
ใบแจงขาวตารางนัดพิจารณาคดีประจําเดือนมิถุนายน 2559 

ศูนยทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

ความคืบหนานัดคดีประจําเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 13 คดี 

 

ลําดับ 

 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 
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นัดหมาย 

 

ความคืบหนา 

1 

คดีตระเตรียมกอ

การราย เช่ือมโยง

เหตุระเบิดศาล

อาญา 

คดีน้ี  เปนคดีท่ีสืบเน่ืองจากเหตุ

ระเบิดบริเวณศาลอาญา  ซึ่งเปน

สถาบันหลักของฝายตลุาการ  ซึ่ง

กระทําในลักษณะการแสดงออกท่ีมี

ลักษณะการตอตานทางการเมือง

อยางชัดเจน   เปนคดีท่ีอยูใน

อํานาจศาลทหาร  และไมสามารถ

อุทธรณ/ฎีกาได 

คดีหมายเลขดํา

ท่ี 168 ก./2558 

ศาลทหาร

กรุงเทพ 

อ้ังยี่  รวมกันตระเตรยีมการ

กอการรายและมยีุทธภัณฑ

และเครื่องกระสุนไวใน

ครอบครอง โดยไมไดรับ

อนุญาต 

นัดสืบพยานโจทก พล.ต.

วิจารณ  จดแตง  วันท่ี 3 

มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 

น. 

สืบพยานครั้งน้ี ฝายโจทกไดถาม

พยานปากน้ีจนเสร็จสิ้นแลว เหลือ

แตเพียงจําเลยถามคานและโจทก

ถามติง  

ศาลจึงไดมีคําสั่งนัดสืบพยานโจทก

ปากน้ีตอในวันท่ี 31 สิงหาคม 

และว ันท่ี 1 ,19 กันยายน 2559 

เวลา 08.30 น. 
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ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 
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นัดหมาย 

 

ความคืบหนา 

2 คดี มาตรา 112 

สมเด็จพระเทพฯ  

เปนคดีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112  ท่ี

กลาวหาวาจําเลยรวมกันกระทํา

ความผิดโดยหมิ่นประมาทสมเด็จ

พระเทพฯ  

คดีดําหมายเลข

ท่ี 1330/2559  

ศาลจังหวัด

กําแพงเพชร 

ประมวลกฏหมายอาญา 

มาตรา 112 

เน่ืองจากจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 

ใหการรับสารภาพ  ในสวน

ข อ ง จํ า เล ย ท่ี  1 แ ล ะ  4 

จําเลยใหการปฏิเสธ  ศาลจึง

มีคําสั่งจําหนายคดีช่ัวคราว

ในสวนของจําเลยท่ี 1 และท่ี 

4 ในคดีเดิม และใหอัยการ

เปนโจทกยื่นฟองจําเลยท่ี 1 

และท่ี 4 เปนคดีใหมภายใน 

7 วัน โจทกไดยื่นฟองจําเลย

ท้ั ง ส อ ง ให ม ใน วั น ท่ี  27 

เม ษ ายน  2559  เป น ค ดี

หมายเลขดําท่ี 1330/2559  

และศาลนัดสอบคําใหการ  

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

เวลา 9.00 น. 

จําเลยในคดีน้ีใหการปฏิเสธ และ

ศาลสั่งนัดตรวจพยานหลักฐานใน

วัน ท่ี  8 สิ งห าคม  2559  เวล า 

09.00 น. 



 

ลําดับ 

 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 

 

ความคืบหนา 

3 นัชชชา กองอุดม 

คดี น้ีจําเลยถูกฟองวาได เขารวม

ชุ ม นุ ม ท่ี บ ริ เ ว ณ ห อ ศิ ล ป ฯ 

ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร   เ พ่ื อ รํ า ลึ ก

เห ตุ ก ารณ ค รบ รอบ  1  ป  ก าร

รัฐประหาร ซึ่งเปนการใชเสรีภาพ

ชุมนุมโดยสงบ สันติ  ปราศจาก

อาวุธ ไมไดกอใหเกิดความรุนแรง

ใดๆ 

คดีหมายเลขดํา

ท่ี89/2558 

ศาลทหา

กรุงเทพ 

ฝาฝนคาํสั่งหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 

3/2558 ขอ 12 

นัดฟงคําวินิจฉัยเรื่องเขต

อํานาจศาลและสอบ

คําใหการ ในวันท่ี 7 

มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 

น. 

คดีน้ีศาลแขวงปุทมวันมีความเห็น

ตรงกันกับศาลทหารกรุงเทพวาคดี

น้ีอยูในเขตอํานาจของศาลทหาร

กรุงเทพ 

ศาลทหารกรุงเทพจึงสั่งให

ดําเนินคดีน้ีตอไป หลังจากน้ัน

จําเลยท่ี 2 นัชชชา กองอุดม ไดยืน่

คํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา

ประกาศคสช.ฉบับท่ี 37/2557 วา

ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

ศาลจึงไดมีคําสั่งเลื่อนการพิจารณา

คดีออกไป เพ่ือรอฟงคําสั่งของศาล 

4 คดีอัญชัญ ไมระบุ

นามสกุล 

จําเลยถูกดําเนินคดีจากการแชร

คลิปบรรพตฯ จําเลยถูกกลาวหาวา

กระทําความผิด 29 กรรม และเปน

คดีท่ีอยูในศาลทหารในเวลาไมปกติ 

หามอุทธรณ/ฎีกา  ซึ่งศาลทหาร

พิพากษาลงโทษหนักกวาศาลพล

คดีหมายเลขดํา

ท่ี 120ก./2558 

ศาลทหาร

กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 และพรบ.คอมฯ 

นัดสืบพยานโจทกปากท่ีสาม 

คือ นายนพพร วงศทวีทรัพย 

เจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ 

วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 เวลา 

8.30 น. 

พยานไมมาศาล ศาลจึงมีคําสั่ ง

เลื่อนการสืบพยานโจทกปากท่ีสาม

ไปเปนวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 

เวลา 08.30 น. 
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เรือน  ถึง 2 เทา 

5 
คดีณัฐพล เข็มเงิน 

หรือเจเจ 

คดีน้ีจําเลยเคยถูกดําเนินคดีละเมิด

อํานาจศาลเน่ืองจากนําสเปรยไป

พนสีท่ีปายศาลอาญา จําเลยใหการ

รับสารภาพ และศาลใหรอลงอาญา 

แตกลับถูกฟองเปนจําเลยในคดีทํา

ใหเสียทรัพยอีกคดีหน่ึงดวย ศาล

ช้ันตนพิพากษาจําคุก 2 ป จําเลย

รับสารภาพลดโทษจําคุกก่ึงหน่ึง 

เหลือ 1  ป  ไมรอลงอาญา จําเลย

อุท ธรณ  และได รั บ อ นุญ าต ให

ประกันตัวระหวางอุทธรณ 

คดีหมายเลขดํา

ท่ี อ.

2342/2558 คดี

หมายเลยแดงท่ี 

อ.2307/2558

ศาลอาญา 

ทําใหเสียทรัพย ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา  360 

และพรบ.รักษาความสะอาดฯ 

นัดฟงคําพิพากษาศาล

อุทธรณ  

วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 เวลา 

10.00 น.   

ศาลอุทธรณมีคําพิพากษาแกคํา

พิพากษาของศาลช้ันตนใหลงโทษ

จําคุก 2 ป ปรับ 9000 บาท แต

เน่ืองจากจําเลยรับสารภาพ จึงลด

โทษลงก่ึงหน่ึง เหลือโทษจําคุก 1 ป 

ปรับ 4500 บาท โดยโทษจําคุกให

รอลงอาญา 2 ป 

และใหทําประโยชนเพ่ือสังคม 12 

ช่ัวโมง 
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หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 
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6 
คดีฐนกร ศิริ

ไพบูลย 

คดี น้ีจําเลยถูกฟอง 3 กรรม คือ 

แชรผังเรื่องการทุจริตการกอสราง

อุทยานราชภักดิ์ ซึ่งจัดทําโดยเพจ 

NDM ถูกตั้งขอหายุยงปลุกปน ป.

อาญา ม.116 ขอหากดไลคเพจ ท่ี

ถูกกล าวหาว ามี เน้ื อหาพาดพิ ง

สถาบันกษัตริย และโพสตขอความ

ในเฟซบุคสวนตัวพาดพิงถึงสุนัขทรง

เลี้ยง ถูกตั้งขอหา ป.อาญา ม.112  

คดีหมายเลยดํา

ท่ี 54/2559       

ศาลทหาร

กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 มาตรา 116  

และพรบ.คอมพิวเตอรฯ ม.14 

นัดสอบคําใหการ วันท่ี 9 

มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 

น.               ศาลทหาร

กรุงเทพ 

 

จําเลยไดยื่นคํารองวินิจฉัยช้ีขาด

เขตอํานาจระหวางศาล โดยจําเลย

เห็นวาคดีน้ีอยูในเขตอํานาจของ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ  

โดยศาลมีคําสั่งเลื่อนการพิจารณา

คดีออกไปเพ่ือรอความเห็นของศาล

ทหารกรุงเทพและศาลจังหวัด

สมุทรปราการ 

7 คดีแรงงาน นักขาว

ถูกเลิกจาง 

คดี น้ี โจทก ถูกเลิกจาง เน่ืองจาก

นายจางอางวาโจทกผิดสัญญาจาง

แรงงาน แตเหตุเลิกจางท่ีแทจริง

เน่ืองมาจากลูกจางเคยรวมกิจกรรม

คัดคานการรัฐประหาร  ซึ่งเปนการ

เลิกจางไมเปนธรรมและไมเคารพ

สิท ธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น และเปนการเลือกปฏิบัติ

เพราะเหตุแหงความตางในเรื่อง

ความเห็นทางการเมือง 

คดีหมายเลขดํา

ท่ี 4/2559 

ศาลแรงงาน

กลาง 

เลิกจางไมเปนธรรม นัดไกลเกลี่ยครั้งท่ี 4   

วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

เวลา 9.00 น. 

 

โจทกและจาํเลยสามารถตกลงกัน

ได โดยโจทกรบัเงินชวยเหลือ

เทากับคาจางกอนถูกเลิกจาง 1 

เดือน 

โดยไดทําเปนสัญญาประนีประนอม 

ยอมความ โดยศาลพิพากษาตาม

สัญญาดังกลาว 
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8 
คดีพลเมืองโตกลับ 

เลือกตั้งท่ี(รัก)ลัก 

จําเลยท้ังสี่ไดทํากิจกรรม เรื่อง การ

เลือกตั้ งท่ี รัก (ลัก) เมื่ อ วัน ท่ี  14 

กุมภาพันธ 2558 บริเวณหนาหอ

ศิลปฯ กรุงเทพมหานคร อันเปน

ก า ร แ ส ด งอ อ ก โด ย ส งบ สั น ติ 

ปราศจากอาวุธ  คดี น้ี ตองห าม

อุทธรณ/ฎีกา เพราะเปนศาลทหาร

ในเวลาไมปกติ โดยจําเลยในคดีน้ี

เปนนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทาง

สังคม  นักศึกษา ทนายความ และผู

ไดรับผลกระทบจากการใชกําลัง

ทหารปราบปรามประชาชนเมื่อป

พ.ศ.2553 

คดีหมายเลขดํา

ท่ี 164 ก./2558 

ศาลทหาร

กรุงเทพ 

ฝาฝนประกาศคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ท่ี 7/2557 

เรื่อง หามชุมนุมทางการเมือง 

นัดฟงคําวินิจฉัยเรื่องเขต

อํานาจศาล และสอบ

คําใหการ 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

เวลา 8.30 น. 

คดีน้ีศาลแขวงปุทมวันมีความเห็น

ตรงกันกับศาลทหารกรุงเทพวาคดี

น้ีอยูในเขตอํานาจของศาลทหาร

กรุงเทพ 

ศาลทหารกรุงเทพจึงสั่งให

ดําเนินคดีน้ีตอไป โดยยังมไิด

กําหนดวันน่ังพิจารณา 

9 คดีระเบิดบรรทัด

ทอง 

กรณีท่ีไดรับเรื่องรองเรยีนวาจําเลย

ถูกซอมทรมานในระหวางการถูกกัก

ตัวตามกฎอัยการศึก  เพ่ือใหไดคํา

รับสารภาพในช้ันซักถาม  

นอกจากน้ีจําเลยในคดีน้ียังถูก

คดีหมายเลขดํา

ท่ี อ.

3226/2558 

ศาลอาญา

กรุงเทพใต 

รวมกันฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไว

กอน  

นัดสืบพยานโจทกครั้งตอไป

วันท่ี 16 และ 30 มิถุนายน 

2559 เวลา 9.00 น. เปนตน

ไป 

 

เน่ืองจากพยานโจทกท่ีนัดไวไมมา

ศาล ศาลจึงสั่งเลื่อนการนัด

สืบพยานโจทกไปเปนวันท่ี 16 

สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. 

เปนตนไป และนัดสืบพยานจาํเลย
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ดําเนินคดีขอหาครอบครองวัตถุ

ระเบิด RGD5 ท่ีศาลทหารกรุงเทพ  

 วันท่ี 7-8 กันยายน 2559 เวลา 

09.00 น.  

10 
คดีนายวิชัย ขอ

สงวนนามสกุล 

คดี น้ีจําเลยฟองวาปลอมเฟสบุค

บุคคล อ่ืนแลว โพสขอความ ท่ีมี

ลั ก ษ ณ ะ ห มิ่ น ส ถ า บั น

พระมหากษัตริย  เพ ราะความ

ขัดแยงสวนตัว 

คดีหมายเลขดํา

ท่ี 61/2559       

ศาลทหาร

กรุงเทพ 

ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 และพรบ.

คอมพิวเตอรฯ 2550 มาตรา 

14 

นัดสอบคําใหการ วันท่ี 24 

มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 

น. 

จําเลยใหการปฏเิสธตอศาล และ

ศาลมีคําสั่งใหการพิจารณาคดีน้ี

กระทําโดยปดลับท้ังหมด โดย

ทนายความของจําเลยไดยื่นคํารอง

คัดคานการสั่งพิจารณาคดลีับ

ดังกลาว 

ในสวนนัดคดี ศาลมีคําสั่งกําหนด

วันตรวจพยานหลักฐาน วันท่ี 18 

ตุลาคม 2559 



 

ลําดับ 

 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 

 

ความคืบหนา 

11 
คดีปาระเบิดศาล

อาญา 

สื บ เน่ื อ งจ ากคดี น้ี มี เห ตุ ก ารณ

คนรายปาระเบิดท่ีบริเวณศาลอาญา  

เมื่ อ คื น วั น ท่ี  7 มี น าค ม  2558  

ตอมาทหารและตํารวจไดจับกุมคน

บุคคลตองสงสัยจํานวน 14 คน โดย

ทุกคนถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการ

ศึก  และบางรายถูกซอมทรมานใน

ระหวางการควบคุมตัวของทหาร

ดวย  การกระทําตอศาลอาญา เปน

การแสดงออกทางการเมือง  เปน

คดีท่ีอยูในอํานาจศาลทหาร  และ

ไมสามารถอุทธรณ/ฎีกาได เพราะ

เปนศาลทหารในเวลาไมปกติ 

คดีหมายเลขดํา

ท่ี 165 ก./2558  

ศาลทหาร

กรุงเทพ 

รวมกันกอการราย , รวมกัน

เปนอ้ังยี่, รวมกันพยายามฆา

โดยไตรตรองไวกอน, กระทํา

ให เกิดระเบิดจนนาจะเปน

อันตรายแกบุคคลหรือทรัพย

ของผู อ่ืน, มีและพกพาอาวุธ

โดยไมไดรับอนุญาต 

นัดสืบพยานโจทก พล.ต.

วิจารณ  จดแตง  วันท่ี 28-

29 มิถุนายน 2559 เวลา 

8.30 น.  

 

เน่ืองจากพยานไมมาศาลตามนัด 

ศาลจึงมีคําสั่งเลื่อนนัดสืบพยานไป

เปนวันท่ี 12-13 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 น. 

12 คดีนางแจม  (นาม

สมมตุิ) 

เปนกรณโีพสตขอความผานทางเฟส

บุคสวนตัวเก่ียวกับขาวการทุจรติ

คอรัปช่ันการสรางอุทยานราชภักดิ์

ฯ  โดยพาดพิงถึงบุคคลในรัฐบาล 

อยูระหวางการ

พิจารณาของ

อัยการศาล

จังหวัดพระ

โขนง 

ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 116  

และพรบ.คอมพิวเตอรฯ 

นัดฟงคําสั่งอัยการจังหวัด

พระโขนงวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 เวลา 10.00 น. สํานัก

อัยการศาลจังหวัดพระโขนง 

อัยการมีคําสั่งนัดฟงคําสั่งไปเปน

วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 เวลา 

10.00 น. 



 

ลําดับ 

 

ช่ือ 

 

ความสําคัญของคดี 

 

หมายเลขคดี 

 

ขอหา 

 

นัดหมาย 

 

ความคืบหนา 

13 
คดีนายสมบัติ บุญ

งามอนงค 

นายสมบัติ บุญงามอนงค ถูกคณะ

รักษาความสงบแหงชาติออกคําสั่ง

เรียกใหมารายงานตัว  แตนาย

สมบัติฯ ไมไปรายงานตัวตามคําสั่ง  

เน่ืองจากไมยอมรับอํานาจของคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ  ตอมาจึง

ถูกดําเนินคดีขอหา ฝาฝนคําสั่ ง

เรียกรายงานตัว และไมปฏิบัติตาม

คําสั่งเจาพนักงาน 

คดีหมายเลขดํา

ท่ี อ.

1515/2557 คดี

หมายเลขแดงท่ี 

อ.2183/2558 

ศาลแขวงดุสติ 

ฝาฝนคาํสั่งเรยีกรายงานตัว

ของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ และประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 368 

นัดฟงคําพิพากษาศาล

อุทธรณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 เวลา 10.00 น. ศาล

แขวงดุสิต 

ศาลอุทธรณมีคําพิพากษาแกคํา

พิพากษาศาลช้ันตน โดยพิพากษา

ลงโทษจําคุก 2 เดือน ปรับ 3000 

บาท รอลงอาญา 1 ป 

 

 


