ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ขอมูลคดีเลื่อนการพิจารณา ระหวางวันที่ 12 - 30 กรกฎาคม 2564
ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

คดีอาญา
หมายเลขแดง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
1 อท57/64
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
1 อท149/62
อท27/63
2

อท190/63

3

อท125/62

4

อท104/63

5

อท161/63

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
1 อท175/63

อท69/63

อท214/63

โจทก

จําเลย

นัดพิจารณาคดี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ

วาที่รอยตรีทรงยศ พรานเนื้อ

นัดตรวจพยานหลักฐานและกําหนดวันนัดพิจารณา 12 ก.ค. 64

พันตํารวจโทศุภมิตร ศิลปสมบูรณ

นายอนันต จิตรมีศิลป

นัดไตสวนมูลฟอง 13 ก.ค. 64

พันตํารวจโทวสุหรือจิตต หมั่นงาน

พันตํารวจโทโสภณ ยานะธรรม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน นัดพรอมเพื่อตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ในชั้นไตสวนมูลฟอง 13 ก.ค. 64

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดย
วาที่ ร.ต.รัติเชฎฐ มณีใส ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวธมลวรรณ จันปุม

นางศิริน อินมา

นัดสืบประกอบคํารับสารภาพ 13 ก.ค. 64

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
13 ก.ค. 64

นายศิษฎ กรรณวัฒน

นางนลินธร ชาติศิริ ปญญารัตน

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 13 ก.ค. 64

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายเกรียงศักดิ์ ออวิจิตร

นัดพรอมเพื่อสอบคําใหการและกําหนดวันนัด 14 ก.ค. 64

2

พท1/63

อัยการสูงสุด

พลตํารวจตรีสัจจะ คชหิรัญ

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
14 ก.ค. 64

3

อท33/64

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

นายนพพล ประกายรุงทอง

นัดตรวจพยานหลักฐานและกําหนดวันนัดพิจารณา 14 ก.ค. 64

4

อท83/64

อัยการสูงสุด

นางสาวสุดใจ ชัยธนะกุลมงคล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
14 ก.ค. 64

ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

คดีอาญา
หมายเลขแดง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1 อท101/62
อท211/62

โจทก

จําเลย

นัดพิจารณาคดี

รอกตํารวจเอกธนภัส เลิศปภาพัศ

พลตํารวจโทพนมพร อิทธิประเสริฐ ที่ 1 กับพวกรวม 7 นัดไตสวนมูลฟอง 15 ก.ค. 64
คน
นายนพมาศ พูลศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน

2

อท27/63

3

อท50/63

4

อท127/63

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีพิเศษ 4 สํานักงานอัยการสูงสุด
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดย
วาที่ ร.ต.รัติเชฏฐ มณีใส ผูรับมอบอํานาจ
พลตํารวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา

นางสาววิลาวรรณ จันจวง

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
15 ก.ค. 64
นัดสืบประกอบคํารับสารภาพ 15 ก.ค. 64

พลตํารวจเอกจักรทิพย ชัยจินดา

นัดไตสวนมูลฟอง 15 ก.ค. 64

5

อท41/64 รวม
อท45/61

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ

นายพิทยา เจริญวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 10 คน

นัดตรวจพยานหลักฐาน 15 ก.ค. 64
นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
15 ก.ค. 61

บริษัทเอ็ฟเฟคทีฟ โซลูชั่น จํากัด

นายวุฒิทัต ตันติเวสส ที่ 1 กับพวกรวม 10 คน

นัดฟงคําสั่ง 16 ก.ค. 63

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

ดาบตํารวจหรือนายสมศักดิ์ หวังมีสุข

นัดตรวจพยานหลักฐานและกําหนดวันนัดพิจารณา 19 ก.ค. 64

นายวัชระ เพชรทอง

นายสรศักดิ์ เพียรเวช

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
19 ก.ค. 64

พันตํารวจตรีณัฐกฤษต ยุทยา หรือธรณัส
ศักดิ์ทอง

พลตํารวจตรีปยะพันธ ปงเมือง ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
(ชั้นไตสวนมูลฟอง) 20 ก.ค. 64
นัดตรวจพยานหลักฐาน 20 ก.ค. 64

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1

อท32/63

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
1 อท18/64
2

อท22/63

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
1 อท174/63

อท33/63

ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

คดีอาญา
หมายเลขแดง

โจทก

จําเลย

นัดพิจารณาคดี

2

อท185/63

อัยการสูงสุด

นายสมเกียรติ ภูธงชัยฤทธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน

นัดตรวจพยานหลักฐาน 20 ก.ค. 64

3

อท86/64

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

นางสาวรุจิษยา ติ่งทอง

นัดสืบประกอบคํารับสารภาพ 20 ก.ค. 64

หางหุนสวนจํากัด อนันมณี โดยนายเดชา
ดวงมณี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นายบุญสืบ สมัครราช ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน

นัดไตสวนมูลฟอง 21 ก.ค. 64

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
1 อท.237/60
อท.369/60
2

อท62/62

หางหุนสวนจํากัด จุฑาทิพย พรอพเพอรตี้

นางรัตนา กิจวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

นัดสืบพยานโจทก 21 ก.ค. 64

3

อท8/64

อัยการสูงสุด

นายอภิชาติ ถนอมทรัพย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นัดสืบพยานโจทก 21 ก.ค 64

4

อท14/64

พันตํารวจตรีณัฐกฤษต ยุทยา หรือธรณัส
ศักดิ์ทอง

พลตํารวจโทชาตรี เพ็ชรคํา ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน

นัดไตสวนมูลฟอง 21 ก.ค. 64

5

อท71/63

นายกรณ มุงสมหมาย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน รอยตํารวจเอกหรือนายศิริพงษ วรรณสัมผัส ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
1 อท193/63

นัดฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา 21 ก.ค. 64

นางนิยม เสือสรอยพันธ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน นางสาวกันตฤทัย ภูพูนทรัพย ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
(ชั้นไตสวนมูลฟอง) 22 ก.ค. 64

2

อท15/64

พันตํารวจตรีณัฐกฤษต ยุทยา หรือธรณัส
ศักดิ์ทอง

พลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ 1 กับพวกรวม นัดไตสวนมูลฟอง 22 ก.ค. 64
16 คน

3

อท59/64

บริษัทธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายชนะศักดิ์ สุขวิสุทธิ์

นัดไตสวนมูลฟอง 22 ก.ค. 64

4

อท84/64

อัยการสูงสุด

นางพิสชา บุญชนะภักดี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
22 ก.ค. 64

ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

คดีอาญา
หมายเลขแดง

โจทก

จําเลย

นัดพิจารณาคดี

5

อท8/64

อัยการสูงสุด

นายอภิชาติ ถนอมทรัพย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นัดสืบพยานโจทก 22 ก.ค 64

6

อท75/64

อัยการสูงสุด

นายยงยุทธ วัฒนสินธุ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
22 ก.ค. 64

นายอภิพันธ นาคบาง

นายประยูร รัตนเสนีย ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ

นายคณิน เมืองดวง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
23 ก.ค. 64
นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
23 ก.ค. 64

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
1

อท117/62

2

อท40/64

อท58/63

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
1 อท.325/60
อท.24/61

นายธรรมนูญ อัตโชติ ที่ 1 ในฐานะสวนตัว นายสมชาย ชาญณรงคกุล ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
และในฐานะผูรับมอบอํานาจจากโจทกที่ 2 ถึง
โจทกที่ 665

นัดพรอมเพื่อสอบถาม 29 ก.ค. 64

2

อท.237/61

อท.325/61

นางพัชชาพลอย ปติเตชะชัยชาญหรือสมศักดิ์ พ.ต.ต.หรือ พ.ต.ท.มนตรี บุญยโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม นัดพรอมเพื่อรอฟงผลคดี 29 ก.ค. 64
14 คน

3

อท109/62

อท210/62

บริษัท เอส.พี.กอสรางรุงเรือง จํากัด โดย
นางสาวสุพัตรา นามลักษณ กรรมการผูมี
อํานาจ

นายวราวุธ ชูธรรมธัช ที่ 1 กับพวกรวม 10 คน

นัดพรอมเพื่อสอบถาม 29 ก.ค. 64

4

อท46/64

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ

นายประสงค พูนธเนศ ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน

5

อท52/64

บริษัทซุปเปอร วอเตอร จํากัด

นายจตุพร บุรุษพัฒน

นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจาพนักงานคดี
29 ก.ค. 64
นัดพรอมเพื่อกําหนดพยานและกําหนดประเด็น
ในชั้นไตสวนมูลฟอง 29 ก.ค. 64

ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
1 อท8/64

คดีอาญา
หมายเลขแดง

โจทก

อัยการสูงสุด

จําเลย

นายอภิชาติ ถนอมทรัพย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นัดพิจารณาคดี

นัดสืบพยานโจทก 30 ก.ค 64

