชดัเจนแต่อยา่งใด และยงัมี
ขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีจ าเลยถูกซ้อม
ทรมานดว้ย ซ่ึงจ าเลยในคดีน้ีตกเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีก่อเหตุรุนแรงทาง
การเมืองอีกหลายคดี 

คดีหมายเลขด า
ที่ 137ก./2557 
ศาลกรุงเทพ 

ร่วมกนัมีอาวุธระเบิด 

นดัสืบพยานโจทกน์ดัแรก 
วนัที่ 5 เมษายน 2559  
เวลา 8.30 น.  
ศาลทหารกรุงเทพ  

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

4 นชัชชา กองอุดม 

ถูกจบักุมและด าเนินคดีจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมร าลึกครบรอบ 1 ปีการ
รัฐประหารที่หอศิลปวฒันธรรม
กรุงเทพฯเม่ือวนัที่ 22พ.ค.2558 

หมายเลขด าที่ 
46/2558 

ฝ่าฝืนค าสั่ง หวัหนา้ 
คสช.3/2558 

นดัฟังค าวินิจฉัยเขตอ านาจ
พิพากษาศาล วนัที่ 7 
เมษายน 2559 เวลา 8.30 
น. ศาลทหารกรุงเทพ 

 

5 จุฑาทิพย ์

ผูต้อ้งหาถูกตั้งขอ้หาความมัน่คง 
เน่ืองจากโพสตข์อ้ความข่าวลื่อ
เกี่ยวกบัการทุจริตก่อสร้างอุทยานราช
ภกัดิ์ของบุคคลใน คสช. ผ่านทางเฟ
ซบุ๊กส่วนตวั  

- 
ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 116  
และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

นดัฟังค าสั่งฟ้องอยัการ 
วนัที่ 19 เมษายน 2559 
เวลา 9.30 น. ศาลทหาร
กรุงเทพ  

 

6 
 
 
 

คดีก่อเหตุระเบิดที่
พระราม 9  

จ าเลยกลุ่มเดียวกบัคดีครอบครอง
ระเบิด RGD 5 

ยงัไม่มีหมายเลข
คดี เน่ืองจากอยู่
ในช่วงฝากใน
ชั้นสอบสวน 

มีอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนไวใ้นครอบครอง 

นดัฟังค าสั่งอยัการ 
วนัที่ 20 เมษายน 2559 
เวลา 9.30 น.  
ศาลทหารกรุงเทพ  

 

7 เสาร์ 

คดีน้ีจ าเลยถูกกล่าวหาว่าไดท้  าค  าร้องท่ี
มีเน้ือหาหม่ินสถาบนัต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
แต่จ าเลยมีอาการของโรคจิตเภท
เช่นเดียวกบัประจกัษช์ยั 

 
- 

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 

นดัฟังค าสั่งของอยัการ 
วนัที่ 20 เมษายน 2559 
เวลา 9.00 น.  
ศาลทหารกรุงเทพ  

 

8 

 
คดีระเบิดเซ็นทรัลสมุย 

 

คดีน้ี จ  าเลยไดใ้หข้อ้เทจ็จริงแก่ทนาย
ว่าถูกซ้อมทรมานจ าเลยในระหว่างการ
สอบสวน เพื่อใหรั้บสารภาพในชั้น

คดีหมายเลขด า
ที่ 22ก./2558 
ศาลทหาร

ร่วมกนัก่อการร้าย, 
ร่วมกนัมีและใชว้ตัถุ
ระเบิดในการกระท า

นดัตรวจพยานหลกัฐาน 
วนัที่ 21, 22 เมษายน 2559 
เวลา 8.30 น.  

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

สอบสวน แต่ในคดีน้ีจ าเลยไม่ไดใ้ห้
การรับสารภาพในชั้นสอบสวน 

มณฑลทหารบก
ที่ 45(จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี) 

ความผิดฐานพยายามฆ่า
ผูอ้ื่น, ร่วมกนัท าใหเ้กิด
ระเบิดจนน่าจะเป็น
อนัตรายแก่บุคคลและ
ทรัพยสิ์น, ร่วมกนั
พยายามฆ่าโดยไตร่ตรอง
ไวก้่อนและร่วมกนัท าให้
เสียทรัพย ์

ศาลทหารมณฑลทหารบก
ที่ 45  

 จิตรา คชเดช 

จิตรา คชเดช เป็นนกักิจกรรมดา้น
แรงงานและเคลื่อนไหวดา้น
ประชาธิปไตย ภายหลงัรัฐประหารได้
มีประกาศใหเ้ธอเขา้รายงานตวักบั 
คสช. แต่เน่ืองจากประกาศขณะเธออยู่
ต่างประเทศจึงไม่สามารถมารายงาน
ตวัไดแ้ละไดท้  าหนงัสือช้ีแจง้กบั
สถานทูตไทยว่าจะเขา้รายงานตวัเม่ือ
กลบัประเทศไทย  แต่ยงัคงถูกจบักุม
และด าเนินคดี 

คดีหมายเลขด า
ที 28ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
ต าสั่งเรียกใหบุ้คคลมา
รายงานตวั 

นดัสืบพยานโจทก ์
วนัที่ 25 เมษายน 2559 
เวลา 8.30 น.  
ศาลทหารกรุงเทพ  

 

 
คดีตรวจสอบทุจริต
อุทยานราชภกัดิ์  

ประชาชนและนกัศึกษาจดักิจกรรมนัง่
รถไฟไปตรวจสอบการทุจริตอุทยาน
ราชภกัดิ์  แต่ถูกเจา้หนา้ที่ทหารจบักุม
และแจง้ความด าเนินคดี คดีน้ีมี

- 
ฝ่าฝืนชุมนุมทางการเมือง
เกินกว่า 5 คนข้ึนไป  

นดัฟังค าสั่งอยัการ 
วนัที่ 25 เมษายน 2559 
เวลา 13.00 น. 

 



ล าดับ ช่ือ ความส าคญัของคดี  หมายเลขคดี  ข้อหา นัดหมาย ข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

ผูต้อ้งหา 7 คน 

 


