
ใบแจ้งข่าวตารางนัดพิจารณาคดีประจำาเดออนมิิถุนนายน 2559

ศูนย์ทนายความิเพอ่อสิทธิมินนษยชน

เดออนมิิถุนนายน 2559 มิีกำาหนดนัดพิจารณาคดี  จำานวน 13 คดี

ลำาดับ
ชอ่อ ความิสำาคัญของคดี หมิายเลขคดี ข้อหา นัดหมิาย

1 คดีเตรียมก่อเหตุระเบิด
ศาลอาญา

คดีนี้  เป็นคดีท่ีสืบเนื่องจากเหตุระเบิด
บริเวณศาลอาญา  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของ
ฝ่ายตุลาการ  ซึ่งกระทำาในลักษณะการ
แสดงออกท่ีมีลักษณะการต่อต้านทางการ
เมืองอย่างชัดเจน   เป็นคดีท่ีอยู่ในอำานาจ
ศาลทหาร  และไม่สามารถอุทธรณฎ/ฎีกาได้

คดีหมายเลขดำาท่ี 
168 ก./2558 
ศาลทหารกรุงเทพ

อ้ังย่ี  ร่วมกนัตระเตรียมการก่อการ
ร้ายและมียุทธภัณฑฎและเคร่ือง
กระสุนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต

นัดสืบพยานโจทกฎ พล.ต.วิจารณฎ  
จดแตง  วนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 
เวลา 8.30 น.

2 คดีแอบอ้างสมเด็จพระ
เทพฯ 

เป็นคดีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112  ท่ีกล่าวหาว่าจำาเลย
ร่วมกันกระทำาความผิดโดยแอบอ้างสมเด็จ
พระเทพฯ 

คดีดำหหมหยเลขท่ีี

1330/2559 

ศหลจังหวัด
กำหแพงเพชร

ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112 เนื่องจากจำาเลยท่ี 2 และท่ี 3 
ให้การรับสารภาพ  ในส่วนของ
จำาเลยท่ี 1 และ 4 จำาเลยให้การ
ปฏิเสธ  ศาลจึงมีคำาส่ังจำาหน่ายคดี
ช่ัวคราวในส่วนของจำาเลยท่ี 1 และ
ท่ี 4 ในคดเีดิม และใหอั้ยการเป็น
โจทกฎย่ืนฟ้องจำาเลยท่ี 1 และท่ี 4 
เป็นคดีใหม่ภายใน 7 วัน โจทกฎได้



ลำาดับ
ชอ่อ ความิสำาคัญของคดี หมิายเลขคดี ข้อหา นัดหมิาย

ย่ืนฟ้องจำาเลยท้ังสองใหม่ในวันท่ี 27
เมษายน 2559 เป็นคดหีมายเลขดำา
ท่ี 1330/2559  และศาลนัดสอบคำา
ให้การ  ในวันท่ี 6 มิิถุนนายน 2559
เวลา 9.00 น.

3 นัชชชา กองอุดม

คดีนี้จำาเลยถูกฟอ้งว่าได้เข้าร่วมชุมนุมท่ี
บริเวณหอศิลปฯฯ กรุงเทพมหานคร  เพื่อ
รำาลึกเหตุการณฎครบรอบ 1 ปี การ
รัฐประหาร ซึง่เป็นการใช้เสรีภาพชุมนุม
โดยสงบ สันติ ปราศจากอาวุธ ไม่ได้ก่อให้
เกิดความรุนแรงใดๆ

คดีหมายเลขดำา
ท่ี89/2558  ศาล
ทหารกรุงเทพ

ฝ่าฝืนคำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 3/2558 ข้อ 12

นัดฟงัคำาวินิจฉัยเร่ืองเขตอำานาจศาล
และสอบคำาให้การ ในวันท่ี 7 
มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น.

4 คดีอัญชัญ (สงวน
นามสกุล)

จำาเลยถูกดำาเนินคดีจากการแชรฎคลิปบร
รพตฯ จำาเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด
29 กรรม และเป็นคดีท่ีอยู่ในศาลทหารใน
เวลาไม่ปกติ ห้ามอุทธรณฎ/ฎีกา  ซึ่งศาล
ทหารพิพากษาลงโทษหนักกว่าศาล
พลเรือน  ถึง 2 เท่า

คดีหมายเลขดำาท่ี 
120 ก./2558
ศาลทหารกรุงเทพ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 
และพรบ.คอมฯ

นัดสืบพยานโจทกฎปากท่ีสาม คือ 
นายนพพร วงศฎทวีทรัพยฎ เจ้าหน้าท่ี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 
น.



ลำาดับ
ชอ่อ ความิสำาคัญของคดี หมิายเลขคดี ข้อหา นัดหมิาย

5
คดีณัฐพล เข็มเงิน หรือ

เจเจ

คดีนี้จำาเลยเคยถูกดำาเนินคดีละเมิดอำานาจ
ศาลเนื่องจากนำาสเปรยฎไปพ่นสีท่ีป้ายศาล
อาญา จำาเลยให้การรับสารภาพ และศาล
ให้รอลงอาญา แต่กลับถูกฟ้องเป็นจำาเลยใน
คดีทำาให้เสียทรัพยฎอีกคดีหนึ่งด้วย ศาลช้ัน
ต้นพพิากษาจำาคุก 2 ปี จำาเลยรับสารภาพ
ลดโทษจำาคุกกึ่งหนึ่ง เหลือ 1  ปี  ไม่รอ
ลงอาญา จำาเลยอุทธรณฎ และได้รับอนุญาต
ให้ประกันตวัระหว่างอุทธรณฎ

คดีหมายเลขดำาท่ี 
อ.2342/2558 
คดีหมายเลยแดง
ท่ี 
อ.2307/255
8 ศาลอาญา

ทำาให้เสียทรัพยฎยฎ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา  360 และพรบ.รักษา
ความสะอาดฯ

นัดฟงัคำาพิพากษาศาลอุทธรณฎ วันท่ี
8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.  

6 คดีฐนกร ศิริไพบูลยฎ

คดีนี้จำาเลยถูกฟ้อง 3 กรรม คือ แชรฎผัง
เร่ืองการทุจริตการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์
ซึ่งจัดทำาโดยเพจ NDM ถูกตั้งข้อหายุยง
ปลุกปันน ป.อาญา ม.116 ข้อหากดไลคฎเพจ 
ท่ีถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
กษัตริยฎ และโพสตฎข้อความในเฟซบุคคส่วน
ตัวพาดพงิถึงสุนัขทรงเล้ียง ถกูตั้งข้อหา 
ป.อาญา ม.112 

คดีหมายเลยดำาท่ี 
54/2559       
ศาลทหารกรุงเทพ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
112 มาตรา 116  และ
พรบ.คอมพิวเตอรฎฯ ม.14

นัดสอบคำาให้การ วันท่ี 9 มิถุนายน 
2559 เวลา 8.30 น.               
ศาลทหารกรุงเทพ



ลำาดับ
ชอ่อ ความิสำาคัญของคดี หมิายเลขคดี ข้อหา นัดหมิาย

7 คดีแรงงาน นกัข่าวถูก
เลิกจ้าง

คดีนี้โจทกฎถูกเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างอ้าง
ว่าโจทกฎผิดสัญญาจ้างแรงงาน แตเ่หตุเลิก
จ้างท่ีแท้จริงเนื่องมาจากลูกจ้างเคยร่วม
กิจกรรมคัดค้านการรัฐประหาร  ซึง่
เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและไม่เคารพ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ
เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความ
ต่างในเร่ืองความเห็นทางการเมือง

คดีหมายเลขดำาท่ี 
4/2559
ศาลแรงงานกลาง

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม นัดไกล่เกล่ียคร้ังท่ี 4  
วันท่ี 9 มิถุนายน 2559
เวลา 9.00 น.

8
คดพีลเมืองโต้กลับ

เลือกตั้งท่ี(รัก)ลัก

จำาเลยท้ังส่ีไดท้ำากิจกรรม เร่ือง การเลือกตั้ง
ท่ีรัก (ลัก) เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธฎ 2558 
บริเวณหน้าหอศิลปฯ กรุงเทพมหานคร อัน
เป็นการแสดงออกโดยสงบสันติ ปราศจาก
อาวุธ  คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณฎ/ฎีกา เพราะ
เป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ โดยจำาเลยใน
คดีนี้เป็นนักกิจกรรมเคล่ือนไหวทางสังคม  
นักศึกษา ทนายความ และผู้ได้รับผลกระ
ทบจากการใช้กำาลังทหารปราบปราม
ประชาชนเมื่อปีพ.ศ.2553

คดีหมายเลขดำาท่ี 
164 ก./2558 
ศาลทหารกรุงเทพ

ฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 7/2557 เร่ือง ห้ามชุมนุม
ทางการเมือง

นัดฟงัคำาวินิจฉัยเร่ืองเขตอำานาจศาล
และสอบคำาให้การ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น.



ลำาดับ
ชอ่อ ความิสำาคัญของคดี หมิายเลขคดี ข้อหา นัดหมิาย

9 คดีระเบิดบรรทัดทอง

กรณีศูนยฎทนายฯ ได้รับเร่ืองร้องเรียนว่า
จำาเลยถูกซ้อมทรมานในระหว่างการถูก
กักตัวตามกฎอัยการศึก  เพื่อให้ได้คำารับ
สารภาพในช้ันซักถาม  นอกจากนี้จำาเลยใน
คดีนี้ยังถูกดำาเนินคดีข้อหาครอบครองวัตถุ
ระเบิด RGD5 ท่ีศาลทหารกรุงเทพ 

คดีหมายเลขดำาท่ี 
อ.3226/2558
ศาลอาญา
กรุงเทพใต้

ร่วมกันฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน นัดสืบพยานโจทกฎคร้ังต่อไปวันท่ี 16
และ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00
น. เป็นต้นไป

10
คดีนายวิชัย ขอสงวน

นามสกุล

คดีนี้จำาเลยฟอ้งว่าปลอมเฟสบุคคบุคคลอ่ืน
แล้วโพสข้อความท่ีมีลักษณะหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริยฎ เพราะความขัดแย้งส่วน
ตัว

คดีหมายเลขดำาท่ี 
61/2559       
ศาลทหารกรุงเทพ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
และพรบ.คอมพิวเตอรฎฯ 2550 
มาตรา 14

นัดสอบคำาให้การ วันท่ี 24 
มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.

11 คดปีาระเบิดศาลอาญา

สืบเนื่องจากคดีนี้มีเหตุการณฎคนร้ายปา
ระเบิดท่ีบริเวณศาลอาญา  เมื่อคืนวันท่ี 7 
มีนาคม 2558  ต่อมาทหารและตำารวจได้
จับกุมคนบุคคลต้องสงสัยจำานวน 14 คน 
โดยทุกคนถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก  
และบางรายถูกซ้อมทรมานในระหว่างการ
ควบคุมตัวของทหารด้วย  การกระทำาต่อ
ศาลอาญา เป็นการแสดงออกทางการเมือง 
เป็นคดีท่ีอยู่ในอำานาจศาลทหาร  และไม่

คดีหมายเลขดำาท่ี 
165 ก./2558  
ศาลทหารกรุงเทพ

ร่วมกันก่อการร้าย, ร่วมกันเป็นอ้ังย่ี, 
ร่วมกันพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้
ก่อน, กระทำาให้เกิดระเบิดจนน่าจะ
เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพยฎของ
ผู้อ่ืน, มีและพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

นัดสืบพยานโจทกฎ พล.ต.วิจารณฎ  
จดแตง  วนัท่ี 28-29 มิถุนายน 
2559 เวลา 8.30 น. 



ลำาดับ
ชอ่อ ความิสำาคัญของคดี หมิายเลขคดี ข้อหา นัดหมิาย

สามารถอุทธรณฎ/ฎีกาได้ เพราะเป็นศาล
ทหารในเวลาไม่ปกติ

12 คดีนางแจ่ม  (นาม
สมมุติ)

เป็นกรณีโพสตฎข้อความผ่านทางเฟซบุคกส่วน
ตัวเกี่ยวกับข่าวการทุจริตคอรัปช่ันการสร้าง
อุทยานราชภักดิ์ฯ  โดยพาดพิงถึงบุคคลใน
รัฐบาล

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
อัยการศาลจังหวัด
พระโขนง

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116
และพรบ.คอมพวิเตอรฎฯ มาตรา 14

นัดฟงัคำาส่ังอัยการจังหวัดพระโขนง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เวลา 
10.00 น. สำานักอัยการศาลจังหวัด
พระโขนง

13
คดีนายสมบัติ บญุงาม

อนงคฎ

นายสมบัติ บุญงามอนงคฎ ถกูคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติออกคำาส่ังเรียกให้มา
รายงานตัว  แตน่ายสมบัติฯ ไม่ไปรายงาน
ตัวตามคำาส่ัง  เนื่องจากไม่ยอมรับอำานาจ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ต่อมา
จึงถูกดำาเนินคดีข้อหา ฝ่าฝืนคำาส่ังเรียก
รายงานตัว และไม่ปฏิบัติตามคำาส่ังเจ้า
พนักงาน

คดีหมายเลขดำาท่ี 
อ.1515/2557 
คดีหมายเลขแดง
ท่ี อ.2183/2558 
ศาลแขวงดุสิต

ฝ่าฝืนคำาส่ังเรียกรายงานตัวของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368

นัดฟงัคำาพิพากษาศาลอุทธรณฎ วันท่ี
30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ศาลแขวงดุสิต


