
 
สถานการณ์คดปีระจำเดือนพฤษภาคม 2565 

 เดือนพฤษภาคม มีการชุมนุมอย่างน้อย 52 ครั้ง มากกว่าเดือนเมษายน แต่ยังไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก ในส่วนของ

การดำเนินคดีกับนักกิจกรรม ยังคงมีการนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มการชุมนุมของ “เยาวชนปลดแอก” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างน้อย 1,813 คน ใน

จำนวน 1,074 คดี  ในจำนวนนี้ เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 280 ราย ในจำนวน 205 คดี1 สำหรับเดือนนี้ มีคดีทางการเมืองที่ถูกสั่ง

ฟ้องต่อศาลรวมทั้งหมด 28 คดี เป็นคดีข้อหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จำนวน 10 คดี ส่วนของคดีทางการเมืองอื่น ๆ มีจำนวน 18 

คดี เป็นคดีที่มีข้อกล่าวหาหลักคือฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องการชุมนุม ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) 15 คดี 

และมีคดีที่จำเลยเป็นเยาวชนถึง 4 คด2ี 

 เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีกับเดือนเมษายน 2565 มีผู้ถูกดำเนินคดีรายใหม่เพิ่มขึ้น 5 คน คดีเพิ่มขึ้น 9 คดี (นับเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่เคยถูก
ดำเนินคดีมาก่อน) หากนับจำนวนบุคคลที่ถูกดำเนินคดีซ้ำในหลายคดี โดยไม่หักออก แต่นำจำนวนมาเรียงต่อกันแล้ว จะพบว่ามีจำนวนการถูกดำเนินคดี
ไปอย่างน้อย 3,605 ครั้ง3 

สำหรับสถิติการดำเนินคดี แยกตามข้อกล่าวหาสำคัญ ได้แก่ 

1. ข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย 195 คน ในจำนวน 211 คด ี

 จากจำนวนคดีใหม่ที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ พบว่า เป็นคดีตาม ม.112 ทั้งหมด 10 คดี ทำให้ยอดผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 211 คดี มี

เยาวชนถูกกล่าวหาจำนวน 19 คดี ในเดือนนี้ มีคดีของจำเลยที่เป็นเยาวชนอยู่ด้วย ได้แก่ พลอย เบญจมาภรณ์ นักกิจกรรมเยาวชนกลุ่มทะลุวัง ได้

เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา จากการร่วมกิจกรรมทำโพลสำรวจ “คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามอัธยาศัย” ซ่ึงเป็นคดี 

ม.112 คดีที่ 2 ที่เธอถูกดำเนินคดี กรณีนี้มีรายงานว่าตำรวจ สน.บางซื่อ ไปขอออกหมายจับ แต่ศาลเยาวชนฯ ยังไม่อนุมัติ จึงมีการออกหมายเรียกไป

รับทราบข้อกล่าวหาแทน4 สินสมุทร (นามสมมติ) ถูกแจ้งข้อหาจากกรณีโพสต์ข้อความ ซ่ึงพสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา5 และมีการสั่งฟ้องเยาวชน

อีก 2 ราย ได้แก่ เสกจิ๋วและโป๊ยเซียน กรณีถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมในการชุมนุมที่จัดโดยกลุ่ม REDEM วันที่ 20 มี.ค. 2564 ซ่ึงในการชุมนุมดังกล่าวมีกรณี

การพ่นสีและเผารูปพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะเกิดเหตุ เสกจิ๋วและโป๊ยเซียน มีอายุ 15 ปี และอายุ 14 ปี ตามลำดับทั้งนี้ คดีขาดผัดฟ้องแล้ว แต่ได้รับ

อนุญาตให้ฟ้องโดยอัยการสูงสุด6 

 ในส่วนของนักกิจกรรมทางการเมือง มีการแจ้งข้อกล่าวหา ม.112 และจับกุม เก็ท โสภณ สุรฤทธิ์ธำรง สมาชิกกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ กรณี

ปราศรัยในกิจกรรม #ทัวร์มูล่าผัว เมื่อ 22 เมษายน 2565 เก็ทถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบล้อมจับขณะอยู่บนแท็กซ่ี ซ่ึงการขอออกหมายจับเขาเกิดขึ้น

หลังการแจ้งความเพียง 6 วันเท่านั้น โดยไม่มีการออกหมายเรียกมาก่อน เก็ทถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 25657 เขาเริ่มอดอาหารเพื่อเรียกร้อง

สิทธิประกันตัวในวันเดียวกัน ระหว่างนั้น มีการยื่นขอประกันตัว 4 ครั้ง เพื่อให้เขาสามารถออกมาสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคได้ทัน ก่อน

ที่เก็ทจะได้รับการปล่อยตัวชั่วราวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นเวลา 1 เดือน8 ระหว่างการคุมขัง เก็ทถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแจ้งข้อกล่าวหา ม.112 

เพิ่มอีก 2 คดี จากกรณีร่วมปราศรัยในกิจกรรม “ฟื้นฝอยหาตะเข็บ 240 ปี ใครฆ่าพระเจ้าตาก” เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2565 บริเวณอนุสาวรีย์พระเจา้ตาก

สิน วงเวียนใหญ่9 ซ่ึงคดีดังกล่าว มีนักกิจกรรมอีก 2 ราย ได้แก่ โจเซฟและมิ้นท์ ที่ถูกจับกุม และนำตัวไปที่ บช.ปส. ซึ่งไม่ใช่ท้องที่เกิดเหตุ ก่อนได้รับการ

 
1 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 1 มถุินายน 2565, สถิติเยาวชนถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุม ปี 2563-65 
2 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 9 มถุินายน 2565, ประมวลรายชื่อคดีทางการเมืองท่ีถูกอัยการสั่งฟ้องประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
3 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 3 มถุินายน 2565, พฤษภาคม 65: ยอดรวมผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองรวม 1,813 คน ในจำนวน 1,074 คดี 
4 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 11 พฤษภาคม 2565, ตร.แจ้งข้อหา ม.112 “พลอย” เยาวชน 17 ปี เพิ่มอีกคดี เหตุทำโพลเร่ืองการให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัย 
5 อ้างแล้ว 
6 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 18 พฤษภาคม 2565, สั่งฟ้องคดี ม.112 สองเยาวชนอายุ 16 ปี เหตุแสดงออกต่อพระบรมฉายาลักษณ์ใน #ม็อบ20มีนา64 ก่อนศาลให้ประกัน 
7 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2 พฤษภาคม 2565, ตร.ล้อมจับ “เก็ท โสภณ” คดี 112 เหตุปราศรัย #ทัวร์มูล่าผัว ก่อนศาลไม่ให้ประกัน เข้าเรือนจำเป็นรายท่ี 9 
8 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 31 พฤษภาคม 2565, ศาลอาญาให้ประกัน “เก็ท” มีกำหนด 1 เดือน ต้ังครอบครัวเป็นผู้กำกับดูแล มีเงื่อนไขให้อยู่บ้าน 24 ชั่วโมง เว้นแต่เพื่อการศึกษา-เจ็บป่วย 
9 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 18 พฤษภาคม 2565, ตร.เข้าแจ้งข้อหา ม.112 “เก็ท โสภณ” ในเรือนจำอีกคดี เหตุปราศรัยวันจักรี “ใครฆ่าพระเจ้าตาก” 

https://tlhr2014.com/archives/24941
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ประกันตัวภายใต้เงื่อนไขของศาล10 และจากเหตุปราศรัยในกิจกรรมวันแรงงานสากล ที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล11 ทำให้ขณะนี้ เก็ทถูกดำเนินคดีใน

ข้อหาดังกล่าวรวม 3 คด ี

 ทนายความของ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนประกัน 1 ครั้ง ยื่นคัดค้านการขอฝากขังของพนักงานสอบสวนและ

อัยการ 4 ครั้ง และยื่นขอประกันตัวรวม 3 ครั้ง รวมถึงเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากกรณีไต่สวนคัดค้านฝากขังคดี ม.112 จากการไลฟ์สดก่อนมี

ขบวนเสด็จ เนื่องจากพบว่า อัยการได้รีบเร่งเสนอสำนวนต่ออัยการสูงสุด ทั้งที่ยังไม่สอบพยานฝ่ายผู้ต้องหา12 อย่างไรก็ตาม เธอถูกยื่นฟ้องคดีดังกล่าว13 

และในคดีทำโพลขบวนเสด็จ กับพวกรวม 8 คน โดยศาลมีนัดกำหนดสอบคำให้การจำเลยพร้อมกัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 256514 ทานตะวันได้รับการ

ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 พร้อมเงื่อนไข 5 ประการ รวมแล้ว เธอถูกคุมขังและอดอาหารประท้วง 37 วัน15  ใน

เดือนเดียวกันนี้ มีการถอนประกัน ใบปอและเนติพร จากกรณีทำโพลสำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จที่บริเวณห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 256516 ปัจจุบัน ทั้งคู่ถูกคุมขังเป็นผัดที่ 8 แล้ว และยังไม่ได้รับการปล่อยตัว แม้ทนายจะทำการยื่นขอประกันตัวอย่างต่อเนื่อง17 

 นอกจากนี้ ยังมีการสั่งฟ้องคดีประชาชนทั่วไปที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันทางออนไลน์อย่างน้อย 3 ราย ร่วมกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

ได้แก่ ลลิตา มีสุข กรณีโพสต์คลิปวิดีโอสั้นในแอปพลิเคชัน TikTok วิจารณ์การใช้ภาษีประชาชนโดยพาดพิงกษัตริย์18 ฉัตรมงคล วัลลีย์ เหตุคอมเมนท์

เกี่ยวกับรัชกาลที่ 10 ในเพจศรีสุริโยไท19 และวงศ์ (นามสมมติ) กรณีโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่นชมการทรงงานของรัชกาลที่ 9 แต่วิพากษ์วิจารณ์

รัชกาลที่ 1020 สมพล (นามสมมติ) ถูกสั่งฟ้อง 3 คดี กรณีปาสีใส่พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 และพระราชินี โดยเขาถูกดำเนินคดีแยกตามท้องที่ที่

เกิดเหตุ21 ทั้งนี้ สมพลถูกแจ้งข้อหา ม.112 รวมทั้งหมด 6 คดี กรรณิกา (นามสมมติ) ถูกสั่งฟ้องข้อหา ม.112 จากการพ่นสีบนฐานตั้ง-รูปรัชกาลที่ 10 

และบนป้ายและถนนหน้าเทศบาลตำบลอินทขิล ตั้งแต่เมื่อปี 256422 

 ในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีนั้น พบว่ามีอย่างน้อย 3 คดีที่ศาลสั่งตัดพยานในคดีที่จะมาเบิกความในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้
พระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์ เช่น กรณีคดขีองนักกิจกรรมเยาวชน ณัฐกรณ์ (บีม) และธนกร (เพชร) เหตุเข้าร่วมกิจกรรม #ใครๆก็ใส่ครอปท็อป 
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 256323 หรือกรณีคดีชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ศาลก็ยังคงไม่ออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆ ตามที่ฝ่ายจำเลยร้อง
ขอ24 นอกจากนั้นยังมีคดีของทิวากร ที่ศาลจังหวัดขอนแก่นห้ามผู้สังเกตการณ์จดบันทึกในห้องพิจารณา25 รวมทั้งในชั้นอัยการ ก็พบว่ามีการเร่งรัดสั่ง
ฟ้องคดีต่อศาล แม้ฝ่ายผู้ต้องหาจะร้องขอให้สอบพยานเพิ่มเติมก็ตาม เช่น คดีของทานตะวัน26 ซ่ึงกระทบต่อหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมอย่างมาก 

2. ข้อหา “ยุยงปลุกปั่น” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 มีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย 125 คน ในจำนวน 39 คด ี

3. ข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย 1,452 คน ในจำนวน 631 คดี (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563)  

 
10 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 11 พฤษภาคม 2565, จับ “โจเซฟ-มิ้นท์” ตามหมายจับ ม.112 เหตุปราศรัย “ใครฆ่าพระเจ้าตาก” ก่อนได้ประกัน มีเงื่อนไขห้ามชุมนุมท่ีกระทบสถาบันกษัตริย์ 
11 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 20 พฤษภาคม 2565, ตร.เข้าแจ้งข้อหา ม.112 “เก็ท โสภณ” ในเรือนจำ เป็นคดีท่ี 3 เหตุปราศรัยหน้าทำเนียบฯ วันแรงงาน 
12 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 23 พฤษภาคม 2565, ทนายย่ืนหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมในคดี “ตะวัน” หลังอัยการเร่งส่งสำนวนให้อัยการสูงสุด ยังไม่สอบพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
13 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 27 พฤษภาคม 2565, เปิดคำฟ้องคดี “ตะวัน” ม.112 ไลฟ์สดก่อนมีขบวนเสด็จ อัยการอ้างกล่าวถ้อยคำเจตนาสื่อพระมหากษัตริย์ไม่รับฟังความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
14 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 30 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1531211457366372353 
15 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 26 พฤษภาคม 2565, ศาลให้ประกัน “ตะวัน” หลังถูกขังพร้อมอดอาหาร 37 วัน มีกำหนด 1 เดือน ต้ังพิธาเป็นผู้กำกับดูแล ต้ังเงื่อนไขให้อยู่บ้าน 24 ชม. – ติด EM 

– ห้ามสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย ์
16 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 3 พฤษภาคม 2565, ศาลสั่งถอนประกัน “ใบปอ – เนติพร” ผู้ต้องหา ม.112 คดีทำโพลขบวนเสด็จ ชี้สร้างความวุ่นวายกับกลุ่มผู้ชุมนุมอื่น ผิดเง่ือนไขประกัน 
17 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 27 พฤษภาคม 2565, ศาลอนุญาตฝากขัง “ใบปอ – บุ้ง” ต่อในผัดท่ี 8 อีก 5 วัน หลังอัยการอ้างเหตุ สำนวนอยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้อง 
18 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 18 พฤษภาคม 2565, ฟ้อง “ลลิตา” ชาวกาฬสินธุ์ ม.112 ปมโพสต์คลิปใน TikTok วิจารณ์การใช้ภาษีประชาชน ก่อนศาลให้ประกัน วงเงิน 2 แสน พร้อมเงื่อนไข
ห้ามทำสถาบันกษัตริย์เสื่อมเสีย 
19 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 19 พฤษภาคม 2565, ฟ้อง ม.112 – พ.ร.บ.คอมฯ “บอส ฉัตรมงคล” ท่ีศาลเชียงราย เหตุคอมเมนต์ในเพจ ‘ศรีสุริโยไท’ อัยการกล่าวหา ทำให้ ปชช.เข้าใจว่า ร.10 
เป็นคนไม่ดี 
20 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 8 มิถุนายน 2565, ยื่นฟ้อง ม.112 พ่อค้าออนไลน์ ปมโพสต์ชื่นชม ร.9 วิจารณ์การทำงาน ร.10 ศาลเรียกเงินประกัน 1.8 แสน ให้รายงานตัวต่อผู้กำกับดูแลทุกเดือน 
21 อ้างแล้ว 
22 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 30 พฤษภาคม 2565, อัยการฟ้องคดี ม.112 ‘วัยรุ่นหญิง 20 ปี’ เหตุพ่นสี ‘สามขีด’ บนฐานรูป ร.10 ท่ีเชียงใหม่ อ้างเป็นการแสดงความไม่เคารพ 
23 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 10 พฤษภาคม 2565, ศาลสั่งตัดพยานนักวิชาการ ในคดี 112 ‘สองเยาวชน’ ร่วมกิจกรรม #ใครๆก็ใส่ครอบท็อป แจงจะวินิจฉัยตามข้อเท็จจริง 
24 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 25 พฤษภาคม 2565, เลื่อนสืบพยานคดี #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ศาลยังไม่ออกหมายเรียกพยานเอกสารสำคัญ ทนายระบุคดีจะเร็วข้ึนหากได้ข้อมูลท่ีอยู่ใน

มือรัฐ 
25 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 25 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1529397332772458498 
26 อ้างแล้ว 
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ยังมีการสั่งฟ้องคดีในข้อกล่าวหา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะลดความเข้มข้นลงไปมาก เนื่องจากไม่มีการชุมนุมทางการเมืองขนาด

ใหญ่ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก ส่วนคดีที่เกิดจากการชุมนุมในช่วงสองปีก่อนก็ทยอยมีคำพิพากษาออกมา พบว่า แนวโน้มส่วนใหญ่ ศาลมีคำพิพากษายก

ฟ้อง หรือลงโทษปรับในข้อหาลหุโทษ แต่การต่อสู้ในแต่ละคดีก็ใช้ระยะเวลานับปี จึงเกิดภาระทางคดีต่อฝ่ายนักกิจกรรมอย่างหนัก หลายคนถูกกล่าวหา

เป็นนับ 10 คดี ทำให้ยังต้องจับตามองการใช้อำนาจรัฐออกกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิในการแสดงออกของประชาชนอย่างใกล้ชิด  

ในเดือนนี้ มีการสั่งฟ้องข้อหา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯเพิ่มอย่างน้อย 15 คดี เป็นเยาวชนจำนวน 4 ราย ได้แก่ ต้นอ้อ จากเหตุชุมนุมวันที่ 5 ก.ย. 2654 

ม็อบแยกอโศก นำโดยณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ และสมบัติ บุญงามอนงค์ และคาร์ม็อบ 15 ส.ค. 2564 #ขบวนกี3 จากสีลม เยาวชน 3 ราย กลุ่ม We Volunteer 

ถูกสั่งฟ้องพร้อมกับข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร จากกรณีจับกุมทีมการ์ด We Volunteer (Wevo) และประชาชนบริเวณห้างสรรพสินค้าเมเจอร์รัชโยธิน ซ่ึงยังไม่

ทันได้เข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่ม “รีเด็ม” (REDEM) #ม็อบ6มีนาแต่อย่างใด  

ในส่วนของคดีที่สิ้นสุดแล้ว เดือนนี้ ศาลแขวงลพบุรีมีคำพิพากษายกฟ้องของประชาชน 2 คน ในคดคีาร์ม็อบลพบุรี เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2564 

เพิ่มเติมอีก 1 แต่ให้ลงโทษปรับในข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต คนละ 200 บาท โดยเป็นคดีคาร์ม็อบคดีที่สองในลพบุรีที่ศาลยกฟ้อง27 

นอกจากนั้น ยังมีคดีของ สมณะดาวดินฯ กรณีร่วมกิจกรรมหมู่บ้านทะลุฟ้า V.2 บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24-25 มี.ค. 2564 ที่ศาลแขวงดุสิต

มีคำพิพากษายกฟ้องในข้อหา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ให้ลงโทษปรับ 500 บาทในข้อหากีดขวางการจราจร28 รวมทั้งยังมีคดีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องเพิ่มอีก 

1 คดี ได้แก่ คดีของ ธนเดช ศรีสงคราม และสมเพชร สืบฤกษ์ กรณีจัดกิจกรรมคาร์ม็อบ “รวมพลังคนพันธุ์ R อาชีวะขับไล่เผด็จการ” วันที่ 15 ส.ค. 

2564 ซ่ึงอัยการเห็นว่าที่เกิดเหตุเป็นถนนเปิดโล่ง ผู้คนสัญจรไม่หนาแน่น มีการใส่หน้ากากอนามัย และมีการเว้นระยะห่างตอนขับขี่ยานพาหนะ ทำให้ไม่

เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ29 

แต่ก็มีผลทางคดีที่ศาลเห็นว่าเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยลงโทษปรับด้วยอัตราที่ไม่มากนัก อย่างคดี #รดน้ำกดหัวประยุทธ์ เมื่อวันที่ 

15 เม.ย. 2564 ของนวพล ต้นงาม, วีรภาพ วงษ์สมาน, ทวี เที่ยงวิเศษ และวิรัช แซ่คู กลุ่มทะลุฟ้า ศาลแขวงดุสิตลงโทษปรับคนละ 2,000 บาท แต่ก็

มีการสั่งห้ามไม่ให้จดบันทึกในห้องพิจารณาคดีด้วย30 หรือคดีของ ลำไย จันทร์งาม จากเหตุที่นำรถกระบะบรรทุกเครื่องขยายเสียงไปเข้าร่วมการชุมนุม

ของ “กลุ่มราษฎรฝั่งธน” บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ท่าพระ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2563 ศาลอาญาตลิ่งชันลงโทษปรับ 5,000 บาท31 

4. ข้อหาตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อย่างน้อย 107 คน ในจำนวน 75 คด ี

5. ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อย่างน้อย 132 คน ในจำนวน 151 คด ี

ในเดือนนี้ ศาลมีคำสั่งยกฟ้องกรณีบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ธนากร ท้วมเสงี่ยม เจ้าของและผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊ก 

“ประชาชนเบียร์” ในข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) เหตุจากการโพสต์ข้อความบนเพจจำนวน 2 ข้อความ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ย. 

2563 กล่าวถึงกรณีอาจมีการยิงแก๊สน้ำตาออกมาจากบริษัทบุญรอดฯ ระหว่างการสลายการชุมนุมของราษฎร บริเวณใกล้รัฐสภาใน #ม็อบ17พฤศจกิา 

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 โดยศาลชี้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์ เป็นเพียงความเสียหายส่วนตัว ไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทั่วไป จึงยังไม่

เข้าองค์ประกอบตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง32 

6. ข้อหาละเมิดอำนาจศาล อย่างน้อย 34 คน ใน 18 คดี และคดีดูหมิ่นศาล อย่างน้อย 25 คน ใน 6 คด ี

จากจำนวนคดี 1,074 คดีดังกล่าว มีจำนวน 190 คดี ที่สิ้นสุดไปแล้ว โดยมากเป็นคดีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับในชั้นตำรวจ 

หรือในชั้นศาล ในจำนวนนี้มีกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องจำนวน 11 คด ี 

 

 
27 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 11 พฤษภาคม 2565, คุยกับ ‘ติวเตอร์เคมี’ ผู้ถูกดำเนินคดีคาร์ม็อบลพบุรี: ความตระหนักรู้ต่อ ‘สิทธิ’ กำลังขยายกว้างในสังคม 
28 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 31 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1531509768195833862 
29 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 24 พฤษภาคม 2565, อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีคาร์ม็อบ “คนพันธุ์ R อาชีวะขับไล่เผด็จการ” ชี้คาร์ม็อบมีการเว้นระยะห่างรถ จึงไม่เสี่ยงโรคโควิด-19 
30 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 27 พฤษภาคม 2565, พิพากษาปรับ 4 จำเลย “ทะลุฟ้า” รวม 8,000 บาท เหตุร่วมม็อบ #รดน้ำกดหัวประยุทธ์ สงกรานต์ปี 64 ศาลระบุ รัฐมีสิทธิระงับสิทธิ-การ

แสดงออกได้อย่างชอบธรรมในสถานการณ์โรคระบาด 
31 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 10 พฤษภาคม 2565, ศาลปรับ 5 พัน คดีนำรถเครื่องเสียงไปชุมนุม MRT ท่าพระ แม้ไม่ใช่ผู้จัด-พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ไม่ใช้ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน 
32 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 5 พฤษภาคม 2565, ศาลยกฟ้องคดี พ.ร.บ.คอมฯ แอดมินเพจ ‘ประชาชนเบียร์’ โพสต์ ‘บ.บุญรอด’ ให้ตร.ใช้พื้นท่ียิงแก๊สน้ำตา ชี้เพียงทำให้โจทก์เสียหาย มิใช่เกิด

ความเสียหายแก่ประชาชนท่ัวไป 

https://tlhr2014.com/archives/43535
https://tlhr2014.com/archives/43988
https://tlhr2014.com/archives/44123
https://tlhr2014.com/archives/43484


ความคืบหน้าหลังครบระยะเวลาการประกันตัวของแกนนำกลุ่มราษฎร33 
ชื่อ-สกุล ศาล เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขหลังครบประกันรอบที่ 1 

1. พริษฐ์ ชิวารักษ ์ ศาลอาญา รัชดา ครบกำหนด 22 พ.ค. 2565 
1.ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ อันจะทําให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุก
ด้าน รวมทั้งหา้มกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง
กระบวนพิจารณาคดีของศาล 
2.ห้ามเขา้ร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมอืง 
3.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนกิส์ (EM) 
4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 06.00 น. 
เว้นแต่มีเหตุจําเป็น หรือได้รับอนุญาตจากศาล 
5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาล 
ครบกำหนด 30 พ.ค. 2565 
เหมือนเงื่อนไขด้านบน 

ยกเลกิการกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับประกันตัว แต่คง
เงื่อนไขอ่ืนๆ 

ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ 

ครบกำหนด 24 พ.ค. 2565 
1.ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆที่อันจะทำให้เกิด
ความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
สถาบนัศาล 
2.ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวน
พิจารณาคดีของศาล 
3.ห้ามโพสต์ข้อความปลุกปัน่ในสือ่โซเชียลมีเดียหรือเข้า
ร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 
4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00-06.00 น. ของ
วันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือ
ได้รับอนุญาตจากศาล 
5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากศาล 
6.ให้ติด EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง 

อนุญาตใหป้ระกันตัวถึง 29 ก.ค. 2565 
ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 
น. ของวันรุ่งขึ้น 

2. อานนท์ นำภา ศาลอาญา รัชดา ครบกำหนด 22 พ.ค. 2565 
1.ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ อันจะทําให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์และศาล รวมทั้งหา้ม
กระทําการใดๆอันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดี
ของศาล 
2.ห้ามเขา้ร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมอืง 
3.ให้ติด EM 
4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 06.00 น. 
เว้นแต่มีเหตุจําเป็น หรือได้รับอนุญาตจากศาล 
5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาล 

ยกเลกิการกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับประกันตัว แต่คง
เงื่อนไขอ่ืนๆ 

 
33 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 31 พฤษภาคม 2565, ติดตามความคืบหนา้หลงัครบระยะเวลาประกนัตวักลุ่มราษฎร 



ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ 

ครบกำหนด 28 พ.ค. 2565 
1.ห้ามจําเลยทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่อันจะทําให้
เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยคา่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสถาบันศาลในทุกดา้น 
2.ห้ามกระทาํการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวน
พิจารณาคดีของศาล 
3.ห้ามโพสต์ข้อความที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปัน่ หรือชักชวนให้
มวลชนเข้าร่วมกจิกรรมชุมนุมในสื่อโซเชียลมีเดีย  
4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00 – 06.00 น. 
ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจําเปน็เพื่อการรักษาพยาบาลหรือ
ได้รับอนุญาตจากศาล 
5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากศาล 
6.ให้มารายงานตัวต่อศาลทุกๆ 30 วัน นบัแต่วันที่ปล่อยตัว
ช่ัวคราว 
7.ให้ติด EM เพื่อจํากัดระยะเวลาเดินทาง 

อนุญาตใหป้ระกันตัวถึง 27 ธ.ค. 2565 
ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 
น. ของวันรุ่งขึ้น 

3. ปนัสยา สทิธิจิรวัฒนกุล ศาลอาญา รัชดา ครบกำหนด 12 ม.ค. 2565 
1.ห้ามทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทอืนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2.ห้ามเขา้ร่วมชุมนุมที่ก่อใหเ้กิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 
3.ห้ามออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็น 
หรือได้รับอนุญาตจากศาล 
4.ห้ามออกนอกราชอาณาจกัร 
5.ให้ติด EM 

กำหนดระยะเวลาปล่อยตัว ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 
2565 
ยกเลกิเงื่อนไขที่ให้ติด EM และห้ามออกนอก
เคหสถาน 
 

ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ 

ครบกำหนด 12 ม.ค. 2565 
1.ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อ
สถาบนัพระมหากษัตริย ์
2.ห้ามจำเลยเข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมอืง 
3.ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุ
จำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนไปสอบ ไปติดต่อ
ราชการที่ศาลอืน่ หรือมเีหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล 
4.ห้ามจำเลยออกนอกราชอาณาจักร 
5.ให้ติด EM 

แก้ไขข้อ 3 
3.ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 18.00-
06.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุอื่นโดย
ได้รับอนุญาตจากศาล 
เงื่อนไขครบกำหนดประกันรอบ 2 
 
ศาลมีคำสัง่ 27 พ.ค. 2565 
อนุญาตใหป้ระกันตัวถึง 27 ธ.ค. 2565 
ให้รายงานตัวทุก 2 เดือน 
ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 
น. ของวันรุ่งขึ้น 

ศาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เงื่อนไขเหมอืนศาลอาญา กรุงเทพใต ้ ยกเลกิเงื่อนไขที่ให้ติด EM และห้ามออกนอก
เคหสถาน 
คงเงือ่นไข 
1.ห้ามทำกิจกรรม เข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อความ
วุ่นวายต่อบ้านเมอืง 
2.ห้ามทำกิจกรรมทีท่ำใหเ้สื่อมเสียต่อสภาบัน
พระมหากษัตริย์และสถาบันศาล 
3. ห้ามเดินทางออกนอกราบอาณาจักร โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากศาล 



4. เบนจา อะปัญ  ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ 

ครบกำหนด 22 พ.ค. 2565 
1.ห้ามจำเลยทํากิจกรรมหรือก่อเหตุที่จะกระทบกระเทือน
ต่อสถาบนัพระมหากษัตริย ์
2.ห้ามเขา้ร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมอืง 
3.ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 18.00 – 6.00 น. 
เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนและไป
สอบ หรือเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล และให้จําเลย
กลับเคหสถานทนัที เมือ่ปฏิบัติภารกิจในเหตุจําเป็นเสร็จ
สิ้น 
4.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาล 
5.ให้ติด EM 

อนุญาตประกันตัวถึง 31 พ.ค. 2566 
ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 
น. ของวันรุ่งขึ้น 

5. ภาณุพงศ์ จาดนอก  ศาลอาญา รัชดา ครบกำหนด 9 มิ.ย. 2565 
1.ห้ามจําเลยทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่อาจกระทบ
ต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์และศาลในทกุด้าน รวมทั้งห้าม
กระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดี
ของศาล 
2.ห้ามจําเลยเข้าร่วมชุมนุมที่อาจกอ่ให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมอืง 
3.ห้ามจําเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาล
จะมีคําสัง่เปน็อย่างอื่น 
4.ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น.–
06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
5.ให้ติด EM 
6.รายงานตัวทุก 30 วัน 

ยกเลิกการกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับประกันตวั 
ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 
น. ของวันรุ่งขึ้น 

ศาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1. ห้ามจําเลยทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่จะกระทบ
ต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ รวมทั้งห้ามกระทาํการใดๆ อัน
เป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล 
2. ห้ามจําเลยเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมอืง 
3. ห้ามจําเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาล
จะมีคําสัง่เปน็อย่างอื่น 
4. ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น.–
06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพือ่การ
รักษาพยาบาล ไปเรียน ไปสอบ หรือเหตุอื่น โดยได้รับ
อนุญาตจากศาล 
5. ให้ติด EM 

 

6. จตุภัทร บุญภัทรรักษา  ศาลอาญา รัชดา ครบกำหนด 12 มิ.ย. 2565 
1.ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่อาจกระทบต่อ
สถาบนัพระมหากษัตริย์และศาลในทกุด้าน รวมทั้งห้าม
กระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดี
ของศาล 
2.ห้ามเขา้ร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมอืง 
3.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมี
คําสั่งเป็นอยา่งอื่น 

ยกเลิกการกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับประกันตวั 
ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 
น. ของวันรุ่งขึ้น 



4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น.–06.00 น. 
ของวันรุ่งขึ้น 
5.ให้ติด EM 
6.รายงานตัวทุก 30 วัน 

ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ 

1.ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่จะกระทบต่อ
สถาบนัพระมหากษัตริย์ รวมทั้งห้ามกระทาํการใดๆ อัน
เป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล 
2.ห้ามเขา้ร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมอืง 
3.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมี
คําสั่งเป็นอยา่งอื่น 
4.หา้มจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น.–
06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือเหตุที่ได้รับ
อนุญาตจากศาล 
5.ให้ติด EM 

 

 

ผู้ถูกคุมขังระหว่างต่อสู้ทางการเมือง 
มีผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 3 ราย ได้แก่ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์34, เก็ท โสภณ สุรฤทธิ์ธำรง35 และปฏิมา ผู้ถูกสน.บางซื่อแจ้งข้อหา 

“ทำให้เกิดระเบิด” ขณะเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในคดีของธนายุทธ กรณีถูกโยงเหตุปาระเบิดบ้านพักประยุทธ์ ในคืนวันที่ 10 เม.ย. 2565 และถูก
ฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ในวันที่ 11 เมษายน เธอได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม รวมระยะเวลา 47 วันที่ถูกคุมขัง36 อย่างไรก็ตาม มีผู้
ถูกถอนประกันในคดี ม.112 จากกรณีร่วมทำโพลสำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จที่บริเวณห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ได้แก่ ใบปอ
และเนติพร ทั้งคู่ถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม รวม 28 วันแล้ว และยังไม่ได้รับการประกันตัว37 ทำให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ยังมีผู้ถูกคุมขังระหว่าง
ต่อสู้คดีทางการเมืองทั้งหมด 8 ราย 
 - เวหา แสนชนชนะศึก เขาไม่ได้รับการประกันตัวจากกรณีแชร์และโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กจำนวน 2 โพสต์ ทำให้เขาถูกคุมขังที่เรือนจำ
พิเศษกรุงเทพตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 รวมเป็นเวลา 82 วัน มีการยื่นขอประกันแล้ว 4 ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว38 นอกจากนี้ เขายังถูกถอน
ประกันในคดีม.112 กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ “ฟ้าฝน ver. เกรี้ยวกราด” เล่าเร่ืองชีวิตในคุกทวีวัฒนา39  
 - คฑาธร และ คงเพชร ทั้งสองคนถูกจับกุมโดยใช้ความรุนแรงขณะกำลังเดินทางจากย่านดินแดงไปยังแยกราชประสงค์ เพื่อร่วมงานรำลึก 
12 ปี การสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง 10 เมษา 2553 ในข้อหามีระเบิดในครอบครอง พวกเขาถูกฝากขังต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน40 รวมเป็นเวลา 50 วัน 
และไม่ได้รับการปล่อยตัว แม้ทนายความจะยื่นขอประกันตัวเป็นครั้งที่ 3 แล้วก็ตาม ทั้งนี้ คงเพชรมีอายุเพียง 18 ปี 2 เดือน41 
 - พรพจน์ แจ้งกระจ่าง หรือ “เพชร” เข้ามอบตัว หลังจากทราบว่ามีหมายจับจากกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีกลุ่ม
บุคคลปาระเบิดปิงปองใส่สนามหญ้าด้านหน้ากรมทหารราบที่ 1 ในคืนวันที่ 10 เม.ย. 2565 เขาถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 13 
เมษายน42 รวมเป็นเวลา 48 วัน 

 
34 อ้างแล้ว 
35 อ้างแล้ว 
36 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 18 เมษายน 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1530148513585061889 
37 อ้างแล้ว 
38 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 18 เมษายน 2565, ศาลอาญายกคำร้องขอประกันตัว ‘เวหา’ ครั้งท่ี 4 หลังถูกคุมขังมาแล้ว 39 วัน 
39 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 21 เมษายน 2565, ศาลสั่งถอนประกัน “เวหา” คดี ม.112 หลังโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อคำพิพากษาในคดีติดสต๊ิกเกอร์ “กูkult”  
40 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 11 เมษายน 2565, จับ 2 วัยรุ่นระหว่างเดินทางไปร่วมงาน #ยุติธรรมไม่มี12ปีเราไม่ลืม เหตุมีระเบิดในครอบครอง ก่อนศาลไม่ให้ประกันตัว 
41 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 6 พฤษภาคม 2565, ศาลยังไม่ให้ประกัน “ปฏิมา-คทาธร-คงเพชร” ส่วน “เอกชัย-สมบัติ” รอส่งศาลสูงพจิารณาคำร้อง 
42 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 14 เมษายน 2565, จับเยาวชน 17 ปี โยงเหตุปาระเบิดปิงปองหน้าราบ 1 ขณะ “พรพจน์” มอบตัวท่ีพิษณุโลก ก่อนหวนเข้าเรือนจำครั้งท่ี 2 



 - เอกชัย หงส์กังวาน ถูกศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา จากกรณีโพสต์บอกเล่าเร่ืองเพศของตัวเองใน
เรือนจำ เขาถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 256543 ศาลฎีกายกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นครั้งที่ 344 ทำให้เขาถูก
คุมขังรวมแล้ว 42 วัน 
 - สมบัติ ทองย้อย หลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตาม ปอ. ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) (3) จาก

กรณีโพสต์ข้อความ “#กล้ามาก #เก่งมาก #ขอบใจนะ” ประกอบกับภาพบันทึกหน้าจอจากข่าวมติชนเกี่ยวกับบัณทิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เข้ารับ

ปริญญาทั้งคณะ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 พร้อมกับอีก 2 ข้อความ รวมจำคุก 6 ปี เขาถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 

ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเป็นครั้งที่ 3 ทำให้เขาถูกคุมขังรวมแล้ว 33 วัน45 
  

 
43 ทวิตเตอร์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 19 เมษายน 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1516292073682776069 
44 ทวิตเตอร์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 26 พ.ค. 2565, ศาลฎีกายังคงไม่ให้ประกัน “เอกชัย” ครั้งท่ี 3 ระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม แม้เสนอเพิ่มวงเงิน-ยื่นคำร้องขอฎีกาแล้ว 
45 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 24 พฤษภาคม 2565, ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกัน “สมบัติ ทองย้อย” ครั้งท่ี 3 ระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนคำสั่งเดิม แม้เสนอติด EM – ไม่ทำกิจกรรมเสื่อมเสียต่อสถาบันฯ 


