
ใบแจ้งข่าวความคืบหน้าของคดีประจำาเดือนเมษายนและนดดพิจจารณาคดีประจำาเดือนพิฤษภาคม 2559

ศูนย์ทนายความเพ่ืิอสจทธจมนุษยชน

1. ความคืบหน้าของคดีประจำาเดือนเมษยน 2559 จำานวน 12 คดี

ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ผลความคืบหน้า

ข้อมูลเพิจ่ม
เตจม

1
คดีเตรียมก่อการร้าย
เช่ือมโยงเหตุระเบิด

ศาลอาญา

สืบเนื่องจากเหตุระเบิดบริเวณศาล
อาญา  ซึ่งกระทำาในลกกษณะการ
แสดงออกท่ีมีลกกษณะการต่อต้าน
ทางการเมืองอย่างชกดเจน   เป็นคดี
ท่ีอยู่ในอำานาจศาลทหาร  และไม่
สามารถอุทธรณ์/ฎีกาได้

คดหีมายเลขดำาท่ี 
168 ก./2558 
ศาลทหารกรุงเทพ

อก้งย่ี  ร่วมกกนตระเตรียม
การก่อการร้ายและมี
ยุทธภักณฑ์์และเคร่ือง
กระสุนไว้ในครอบครอง 
โดยไม่ได้รกบอนุญาต

วกนท่ี 4 เมษายน 
2559 เวลา 8.30 น.นกด
สืบพยานโจทก์นกดแรก
พล.ต.วิจารณ์ จดแตง  ผู้
กล่าวหา

สืบพยานแต่ยกงไม่เสร็จ  
โจทก์จึงขอเล่ือนไปสืบต่อ
ใน วกนท่ี 3 พฤษภัาคม 
2559 เวลา 08.30 น.

2 คดีครอบครองวกตถุ
ระเบิด RGD 5

คดีนีม้หีลกกฐานเป็นเพียงคำาซกดทอด
ของผู้ต้องหาคนอ่ืนเท่านก้น ไม่มี
ประจกกษ์พยานท่ีชกดเจนแต่อย่างใด 
และเป็นกรณีท่ีจำาเลยร้องเรียนว่า
ถูกซอ้มทรมานในระหว่างการ
ควบคุมตกวตามกฎอกยการศึก

คดหีมายเลขดำาท่ี 
137 ก./2557
ศาลกรุงเทพ

ร่วมกกนมีวกตถุ
ระเบิด RGD 5

วกนท่ี 8 เมษายน 2559 
เวลา 08.30 น.  นกดสืบ
พยานโจทก์นกดแรก

จำาเลยท่ี 1 ขอเปล่ียนคำา
ใหก้ารเป็นรกบสารภัาพ 
ศาลจึงมีพิพากษาลงโทษ
จำาเลยท่ี1 ใหจ้ำาคุก 10 ปี 
แตเ่นื่องจากจำาเลยรกบ
สารภัาพ  จึงลดโทษจำาคุก
กึ่งหนึ่ง เหลือ 5 ปี ส่วน
จำาเลยท่ี 2 และ 3 ศาลมี
คำาสก่งจำาหน่ายคดีชก่วคราว
และให้โจทก์มาย่ืนฟ้องใหม่



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ผลความคืบหน้า

ข้อมูลเพิจ่ม
เตจม

ภัายใน 15 วกน

3
คดีนายสมศกกดิ์
เจียมธีรสกุล

นกกวิชาการท่ีต้องล้ีภักยออกนอก
ประเทศภัายหลกงรกฐประหารและ
มหาวิทยาลกยธรรมศาสตร์มีคำาสก่งไล่
ออกจากราชการ

คดหีมายเลขดำาท่ี 
บ.408/2558
ศาลปกครองกลาง

ฟอ้งขอเพิกถอนคำาสก่ง
ทางปกครองท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย

นกดฟังคำาพิพากษา 
วกนท่ี 11 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น.

ศาลมีคำาพิพากษาเพิกถอน
คำาสก่งไล่นายสมศกกดิ์ เจียม
ธีรสกุลออกจากราขการ

4  คดีนางแจ่ม  (นาม
สมมุติ)

เป็นกรณีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟส
บุคส่วนตกวเกี่ยวกกบข่าวการทุจริต
คอรกปชก่นการสร้างอุทยานรา
ชภักกดิ์ฯ  โดยพาดพิงถึงบุคคลใน
รกฐบาล

อยู่ระหว่างการ
พจิารณาของ
อกยการศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116 
และพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ

นกดฟังคำาสก่งคดีของอกยการ
ศาลทหารกรุงเทพ
วกนท่ี 19 เมษายน 2559 
เวลา 9.30 น. 

อกยการศาลทหารกรุงเทพ  
มีคำาสก่งว่าคดีนีไ้ม่เข้าข่าย
ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 
116 จึงไม่อยู่ในเขตอำานาจ
พจิารคดีของศาลทหาร จึง
ส่งคืนให้พนกกงานสอบสวน
สถานีตำารวจนครบาล
พระโขนงพิจารณาดำาเนิน
การต่อไป  โดยพนกกงาน
สอบสวนแจ้งวกนนกดส่งตกวผู้
ต้องหาพร้อมสำานวน
สอบสวน  ต่อพนกกงาน
อกยการศาลแขวงพระโขนง
ในวกนท่ี 4 พฤษภัาคม 
2559 เวลา 9.00 น. ณ 
สำานกกอกยการจกงหวกด



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ผลความคืบหน้า

ข้อมูลเพิจ่ม
เตจม

พระโขนง

5
คดีครอบครองวกตถุ

ระเบิด RGD5
มกกกะสกน

ผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำาเลยในคดี
ครอบครองวกตถุระเบิด RGD5 ท่ี
ศาลทหารกรุงเทพด้วย และเป็น
กรณีท่ีร้องเรียนว่าถูกซ้อมทรมานใน
ระหว่างการถูกควบคุมตกวตามกฎ
อกยการศึก

อยู่ระหว่าง
พจิารณาของ
อกยการศาลทหาร
กรุงเทพ

ยกงต้องรอดูคำาฟ้องจึง
ทราบว่ามีข้อหาใดบ้าง

นกดฟังคำาสก่งอกยการศาล
ทหารกรุงเทพ
วกนท่ี 20 เมษายน 2559 
เวลา 9.30 น. 

อกยการเล่ือนนกดฟังคำาสก่งไป
เป็นวกนท่ี 22 มิถุนายน 
2559 เวลา 10.00 น.

6 คดนีายเสาร์  (สงวน
นามสกุล)

คดีนีจ้ำาเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำา
ความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 112 
เนื่องจากทำาคำาร้องท่ีศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ
เมืองท่ีมีเนื้อหาหมิ่นสถาบกนฯ แต่
เนื่องจากจำาเลยมีอาการปววยทางจิต
แตก่ลกบถูกตก้งข้อหาท่ีร้ายแรง ตาม 
ป.อาญา มาตรา 112

 อยู่ระหวา่ง
พจิารณาของ
อกยการศาล
ทหารกรงุเทพ

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112

นกดฟังคำาสก่งของอกยการ
ศาลทหารกรุงเทพ
วกนท่ี 20 เมษายน 2559 
เวลา 10.00 น.

อกยการศาลทหารกรุงเทพมี
คำาสก่งฟ้องคดีต่อศาลทหาร
กรุงเทพ  จำาเลยขอประกกน
ตกว  ศาลอนุญาตให้ประกกน
ตกว  โดยมีฉลากออมสินวาง
เป็นประกกนจำานวน 
400,000  บาท  โดยศาล
จะกำาหนดนกดสอบคำา
ใหก้ารต่อไป

7
คดีระเบิดเซ็นทรกล

สมุย

คดีนี ้จำาเลยถูกเจ้าหน้าท่ีทหาร
อาศกยอำานาจตามกฎอกยการศึก
ควบคุมตกวไว้เป็นเวลาเกินกว่า 7 วกน
และมีการร้องเรียนว่าถูกซ้อม
ทรมานในระหว่างการควบคุมตกว
ตามกฎอกยการศึก เพื่อบกงคกบให้

คดหีมายเลขดำาท่ี 
22 ก./2558
ศาลทหารมณฑ์ล
ทหารบกท่ี 45 
(จกงหวกด
สุราษฎร์ธานี)

ร่วมกกนก่อการร้าย, ร่วม
กกนมแีละใช้วกตถุระเบิด
ในการกระทำาความผิด
ฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน, 
ร่วมกกนทำาให้เกิดระเบิด
จนน่าจะเป็นอกนตรายแก่

นกดตรวจพยานหลกกฐาน
วกนท่ี 21,22 เมษายน 
2559 เวลา 8.30 น. 

ศาลเล่ือนนกดตรวจพยาน
หลกกฐาน เนื่องจากศาล
จกงหวกดเกาะสมุยยกงไม่มีคำา
วินิจฉกยเร่ืองเขตอำานาจ
ศาลตามท่ีจำาเลยได้ย่ืน
คำาร้องโต้แย้งเขตอำานาจ



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ผลความคืบหน้า

ข้อมูลเพิจ่ม
เตจม

จำาเลยรกบสารภัาพ  

บุคคลและทรกพย์สิน, 
ร่วมกกนพยายามฆ่าโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อนและร่วม
กกนทำาให้เสียทรกพย์

ศาลไว้ จำาต้องรอความเห็น
ศาลจกงหวกดเกาะสมุยก่อน
จึงจะนกดพิจารณาอีกครก้ง 
และยกเลิกนกดในวกนท่ี 22 
เมษายน  2559

8 คดี มาตรา 112
สมเด็จพระเทพฯ 

เป็นคดีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112  ท่ี
กล่าวหาว่าจำาเลยร่วมกกนกระทำา
ความผิดโดยหมิ่นประมาทสมเด็จ
พระเทพฯ 

คดีดำาหมายเลขท่ี 
3016/2558 ศาล
จกงหวกด
กำาแพงเพชร

ประมวลกฏหมายอาญา
มาตรา 112

นกดพร้อม
วกนท่ี 22 เมษายน 2559
เวลา 9.00 น.

จำาเลยท่ี 2 และ 3 ขอ
เปล่ียนคำาให้การเป็นรกบ
สารภัาพ ศาลจึงนกดฟังคำา
พพิากษาในวกนท่ี 30 
พฤษภัาคม 2559 ส่วน
จำาเลยท่ี 1 และ 4 ศาลมี
คำาสก่งจำาหน่ายคดีชก่วคราว 
และให้โจทก์ย่ืนฟ้องใหม่
ภัายใน 7 วกน 

9 คดีนางสาวจิตรา คช
เดช

นางสาวจิตรา คชเดช เป็นนกก
กิจกรรมด้านแรงงานและ
เคล่ือนไหวด้านประชาธิปไตย ภัาย
หลกงรกฐประหารได้มีประกาศให้
นางสาวจิตราเข้ารายงานตกวกกบ
คณะรกกษาความสงบแห่งชาติ แต่
เนื่องจากนางสาวจิตราอยู่ต่าง
ประเทศจึงไม่สามารถมารายงานตกว

คดหีมายเลขดำาท่ี 
28 ก./2557
ศาลทหารกรุงเทพ

ฝวาฝืนคำาสก่งเรียกให้
บุคคลมารายงานตกว 
ของคณะรกกษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)

นกดสืบพยานโจทก์
วกนท่ี 25 เมษายน 2559 
เวลา 8.30 น. 
ศาลทหารกรุงเทพ 

พยานโจทก์ไม่มาศาล ศาล
จึงมีคำาสก่งเล่ือนนกดสืบ
พยานโจทก์ไปเป็นวกนท่ี 1 
กรกฎาคม 2559 เวลา 
08.30 น.



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ผลความคืบหน้า

ข้อมูลเพิจ่ม
เตจม

ไดแ้ละจึงได้เดินทางไปรายงานตกวณ
สถานทูตไทย แต่สถานทูตไทยไม่รกบ
รายงานตกวและเมื่อเดินทางกลกบไทย
นางสาวจิตราถูกจกบกุมและส่ง
ดำาเนินคดีตอ่ศาลทหาร

10
คดีนก่งรถไฟตรวจ

สอบทุจริตอุทยานรา
ชภักกดิ์

ประชาชนและนกกศึกษาจกดกิจกรรม
อย่างสงบและสกนติ โดยการนก่งรถไฟ
ไปตรวจสอบการทุจริตอุทยานรา
ชภักกดิ์ แต่ถูกเจ้าหน้าท่ีทหารจกบกุม
และแจ้งความดำาเนินคดี

อยู่ระหว่าง
พจิารณาของ
อกยการศาลทหาร
กรุงเทพ

ฝวาฝืนคำาสก่งหกวหน้าคณะ
รกกษาความสงบแห่งชาติ
ท่ี 3/2558 ข้อ 12 ห้าม
มก่วสุมหรือชุมนุม
ทางการเมืองเกินกว่า 5 
คนขึน้ไป 

นกดฟังคำาสก่งอกยการ
วกนท่ี 25 เมษายน 2559 
เวลา 10.00 น.

อกยการมีคำาสก่งฟ้องผู้ต้องหา
6 คน ต่อศาลทหาร  ผู้
ต้องหาย่ืนขอประกกนตกว  
ศาลอนุญาตให้ประกกนตกว  

11 คดีนายสมบกติ บุญ
งามอนงค์

นายสมบกติ บญุงามอนงค์ถูกดำาเนิน
คดี  ข้อหายุยงปลุกปันนให้เกิดความ
ไมส่งบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง
เนื่องจากมีการโพสต์ข้อความในเฟ
ซบุคและทวิตเตอร์ส่วนตกวแสดง
ความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกกบการ
รกฐประหารของคณะรกกษาความ
สงบแห่งชาติ

คดหีมายเลขดำา 
24 ก./2557
ศาลทหารกรุงเทพ

ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา 
มาตรา 116 และ
พรบ..คอมพิวเตอร์ฯ 

นกดสืบพยานโจทก์
วกนท่ี 27 เมษายน 2559
เวลา 8.30 น.

พยานโจทก์ไม่มาศาล  
เนื่องจากติดราชการ ศาล
จึงเล่ือนวกนนกดสืบพยานไป
เป็นวกนท่ี 22 กรกฎาคม 
2559 เวลา 8.30 น. และ
เพิ่มวกนนกดสืบพยานโจทก์
อีก 3 นกด คือวกนท่ี 15,30 
สิงหาคม และวกนท่ี 6 
กกนยายน 2559 เวลา 
08.30 น. ทุกนกด



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ผลความคืบหน้า

ข้อมูลเพิจ่ม
เตจม

12 คดีระเบิด
บรรทกดทอง

กรณีท่ีได้รกบเร่ืองร้องเรียนว่าจำาเลย
ถูกซอ้มทรมานในระหว่างการถูก
กกกตกวตามกฎอกยการศึก  เพื่อให้ได้
คำารกบสารภัาพในชก้นซกกถาม  
นอกจากนี้จำาเลยในคดีนี้ยกงถูก
ดำาเนินคดีข้อหาครอบครองวกตถุ
ระเบิด RGD5 ท่ีศาลทหารกรุงเทพ 
ดว้ย

คดีดำาหมายเลข
อ.3226/2558
ศาลอาญา
กรุงเทพใต้

ร่วมกกนฆ่าผู้อ่ืนโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน

นกดสืบพยานโจทก์
วกนท่ี 28,29 เมษายน 
2559 เวลา 9.00 น.

วกนท่ี 28 เมษายน สืบ
พยานโจทก์ไดห้นึ่งปาก
พยานปากอ่ืนไม่มาศาล วกน
ท่ี 29 เมษายน พยานโจทก์
ทก้งหมดไม่มาศาล ศาลจึงมี
คำาสก่งเล่ือนนกดสืบพยาน
โจทก์  ไปก่อน โดยศาลยกง
ไม่ได้กำาหนดวกนนกดเพิ่มเติม



2. นดดพิจจารณาคดีประจำาเดือนพิฤษภาคม 2559 จำานวน 11 คดี 

ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ข้อมูลคดีเพิจ่มเตจม

1
คดีเตรียมก่อการร้าย
เช่ือมโยงเหตุระเบิด

ศาลอาญา

สืบเนื่องจากเหตุระเบิดบริเวณศาล
อาญา ซึ่งกระทำาในลกกษณะการ
แสดงออกท่ีมีลกกษณะการต่อต้าน
ทางการเมืองอย่างชกดเจน   เป็นคดีท่ีอยู่
ในอำานาจศาลทหาร  และไม่สามารถ
อุทธรณ์/ฎีกาได้

คดหีมายเลขดำา
ท่ี 168 ก./2558
ศาลทหาร
กรุงเทพ

อก้งย่ี  ร่วมกกนตระเตรียม
การก่อการร้ายและมี
ยุทธภักณฑ์์และเคร่ือง
กระสุนไว้ในครอบครอง 
โดยไม่ได้รกบอนุญาต

นกดสืบพยานโจทก์
วกนท่ี 3 พฤษภัาคม 2559
เวลา 8.30 น. 
แตเ่นื่องจากพยานติด
ราชการ  ไม่มาศาล  โจทก์
จึงขอเล่ือนสืบพยานปากนี้
ต่อ ในวกนท่ี 3   มิถุนายน 
2559   เวลา 08.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

2
คดนีายจือเซงหรือสมอ

ลบัณฑติ อานียา

นายจือเซงหรือสมอล บกณฑ์ิตฯ  เป็นนกก
เขียนอิสระถูกดำาเนินคดีข้อ มาตรา 112
ท่ีศาลอาญากรุงเทพใต้มาก่อน  โดยคดี
เดิมศาลฎีกามีคำาพิพากษารอลงอาญา 
เนื่องจากจำาเลยเป็นผู้ปววยจิตเวช  คดีนี้
จำาเลยได้แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม
พรรคการเมือง ในลกกษณะเป็นการตก้ง
คำาถามต่อสภัาพสกงคมไทยเท่านก้น

คดหีมายเลขดำา
ท่ี 45 ก./2558
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 112

นกดสืบพยานโจทก์
วกนท่ี 4 พฤษภัาคม 2559
เวลา 8.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ข้อมูลคดีเพิจ่มเตจม

3
คดีนายสิรภพ กรณ์อรุ

ษ

นายสิรภัพฯ หรือรุ่งศิลา  ถูกคณะรกกษา
ความสงบแห่งชาติออกคำาสก่งเรียก
รายงานตกว  แต่ไม่ได้ไปตามคำาสก่ง  ต่อ
มาถูกจกบกุมและถูกดำาเนินคดีข้อหา
ฝวาฝืนคำาสก่งเรียกรายงานตกวและ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
จากบทกลอนและบทความท่ีเขาเขียน
ทางโซเชียลมีเดีย

คดหีมายเลขดำา
ท่ี 83 ก./2557
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 และพรบ.ว่า
ดว้ยการกระทำาความผิด
เกี่ยวกกบคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 มาตรา 14

นกดสืบพยานโจทก์ 
วกนท่ี 11 พฤษภัาคม 2559
เวลา 8.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

4
นางสาวศิริกาญจน์

เจริญศิริ

ทนายความในคดี 14 นกกศึกษา
ประชาธิปไตยใหม่ ถูกเจ้าหน้าท่ีตำารวจ
แจ้งความดำาเนินคดี จากเหตุท่ี
ทนายความทำาหน้าท่ีรกกษาสิทธิของลูก
ความ  โดยไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีค้น
รถเพื่อตรวจยึดโทรศกพท์มือถือของผู้
ต้องหาโดยไม่มีหมายค้นของศาล

อยู่ระหว่าง
พนกกงาน
สอบสวน สถานี
ตำารวจนครบาล
ชนะสงคราม

ประมวลกฏหมายกฏ
หมายอาญา มาตรา 142 
และ 368

นดัส่งตัวให้พนักงานอัยการ
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559
เวลา 10.00 น.
สำานักงานอัยการศาลแขวง 
3 (ดุสิต)

5 คดีนายธเนตร อนกนต
วงษ์

นายธเนตรอนกนตวงษ์ ถูกเจ้าหน้าท่ีนอก
เคร่ืองแบบควบคุมตกวจากโรงพยาบาล
ในระหว่างรกกษาพยาฐาลนายสิรวิชญ์ฯ 
เพื่อนได้ตดิตามหาแต่ไมพ่บ  จึงได้ย่ืน
คำาร้องต่อศาลอาญา  ขอใหป้ล่อยตกว
เนื่องจากเป็นการควบคุมตกวท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธี

คดหีมายเลขดำา
ท่ีษ.99/2558
คดหีมายเลขแดง
ท่ี ษ.99/2558
ศาลอาญา

ขอปล่อยตกวจากการคุมขกง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา 
มาตรา 90

นดัฟังอุทธรณ์คำาส่ังกรณีย่ืน
คำาร้องขอให้ปล่อยตัวการคุม
ขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
เวลา 10.00 น



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ข้อมูลคดีเพิจ่มเตจม

พจิารณาความอาญา  มาตรา 90 ศาลอาญา

6
คดีอกญชกญ (สงวน

นามสกุล)

คดีไม่สามารถอุทธรณ์/ฎีกาได้  
เนื่องจากเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ
นอกจากนี้ศาลทหารมีการพพิากษา
ลงโทษจำาเลยในคดมีาตรา 112 ใน
อกตราโทษท่ีหนกกกว่าศาลพลเรือน  
จำาเลยถูกดำาเนินคดีสืบเนื่องจากกรณี
เครือข่ายบรรพตฯ

คดหีมายเลขดำา
ท่ี 120 ก./2558
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฎหมา
ยอาญาม.112 และ
พรบ.คอมฯ

นกดสืบพยานโจทก์
วกนท่ี 16 พฤษภัาคม 2559
เวลา 8.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

7 คดแีรงงาน นกกข่าวถูก
เลิกจ้าง

คดีนีโ้จทก์ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้าง
อ้างว่าโจทก์ผิดสกญญาจ้างแรงงาน แต่
เหตุเลิกจ้างท่ีแท้จริงเนื่องมาจากลูกจ้าง
เคยร่วมกิจกรรมคกดค้านการรกฐประหาร
ซึ่งเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและไม่
เคารพสิทธิเสรีภัาพในการแสดงความ
คิดเห็น และเป็นการเลือกปฏิบกติเพราะ
เหตแุห่งความต่างในเร่ืองความเห็น
ทางการเมือง

คดหีมายเลขดำา
ท่ี 4/2559
ศาลแรงงาน
กลาง

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

นกดไกล่เกล่ียครก้งท่ี 3 
วกนท่ี 19 พฤษภัาคม 2559
เวลา 9.00 น.
ศาลแรงงานกลาง

8 คดีระเบิดบรรทกดทอง กรณีท่ีได้รกบเร่ืองร้องเรียนว่าจำาเลยถูก
ซ้อมทรมานในระหว่างการถูกกกกตกว
ตามกฎอกยการศึก  เพื่อให้ได้คำารกบ

คดหีมายเลขดำา
ท่ี อ.3226/2558
ศาลอาญา

ร่วมกกนฆ่าผู้อ่ืนโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน 

นกดสืบพยานโจทก์ วกนท่ี 10-
12 , 17-18 , 24 
พฤษภัาคม 2559 



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ข้อมูลคดีเพิจ่มเตจม

สารภัาพในชก้นซกกถาม  นอกจากนี้
จำาเลยในคดีนี้ยกงถูกดำาเนินคดีข้อหา
ครอบครองวกตถุระเบิด RGD5 ท่ีศาล
ทหารกรุงเทพ ดว้ย

กรุงเทพใต้

เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

นกดสืบพยานจำาเลยวกน
ท่ี25,27 พฤษภัาคม 2559 
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

9 นายสิรภัพ กรณ์อรุษ

นายสิรภัพฯ หรือรุ่งศิลา  เป็นนกกเขียน
บทกลอนและบทความลงทางโซเชียลมี
เดีย ภัายหลกงรกฐประหาร ถูกคณะรกกษา
ความสงบแห่งชาติออกคำาสก่งเรียกให้
รายงานตกว แตไ่ม่ไปตามคำาสก่ง  ต่อมา
ถูกจกบและถูกดำาเนินคดีข้อหาฝวาฝืนคำา
สก่งเรียกรายงานตกวและประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112

คดหีมายเลขดำา
ท่ี 40 ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ฝวาฝืนไม่ปฏิบกติตามคำาสก่ง
คณะรกกษาความสงบแห่ง
ชาติเรียกให้มารายงานตกว

นกดสืบพยานโจทก์ 
วกนท่ี 23 พฤษภัาคม 2559
เวลา 8.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

10 คดีนายประจักษ์ชัย ขุม
คำา

จำาเลยเป็นผู้ปววยจิตเวช  โดยศาลได้
ส่งตกวไปตรวจท่ีสถาบกนกกลยาราช
นครินทร์ แพทย์มีความเห็นว่าจำาเลยไม่
สามารถต่อสู้คดีได้  ศาลจึงสก่งจำาหน่าย
คดใีห้จำาเลยไปรกกษา  ต่อมาภัายหลกง
แพทย์จึงลงความเห็นว่าจำาเลยมีอาการ
วิกลจริตจริง แต่สามารถต่อสู้คดีได้  
ศาลจึงนำาคดีมาพิจารณาอีกครก้ง  โดย
อนญุาตให้จำาเลยได้รกบการประกกนตกว

คดหีมายเลขดำา
ท่ี 148 ก./2558
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 112

นกดสอบคำาให้การ
วกนท่ี 30 พฤษภัาคม 2559
เวลา 8.30 น. 



ลำาดดบ
ช่ือ ความสำาคดญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นดดหมาย ข้อมูลคดีเพิจ่มเตจม

11 คดีนายธนพร อุดมสิน

คดีนีจ้ำาเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำาความ
ผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ตายโดยการ
โฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 327 ประกอบมาตรา 328 
เนื่องจากการโพสเฟสบุ๊คเกี่ยวกกบข่าว
เฮลิคอปเตอร์ของทหารเกิดอุบกติเหตุ
ทำาให้มีทหารเสียชีวิตหลายนาย โดย
หลกงจากการกระทำาดกงกล่าวทำาให้
จำาเลยถูกควบคุมตกวตามกฎอกยการศึก
นานถึง 7 วกน  

คดหีมายเลขดำา
ท่ี 3601/2558
ศาลอาญา

หมิน่ประมาทโดยการ
โฆษณา

นกดไกล่เกล่ีย
วกนท่ี 31 พฤษภัาคม 2559
เวลา 9.30 น.


