
ใบแจ้งข่าวความคืบหน้าของคดีประจำาเดือนพฤษภาคม 2559

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน

ความคืบหน้าคดีประจำาเดือนพฤษภาคม 2559 จำานวน 12 คดี 

ลำาดบบ
ช่ือ ความสำาคบญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นบดหมาย ความคืบหน้า

1
คดีเตรียมก่อเหตุระเบิด

ศาลอาญา

สืบเนื่องจากเหตุระเบิดบริเวณศาลอาญา  
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของฝ่ายตุลาการ  ซึ่ง
กระทำาในลักษณะการแสดงออกท่ีมีลักษณะ
การต่อต้านทางการเมืองอย่างชัดเจน   เป็น
คดีท่ีอยู่ในอำานาจศาลทหาร  และไม่สามารถ
อุทธรณ์/ฎีกาได้

คดีหมายเลขดำา
ท่ี 168 ก./2558
ศาลทหาร
กรุงเทพ

อ้ังย่ี  ร่วมกนั
เตรียมการก่อการ
ร้ายและมี
ยุทธภััณฑ์์และ
เคร่ืองกระสุนไว้ใน
ครอบครอง โดยไม่
ได้รับอนุญาต

นัดสืบพยานโจทก์
วันท่ี 3 พฤษภัาคม 
2559
เวลา 8.30 น. 

เนื่องจากพล.ต.วิจารณ์ จดแตง  พยาน
โจทก์ ติดราชการ  ไม่มาศาล  โจทก์จึงขอ
เล่ือนสืบพยานปากนี้ต่อ ในวันท่ี 3   
มิถุนายน 2559   เวลา 08.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

2
นายจือเซง  แซ่โค้ว

หรือสมอล บัณฑติ อา
นยยา

นายจือเซง แซ่โค้ว หรือสมอล บัณฑ์ติ อานี
ยา  เป็นนักเขียนอิสระถูกดำาเนินคดีข้อ 
ป.อาญา มาตรา 112 ท่ีศาลอาญากรุงเทพใต้
มาก่อน  โดยคดีเดิมศาลฎีกามีคำาพิพากษา
รอลงอาญา เนื่องจากจำาเลยเป็นผูู้ป่วยจิตเวช
คดีนี้จำาเลยได้แสดงความคิดเหนนในท่ีประชุม
พรรคการเมือง ในลักษณะเป็นการตั้งคำาถาม
ต่อสภัาพสังคมไทยเท่านั้น

คดีหมายเลขดำา
ท่ี 45 ก./2558
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112

นัดสืบพยานโจทก์
วันท่ี 4 พฤษภัาคม 
2559
เวลา 8.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

นัดนี้  ศาลสืบพยานโจทก์ได้สองปากเป็น
ทหารชุดจับกุมจำาเลย  ทนายจำาเลยขอ
ถามค้านพยานโจทก์ในนัดหน้า  ศาลนัด
สืบพยานโจทก์ปากดังกล่าว และพยาน
โจทก์อีก 2 ปากท่ีเบิกความในนัดท่ีแล้ว 
ในคร้ังเดียว  คือวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2559 เวลา 8.30 น. 



ลำาดบบ
ช่ือ ความสำาคบญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นบดหมาย ความคืบหน้า

3
นายสิรภพ กรณ์อรุษ

หรือรุ่งศิลา
 (มาตรา 112)

นายสิรภัพฯ หรือรุ่งศิลา  ถูก คสช. ออกคำา
ส่ังเรียกรายงานตัว  แต่ไม่ได้ไปตามคำาส่ัง  
ต่อมาถูกจับกุมและถูกดำาเนินคดีข้อหาฝ่าฝคน
คำาส่ังเรียกรายงานตัวและประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 จากบทกลอนและ
บทความท่ีเขาเขียนทางโซเชียลมีเดีย

คดีหมายเลขดำา
ท่ี 83 ก./2557
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112
และ
พรบ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 มาตรา 
14

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันท่ี 11 พฤษภัาคม
2559
เวลา 8.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

สืบพยานโจทก์ไม่เสรนจส้ิน โดยศาลนัดให้
ทนายจำาเลยมาถามค้านพยานโจทก์ในวัน
ท่ี 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น.

4
คดนีางสาวศิริกาญจน์

เจริญศิริ

ทนายความในคดี 14 นักศึกษา
ประชาธิปไตยใหม่ ถูกเจ้าหน้าท่ีตำารวจแจ้ง
ความดำาเนินคดี จากเหตุท่ีทนายความทำา
หน้าท่ีรักษาสิทธิของลูกความ  โดยไม่
อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีค้นรถเพื่อตรวจยึด
โทรศัพท์มือถือของผูู้ต้องหาโดยไม่มีหมาย
ค้นของศาล

อยู่ระหว่าง
พนักงาน
สอบสวน สถานี
ตำารวจนครบาล
ชนะสงคราม

ประมวลกฏหมา
ยกฏหมายอาญา 
มาตรา 142 และ 
368

นัดส่งตัวใหพ้นักงาน
อัยการ
วันทย่ 12 พฤษภาคม
2559
เวลา 10.00 น.
สำานักงานอัยการ
ศาลแขวง 3 (ดุสิต)

พนักงานสอบสวนได้สรุปสำานวนและมี
ความเหนนส่ังฟ้อง และส่งให้พนกังาน
อัยการแล้ว  แตผูู้่ต้องหาได้ย่ืนหนังสือ
ร้องขอความเป็นธรรม  โดยให้สอบพยาน
เพิ่มเติม  พนกังานอัยการจึงมีคำาส่ังให้
เล่ือนไปนัดฟังคำาส่ังในวันท่ี 27 กรกฎาคม
เวลา 9.30 น. เนื่องจากเพิ่งได้รับสำานวน
จากตำารวจและต้องใช้เวลาในการสอบ
เพิ่มเติม

5
คดนีายธเนตร อนันต

วงษ์

นายธเนตร อนันตวงษ์ ถูกเจ้าหน้าท่ีนอก
เคร่ืองแบบควบคุมตัวจากโรงพยาบาล  นาย
สิรวิชญ์ฯ เพื่อนได้ติดตามหาแตไ่ม่พบ  จึงได้
ย่ืนคำาร้องต่อศาลอาญา  ขอให้ปล่อยตัว
เนื่องจากเป็นการควบคุมตัวท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  มาตรา 90

คดีหมายเลขดำา
ท่ีษ.98/2558
คดีหมายเลขแดง
ท่ี ษ.98/2558
ศาลอาญา

ขอปล่อยตัวจาก
การคุมขังโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 
ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 90

นัดฟงัคำาส่ังศาล
อุทธรณ์
วันทย่ 12 พฤษภาคม
2559 
เวลา 10.00 น
ศาลอาญา

ศาลอุทธรณ์มีคำาส่ัง กลับคำาส่ังของศาล
ช้ันต้น ให้ศาลช้ันต้นไต่สวนผูู้ร้อง
ศาลอาญาจึงได้นัดไต่สวนคำาร้องใหม่ใน
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.



ลำาดบบ
ช่ือ ความสำาคบญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นบดหมาย ความคืบหน้า

6
คดีอัญชัญ ไม่ระบุ

นามสกุล

จำาเลยถูกดำาเนินคดีจากการแชร์คลิปบร
รพตฯ จำาเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิูด 
29 กรรม และเป็นคดีท่ีอยู่ในศาลทหารซึ่ง 
ห้ามอุทธรณ์/ฎีกา  ศาลทหารมีแนวโนทจะ
พพิากษาลงโทษหนักกว่าศาลพลเรือน  ถึง 2
เท่า

คดีหมายเลขดำา
ท่ี 120 ก./2558
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฎหมา
ยอาญาม.112 และ
พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ
ม.14

นัดสืบพยานโจทก์
วันท่ี 16 พฤษภัาคม
2559
เวลา 8.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

สืบพยานโจทก์ ร.ท.นพินธ์ แก้วกาฬ นาย
ทหารหัวหน้าชุดจับกุม เสรนจส้ิน
นัดสืบพยานโจทก์ปากท่ีสาม คือ นายนพ
พร วงศ์ทวีทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ
วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น.

7 คดีแรงงาน นกัข่าวถูก
เลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างอ้าง
ว่าโจทก์ผิูดสัญญาจ้างแรงงาน แตเ่หตุเลิก
จ้างท่ีแท้จริงเนื่องมาจากลูกจ้างเคยร่วม
กิจกรรมคัดค้านการรัฐประหาร  ซึง่เป็นการ
เลิกจ้างไม่เป็นธรรมและไม่เคารพสิทธิ
เสรีภัาพในการแสดงความคิดเหนน และ
เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความต่าง
ในเร่ืองความเหนนทางการเมือง

คดีหมายเลขดำา
ท่ี 4/2559
ศาลแรงงาน
กลาง

เลิกจ้างไม่เป็น
ธรรม

นัดไกล่เกล่ียคร้ังท่ี 3
วันท่ี 19 พฤษภัาคม
2559
เวลา 9.00 น.
ศาลแรงงานกลาง

ศาลนัดไกล่เกล่ียคร้ังท่ี 4 วันท่ี 9 
มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น.

8 คดีระเบิดบรรทัดทอง กรณีท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนว่าจำาเลยถูกซ้อม
ทรมานในระหว่างการถูกกักตัวตามกฎ
อัยการศึก  เพื่อให้ได้คำารับสารภัาพในช้ันซัก
ถาม  นอกจากนี้จำาเลยในคดีนี้ยังถูกดำาเนิน
คดีข้อหาครอบครองวัตถุระเบิด RGD5 ท่ี
ศาลทหารกรุงเทพ ดว้ย

คดีหมายเลขดำา
ท่ี อ.3226/2558
ศาลอาญา
กรุงเทพใต้

ร่วมกันฆ่าผูู้อ่ืนโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน 

นัดสืบพยานโจทก์ 
วันท่ี 10-12 , 17-18
, 24 พฤษภัาคม 
2559 เวลา 9.00 
น.เป็นต้นไป

นัดสืบพยานจำาเลย
วันท่ี25,27 

นัดสืบพยานโจทก์คร้ังต่อไปวันท่ี 16 และ
30 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. 
เป็นต้นไป



ลำาดบบ
ช่ือ ความสำาคบญของคดี หมายเลขคดี ข้อหา นบดหมาย ความคืบหน้า

พฤษภัาคม 2559 
เวลา 9.00 น. 
เป็นต้นไป 

9
นายสิรภัพ กรณ์อรุษ
(คดีฝ่าฝคนคำาส่ังเรียก

รายงานตัว)

นายสิรภัพฯ หรือรุ่งศิลา  เป็นนักเขียน
บทกลอนและบทความลงทางโซเชียลมีเดีย 
ภัายหลังรัฐประหาร ถูก คสช.ออกคำาส่ังเรียก
ให้รายงานตัว แตไ่ม่ไปตามคำาส่ัง  ต่อมาถูก
จับและถูกดำาเนินคดีข้อหาฝ่าฝคนคำาส่ังเรียก
รายงานตัวและป.อาญา มาตรา 112

คดีหมายเลขดำา
ท่ี 40 ก./2557 
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ฝ่าฝคนไม่ปฏิบัติตาม
คำาส่ังคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
เรียกให้มารายงาน
ตัว

นัดสืบพยานจำาเลย
วันท่ี 23 พฤษภัาคม
2559
เวลา 8.30 น.
ศาลทหารกรุงเทพ

สืบพยานจำาเลยนัดแรก โดยจำาเลยอ้างตัว
เองเป็นพยาน
ท้ังนี้ อัยการโจทก์ยังมีประเดนนต้องถาม
ค้านอีกมาก ศาลจึงเล่ือนไปสืบพยานต่อ
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น.

10 คดยนายประจักษ์ชัย
(สงวนนามสกุล)

จำาเลยเป็นผูู้ป่วยจิตเวช  โดยศาลได้ส่งตัวไป
ตรวจท่ีสถาบันกัลยาราชนครินทร์ แพทย์มี
ความเหนนว่าจำาเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้  
ศาลจึงส่ังจำาหน่ายคดีให้จำาเลยไปรักษา  ตอ่
มาภัายหลังแพทย์จึงลงความเหนนว่าจำาเลยมี
อาการวิกลจริตจริง แต่สามารถต่อสู้คดีได้  
ศาลจึงนำาคดีมาพิจารณาอีกคร้ัง  โดย
อนุญาตให้จำาเลยได้รับการประกันตัว

คดีหมายเลขดำา
ท่ี 148 ก./2558
ศาลทหาร
กรุงเทพ

ประมวลกฏหมาย
อาญา มาตรา 112

นัดสอบคำาให้การ
วันท่ี 30 พฤษภัาคม
2559
เวลา 8.30 น. 

จำาเลยย่ืนคำาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
ตามฟ้องโจทก์เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน วันท่ี 24  
สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.

11 คดยนายสมศักดิ์ พูล
สวัสดิ์

หนึ่งในจำาเลย คดีระเบิดเวที กปปส. จังหวัด
ตราด โดยภัายหลังจากศาลจังหวัดตราดมีคำา
พพิากษายกฟ้องแล้ว  นายสมศักดิถถูกเจ้า

คดีหมายเลขดำา
ท่ี อ.751/2559 
ศาลอาญา

ร่วมกันมีอาวุธปคน
และเคร่ืองกระสุน

นัดสอบคำาให้การ
วันท่ี 30 พฤษาภัา
คม 2559 

จำาเลยขอเล่ือนนัดสอบคำาให้การและ
ตรวจพยานหลักฐาน ศาลอนุญาตให้
เล่ือนไปเป็นวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 



ลำาดบบ
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หน้าท่ีตำารวจอายัดตัวนำามาดำาเนินคดีนี้ต่อ เวลา 13.00 น.

12 คดนีายธนพร อุดมสิน

คดีนี้จำาเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิูด
ฐานหมิ่นประมาทผูู้ตายโดยการโฆษณา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 327 
ประกอบมาตรา 328 เนื่องจากการโพสเฟส
บุ๊คเกี่ยวกับข่าวอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ทหาร
ตกทำาให้มีทหารเสียชีวิตหลายนาย จำาเลยถูก
ควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกนานถึง 7 วัน  

คดีหมายเลขดำา
ท่ี 3601/2558
ศาลอาญา

หมิ่นประมาทโดย
การโฆษณา

นัดสมานฉันท์
วันท่ี 31 พฤษภัาคม
2559
เวลา 9.30 น.

เล่ือนไปสมานฉันท์วันท่ี 6 กรกฎาคม 
2559 เวลา 9.30 น. เนื่องจากอัยการไม่
ได้ติดตอ่ผูู้เสียหายให้มา และไม่ได้
ประสานหน้าศูนย์ไว้


