ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ขอมูลคดีไมเลื่อนการพิจารณา ระหวางวันที่ 12 - 30 กรกฎาคม 2564
ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

คดีอาญา
หมายเลขแดง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
1 อท90/64
2

อท91/64

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
1 อท.285/61
อท118/63
2

อท186/62

อท142/63

3

อท133/63

อท176/63

4

โจทก

จําเลย

นัดพิจารณาคดี

บริษัทอารเต จํากัด

นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป

นัดฟงคําสั่ง 12 ก.ค. 64

นางสาวอัญชลี เอี่ยมอิทธิพล

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน นัดฟงคําสั่ง 12 ก.ค. 64

นายชัยรัตน สรอกแสง

นายชุมโชค จิระพงศศักดิ์

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 13 ก.ค. 64

อัยการสูงสุด โดยพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการ นายวิสุทธิ์ วนิชกีรติ ที่ 1กับพวกรวม 3 คน
พิเศษฝายคดีปราบปรามการทุจริต 1
นายซันนี่ ติวารี (MR.SHANI TIWARI) ที่ 1 กับพวก พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
รวม 2 คน

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 13 ก.ค. 64

อท163/63

นายชัยณรงค อนุกูล

พลตํารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ที่ 1
กับพวกรวม 9 คน

นัดฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา 13 ก.ค. 64

5

อท27/64

นายศุภชัย พันธจบสิงห ที่ 1 กับพวกรวม 72 คน

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข

นัดฟงคําสั่ง 13 ก.ค. 64

6

อท34/64

นายณธรรศ ชูจิตร

นายสมพงษ ปรีเปรม

นัดฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา 13 ก.ค. 64

7

อท143/63

พันตํารวจเอกเสนอบุญ ภูมิจิตร

นายเกรียงไกร กลิ่นชั้น ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นัดฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา 13 ก.ค. 64

พันตํารวจเอกปจภณ รอดโพธิ์ทอง

รอกตํารวจเอกภรัญู ไชยวงศ ที่ 1 กับพวกรวม นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 14 ก.ค. 64
3 คน

อัยการสูงสุด

นายวิทยา ศุภศิริโภคา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
1 อท104/62
อท168/63
2

อท.13/61

อท156/62

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 13 ก.ค. 64

นัดฟงคําสั่งศาลฎีกา 14 ก.ค. 64

ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

คดีอาญา
หมายเลขแดง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1 อท.193/60
อท.90/61

โจทก

จําเลย

นัดพิจารณาคดี

อัยการสูงสุด โดยพนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย

นายปริญญา สมานประธาน ที่ 1 กับพวกรวม
5 คน

นัดฟงคําพิพากษาศาลฎีกา 15 ก.ค. 64

นายพนม ศรศิลป ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 15 ก.ค. 64

2

อท32/62

อท75/63

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
ปราบปรามการทุจริต 4 สํานักงานอัยการสูงสุด

3

อท175/62

อท111/63

อัยการสูงสุด โดยพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการ นายประเสริฐ อภิปุญญา
พิเศษฝายคดีปราบปรามการทุจริต 1

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 15 ก.ค. 64

4

อท152/63

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

นายสงบหรือภัทรพล หอมสมบัติ

นัดฟงคําพิพากษา 15 ก.ค. 64

5

อท79/64

พลตํารวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา

พลตํารวจโทสมชาย พัชรอินโต

นัดฟงคําสั่ง 15 ก.ค. 64

6

อท194/63

นายสมพงศ เยาวประภานุกุล

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ที่ 1 กับพวกรวม 10 นัดฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา 15 ก.ค. 64
คน

7

อร.2/60

อร2/62

อัยการสูงสุด

นายสาธิต รังคสิริ

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 15 ก.ค. 64

8

อท.280/61

อท77/63

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

นายพนม ศรศิลป ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 15 ก.ค. 64

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
ปราบปรามการทุจริต 4

พระเมธีสุทธิกร หรือพระราชอุปเสณาภรณหรือ
พระมหาสังคมหรือสังคม ญาณวฑฒโน หรือ
นายสังคม สังฆะพัฒน กับพวกรวม 3 คน

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 16 ก.ค. 64

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1 อท.205/61
อท79/63

ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

คดีอาญา
หมายเลขแดง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
1 อท.38/61
อท94/62

โจทก

จําเลย

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
ปราบปรามการทุจริต 1

นายสมเกียรติ ขันทอง หรือพระครูกิตติพัชรคุณ

นัดพิจารณาคดี

นัดฟงคําสั่งศาลฎีกา 19 ก.ค. 64

2

อท49/64

นางชินนาฏ คุณเจริญ

นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน นัดฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา 19 ก.ค. 64

3

อท61/64

นายปรเมษฐ โตวิวัฒน

นายอนุวัตร มุทิกากร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นัดฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา 19 ก.ค. 64

4

อท78/64

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

นายธนะชัย วงศทองศรี

นัดสอบคําใหการจําเลย 19 ก.ค. 64

5

อท92/64

นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ

นางสาวเสริมสุข สลักเพชร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน นัดฟงคําสั่ง 19 ก.ค. 64

6

อท93/64

นายปรเมษฐ โตวิวัฒน

นางเมทินี ชโลธร

นัดฟงคําสั่ง 19 ก.ค. 64

7

อท94/64

นายศิษฎ กรรณวัฒน

นางสาวปยกุล บุญเพิ่ม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นัดฟงคําสั่ง 19 ก.ค. 64

8

อท97/63

พันตํารวจเอกอุเทน นุยพิน

นางสาวนิภาพร อุดมพงศ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 20 ก.ค. 64

นายศุภชัย พันธจบสิงห ที่ 1 กับพวกรวม 92 คน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
นัดฟงคําสั่ง 20 ก.ค. 64
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
พิเศษ 4 สํานักงานอัยการสูงสุด

นายสมควร วัณทยา กับพวกรวม 3 คน

อท171/63

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
1 อท12/64
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
1 อท141/62
อท68/63

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 21 ก.ค. 64

ลําดับที่

คดีอาญา
หมายเลขดํา

คดีอาญา
หมายเลขแดง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
1 อท.153/61
อท163/63
2

อท67/64

โจทก

จําเลย

นัดพิจารณาคดี

นายสมชาย บุญศรี

นายกิตติ นุชเจริญ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นัดฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ 22 ก.ค. 64

นายเดโช แสวงการ

นายเฉลิมชัย มีคุณเอี่ยม ที่ 1 กับพวกรวม 21 คน นัดฟงคําสั่งหรือคําพิพากษา 22 ก.ค. 64

หมอมหลวงจันทรศิริ วิไลยวงศ

นางวัลลิกา เนติบันลือฤทธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน นัดฟงคําสั่ง 27 ก.ค. 64

นายสําคัญ จงโกเย็น ที่ 1 กับพวกรวม 78 คน

นายเกษม กลั่นยิ่ง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
1

อท95/64

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
1

อท70/64

นัดฟงคําสั่ง 30 ก.ค. 64

