
 

 

(๔) 

คำฟ้อง 

 

คดีหมายเลขดำที ่     / ๒๕    

      คดีหมายเลขแดงท่ี      / ๒๕  

ศาล       

วันที่  เดือน   พุทธศักราช  ๒๕   

ความ  อาญา    

                 โจทก ์

 

                จำเลย 

 

ข้อหาหรือฐานความผิด            

จำนวนทุนทรัพย ์                        บาท                สตางค ์

  ข้าพเจ้า                      โจทก ์

เลขประจำตัวประชาชน                   เชื้อชาติ   

สัญชาติ   อาชีพ   อายุ    ปี อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่     

ถนน               ตรอก/ซอย           ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต          

จังหวัด      รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์         

โทรสาร        จดหมายอิเล็กทรอนิกส์           

ขอยื่นฟ้อง               จำเลย 

เลขประจำตัวประชาชน            เชื้อชาติ   

สัญชาติ   อาชีพ   อายุ    ปี อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่     

ถนน                  ตรอก/ซอย                   ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต         

จังหวัด      รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์         

โทรสาร        จดหมายอิเล็กทรอนิกส์           

มีข้อความตามท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑.            

             

              

 

 

  -     -      -   -  

 

ระหว่าง 

 -     -      -   -  

 

 

               ๖๔ 

 

       จังหวัดสระบุรี 

      ๑๙  เมษายน       ๖๔ 

 

  นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ 

 

  นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 

 

    ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี 

-        - 

นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ 

           ๓      ๑    ๐   ๐    ๕     ๐    ๐    ๕   ๘    ๐      ๔   ๔     ๑  ไทย 

 ไทย   รับราชการ        ๖๔      ๗๐/๒๒๒  - 

 พหลโยธิน   -   คลองหนึ่ง         คลองหลวง 

 ปทุมธานี    ๑๐๑๒๐          ๐๘๙-๕๑๗-๙๙๙๙ 

             -          - 

    นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 

    ๓     ๑   ๐    ๑    ๘     ๐    ๐   ๔    ๒    ๖     ๕   ๗     ๑  - 

 ไทย   รับราชการ        ๖๗      ๗   - 

 เจริญนคร           เจริญนคร ๓๕         บางลำภลู่าง        คลองสาน 

 กรุงเทพมหานคร    ๑๐๖๐๐     - 

  -         - 

 

   ในขณะเกิดเหตุคดีนี้ โจทกด์ำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีหรือทำความเห็นแย้งในคดี รวมทั้งให้

คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ



 

              

               

               

               

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              

              

               

 
 

ผู้พิพากษา จัดวางระเบียบและการดำเนินการส่วนธุรการของศาล ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ 

มาตรา ๑๑ และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙  ในคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ

หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

ต่อหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน หรือความผิดอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ คดีอาญาที่ฟ้องเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่

กำหนดให้เป็นคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลร่วมกระทำผิดกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลในความผิดดังกล่าวไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ 

ในขณะเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) และจำเลยยังอยู่ในฐานะจำเลยที่ ๒ คดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ หมายเลขดำท่ี 

อท.๘๔/๒๕๖๓ ระหว่างนายประหยัด พวงจำปา โจทก์ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ที่ ๑ , นางสาวสุภา ปิ

ยะจิตติ ที่ ๒ , นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ที่ ๓ จำเลย นอกจากนี้จำเลยยังอยู่ในฐานะจำเลยในคดีของศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ หมายเลขดำที่ อท.๖๔/๒๕๖๓ ระหว่างนายประหยัด พวงจำปา โจทก์ นางสาว

สุภา ปิยะจิตติ จำเลย 

ข้อ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายประหยัด พวงจำปา ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบภาค ๑ เป็นจำเลยที่ ๒ เป็นคดีหมายเลขดำที่ อท.๘๔/๒๕๖๓ ระหว่าง นายประหยัด พวงจำปา 

โจทก์ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ที่ ๑ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ (จำเลย) ที่ ๒ และนายวงศ์สกุล กิตติพรหม

วงศ์ ที่ ๓ จำเลย ในข้อหาหรือฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

โดยท่านสรวิศ รักษ์มณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ซึ่งเป็นผู้พิพากษา

เวรมีคำสั่งรับไว้เพื่อตรวจฟ้อง และนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาหรือกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา โดยโจทก์ในฐานะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบภาค ๑ จ่ายสำนวนตามอำนาจหน้าที่ให้ท่านสรวิศ รักษ์มณี เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน และท่านทิษณุ เพ็ง

ไพบูลย์ เป็นผู้พิพากษาองค์คณะ และในวันเดียวกันนั้นนายประหยัด พวงจำปา โจทก์ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว

ก่อนมีคำพิพากษาและขอไต่สวนฉุกเฉิน และขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลทำการไต่

สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยฉุกเฉินแล้ว มีคำสั่งว่า ศาลยังไม่ได้รับคำฟ้องโจทก์จึงให้รอไว้สั่งในวันนัดฟังคำสั่ง

ว่าจะรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาหรือไม่ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ต่อมาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและผู้พิพากษาองค์คณะพิจารณามีคำสั่ง

ว่า ตรวจสำนวนแล้วปรากฏว่าคดีนี้ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้รับฟ้องโจทก์ คดียังอยู่ในชั้นรับไว้เพื่อตรวจฟ้องเท่านั้น 

การที่ศาลรับฟังคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและเรียกไต่สวนพยานโจทก์ เป็นกรณีผิดหลง อาศัย

อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริต

-๒- 



 

(๔๐ ก.) 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              

               

               

 

 

และประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๖ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่รับคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำ

พิพากษา เรียกไต่สวนพยานโจทก์ และการไต่สวน แจ้งคำสั่งให้โจทก์ทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ โดยก่อนมีคำสั่ง

ดังกล่าวผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนมาปรึกษาขอคำแนะนำจากโจทก์ ซึ่งโจทก์ก็เห็นชอบด้วย ไม่มีการก้าวก่ายหรือ

แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะแต่อย่างใด 

ต่อมาวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนทำบันทึกถึงโจทก์ ว่า มีคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาในความรับผิดชอบหลายเรื่อง หากยังเป็นเจ้าของสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำท่ี อท.๘๔/

๒๕๖๓ อาจจะทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมถึงคดีนี้ล่าช้า ซึ่งจะเป็นการกระทบถึง

ความยุติธรรมของคู่ความ จึงขอคืนสำนวนคดีหมายเลขดำที่ อท.๘๔/๒๕๖๓ ตามมาตรา ๓๓ วรรคท้าย แห่งพระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ โดยผู้พิพากษาองค์คณะมีบันทึกว่า ไม่ขัดข้องการคืนสำนวนตามพระธรรมนูญ

ศาลยุติธรรม มาตรา ๓๓ วรรคท้าย โจทก์เห็นว่าผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะคืนสำนวนตามกฎหมาย

บัญญัติไว้ จึงรับสำนวนคืนเพ่ือโอนคดีนี้ให้ผู้พิพากษาอ่ืนต่อไป หลังจากนั้นโจทก์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจ่าย

สำนวนคดีให้ท่านทวิช พงษ์สุวรรณ ผู้พิพากษาอาวุโสเป็นเจ้าของสำนวน และท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล ซึ่งดำรง

ตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เป็นองค์คณะ และในวันดังกล่าวผู้

พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะมีคำสั่งว่า คดีหมายเลขดำท่ี อท.๘๔/๒๕๖๓ อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จึงให้รับพิจารณา โดยโจทก์มิได้ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาคดีแต่อย่างใด 

และผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีตามกฎหมายต่อไป 

ต่อมาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายประหยัด พวงจำปา ยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินและคำร้อง

ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำท่ี อท.๘๔/๒๕๖๓ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบภาค ๑ ซึ่งท่านทวิช พงษ์สุวรรณ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล ผู้พิพากษาองค์คณะ

ทำการไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของนายประหยัด พวงจำปา ทั้งสองฉบับ หลังจากนั้นในวันที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่านทวิช พงษ์สุวรรณ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนแจ้งโจทก์ว่า มีความรู้สึกอึดอัดในการทำคำสั่งกับ

ท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล เนื่องจากท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล ผู้พิพากษาองค์คณะเป็นผู้ทำร่างคำสั่งเองโดยบาง

ประเด็นท่านทวิช พงษ์สุวรรณ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนยังไม่เห็นพ้องด้วย โจทก์จึงแจ้งให้ผู้พิพากษาองค์คณะ

ทราบ ในวันเดียวกันนั้นผู้พิพากษาองค์คณะได้ทำบันทึกถึงโจทก์ขอถอนตัวจากการเป็นองค์คณะ ซ่ึงโจทก์พิจารณา

แล้วเห็นว่า การขอถอนตัวดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเรียกสำนวนคดีหรือการโอนสำนวนคดี หรือการขอคืนสำนวนตาม

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง และวรรคท้าย โจทก์จึงขอให้ผู้พิพากษาอาวุโสลำดับถัดจากท่าน

ธิดา จรรยาทิพย์สกุล ที่มิได้เป็นองค์คณะในสำนวนคดีพิจารณาเสนอความเห็น โดยท่านสรวิศ รักษ์มณี ผู้พิพากษา

อาวุโสสูงสุดถัดจากท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล มีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมใน

การพิจารณาหรือพิพากษาคดี ควรเรียกคืนสำนวนคดีหรือการโอนสำนวนคดีต่อไปตามพระธรรมนูญศาล มาตรา 
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๓๓ โจทก์พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านสรวิศ รักษ์มณี มีความเห็นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๓๓ จึงให้โอน

สำนวนคดีจากท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล มาจัดการและอนุญาตให้ท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล ถอนตัวจากการเป็น

องค์คณะคดีดังกล่าว และเนื่องจากคดีดังกล่าวบุคคลที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยนั้นเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ โจทก์จึง

พิจารณาว่า มีความจำเป็นที่โจทก์ต้องเข้าไปเป็นองค์คณะแทน 

ต่อมาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท่านทวิช พงษ์สุวรรณ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนทำบันทึกถึง 

โจทก์ขอคืนสำนวนคดีหมายเลขดำที่ อท.๘๔/๒๕๖๓ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๓๓ วรรค

ท้าย และแจ้งโจทก์ว่า มีอาการเจ็บป่วยต้องไปพบแพทย์เพ่ือผ่าตัดรักษาดวงตา และท่านทวิช พงษ์สุวรรณ เป็นผู้

พิพากษาอาวุโสไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของสำนวนคดีบุคคลสำคัญระดับประเทศ ประกอบกับคดีดังกล่าวมีการร้อง

ขอความเป็นธรรม โจทก์พิจารณาแล้วจึงอนุญาตรับสำนวนคดีคืนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โจทก์จึง

พิจารณาเข้าเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีต่อจากผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีเดิม และให้ท่านอนุรุท กิ่งเนตร 

เข้าเป็นผู้พิพากษาองค์คณะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป 

ข้อ ๓ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลากลางวัน จำเลยบงัอาจกระทำความผิดต่อกฎหมายอาญา 

โดยจำเลยจัดทำและยื่นคำร้องขอโอนสำนวนคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ในคดีหมายเลข

ดำที่ อท.๘๔/๒๕๖๓ ระหว่าง นายประหยัด พวงจำปา โจทก์ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ที่ ๑ นางสาว

สุภา   ปิยะจิตติ ที่ ๒ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ที่ ๓ จำเลย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ 

โดยมีข้อความอันเป็นการดูหมิ่น ดูถูก เหยียดหยามโจทก์ซึ่งเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีดังกล่าว ทำให้โจทก์

ได้รับความอับอาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ทั้งยังเป็นการลดคุณค่าและทำลายการใช้ความเด็ดขาด

ในการรักษาความยุติธรรมของศาล และทำลายชื่อเสียงของศาล หรือผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่ในการพิจารณา

พิพากษาคด ี กล่าวคือ จำเลยยื่นคำร้องโดยแสดงข้อความว่า  “ต่อมาเม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็น

ระยะเวลา ๒๐ วันหลังจากท่ีมีคำสั่ง ท่านสรวิศ รักษ์มณี ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนขอคืนสำนวนต่ออธิบดีผู้พิพากษา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ โดยให้เหตุผลว่ามีคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายคดี ซึ่งท่านพิษณุ 

เพ็งไพบูลย์ องค์คณะไม่ขัดข้องในการคืนสำนวน”  

นอกจากนี้จำเลยยังระบุข้อความอีกว่า “ข้อ ๕. เหตุการณ์ที่นำเรียนมาทั้งหมดนั้น พบว่าเมื่อโจทก์

ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว และผู้พิพากษาเรียกไต่สวน และไม่สั่งอนุญาตหรือคือสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณา

รับคำร้องไว้พิจารณา และเรียกไต่สวน ๑ ครั้ง และยกคำร้อง ๑ ครั้ง ทุกครั้งจะต้องมีการเปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษา 

คดีนี้จึงมีการเปลี่ยนผู้พิพากษาแล้ว ๓ ครั้ง นับแต่โจทก์ยื่นฟ้องโดยเฉพาะในครั้งที่ ๒ ข้อความในบันทึกของท่าน

ธิดา จรรยาทิพย์สกุลนั้นแสดงถึงความอึดอัดในการพิจารณาคดีในลักษณะท่ีทำให้เชื่อได้ว่ามีการแทรกแซงการ

พิจารณาโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ได้เรียกท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล

ไปพบและพูดคุยกันเก่ียวกับการพิจารณาสั่งคำขอคุ้มครองชั่วคราวและคำขอฉุกเฉินของโจทก์รวมทั้งหารือแนวทาง
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ของคดีและจากเหตุการณ์ที่ ๑ และ ๒ นำเรียนมาต่อศาลจะพบว่าผู้พิพากษาที่สั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวให้โจทก์ตาม

ความประสงค์ของโจทก์จะต้องถูกเปลี่ยนตัวทั้ง ๒ ครั้งและเมื่อพิจารณาระยะเวลาตั้งแต่โจทก์ยื่นคำฟ้องปลายเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาครั้งที่ ๒ ในกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น มีระยะเวลาเพียง ๒ 

เดือนเท่านั้น จึงเท่ากับในช่วงเวลา ๒ เดือนเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาถึง ๒ ครั้ง โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบภาค ๑ จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นการปฏิบัติตามปกติในกระบวนพิจารณาและในที่สุดอธิบดีผู้

พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ โอนสำนวนให้ตัวเองมาเป็นผู้พิจารณาพิพากษาเสียเอง ... 

หากให้มีการพิจารณาคดีต่อไปในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ นั้นจำเลยที่ ๒ อาจไม่รับความ

ยุติธรรม อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา มาตรา ๖ ประกอบพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีทุจริตและพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๖ จำเลยที่ ๒ จึงขอศาลได้โปรดส่งคำร้องนี้ไปยังประธานศาล

ฎีกาเพ่ือมีคำวินิจฉัยให้โอนสำนวนคดีทั้ง ๒ คดีได้แก่คดีหมายเลขดำท่ี อท.๘๔/๒๕๖๓ และคดีหมายเลขดำที่ อท.

๖๔/๒๕๖๓ ไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางด้วย ทั้งนี้จำเลยที่ ๒ จะได้ยื่นบันทึกขอโอนสำนวน

คดีท้ังสองคดีไปยังประธานศาลฎีกาอีกทางหนึ่งด้วย” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้องขอโอนคดีเอกสารท้าย

คำฟ้องหมายเลข ๑ 

การกระทำของจำเลยในการยื่นคำร้องขอโอนคดีโดยระบุข้อความดังกล่าวนั้นเป็นการดูหมิ่นโจทก์

และ/หรือศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคด ี และเป็นการใส่ความโจทก์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

ว่า มีการแทรกแซงการพิจารณาคดีโดยโจทก์ เมื่อผู้พิพากษาเรียกไต่สวนคำร้องของโจทก์และมีคำสั่งไม่อนุญาต 

หรือสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณารับคำร้องไว้พิจารณาแต่ละครั้ง จะต้องมีการเปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษาทุกครั้ง 

คดีนี้มีการเปลี่ยนผู้พิพากษามาแล้วสามครั้งนั้น ล้วนเป็นข้อความอันเป็นเท็จ กล่าวคือในวันที่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ขณะที่ท่านสรวิศ รักษ์มณี เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน และท่านทิษณุ เพ็งไพบูลย์ เป็นผู้พิพากษาองค์คณะ

พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวนั้น ทำการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาโดยฉุกเฉิน และมี

คำสั่งว่า ศาลยังไม่ได้รับคำฟ้องโจทก์จึงให้รอไว้สั่งในวันนัดฟังคำสั่งว่าจะรับคำฟ้องของโจทก์คดีดังกล่าวไว้พิจารณา

หรือไม่ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อมาวันที่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและผู้พิพากษา

องค์คณะพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า ตรวจสำนวนแล้วปรากฏวา่คดีนี้ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้รับฟ้องโจทก์ คดียังอยู่ในชั้น

รับไว้เพื่อตรวจฟ้องเท่านั้น การที่ศาลรับฟังคำร้องขอคุ้มครองก่อนมีคำพิพากษาและเรียกไต่สวนพยานโจทก์เป็น

กรณีผิดหลง อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ ประกอบพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๖ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่รับคำร้องขอคุ้มครอง

ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเรียกไต่สวนพยานโจทก์ และการไต่สวน แจ้งคำสั่งให้โจทก์คดีดังกล่าวทราบทาง

ไปรษณีย์ตอบรับ โดยก่อนมีคำสั่งนั้นท่านสรวิศ รักษ์มณี ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนมาปรึกษาและขอคำแนะนำจาก

โจทก์ โดยโจทก์ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ มีหน้าที่
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ตามกฎหมายในการให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ก็ให้คำแนะนำและ

เห็นชอบด้วยกับดุลพินิจของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและผู้พิพากษาองค์คณะดังกล่าว และในขณะนั้นไม่มีการ

เปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษาแต่อย่างใด 

ในส่วนที่จำเลยระบุในคำร้องว่าตามบันทึกของท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล แสดงถึงความอึดอัดใน

การพิจารณาลักษณะเชื่อว่ามีการแทรกแซงการพิจารณาคดีโดยโจทก์นั้นก็เป็นความเท็จ ซ่ึงความเป็นจริงแล้วใน

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ท่านสรวิศ รักษ์มณี  ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน และท่านทิษณุ เพ็งไพบูลย์ ผู้พิพากษา

องค์คณะ มาขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากโจทก์ โดยมีท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ร่วมให้คำปรึกษาด้วยนั้น ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน และผู้พิพากษาองค์

คณะ เห็นว่า คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ แต่โจทก์กับ

ท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล ร่วมกันให้คำปรึกษาและคำแนะนำแล้วต่างเห็นพ้องต้องกันว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณา

พิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและผู้พิพากษาองค์คณะเมื่อ

ได้รับฟังเหตุผลแล้วก็ยอมรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากโจทก์และท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล ส่วนอำนาจการ

พิจารณามีคำสั่งเป็นอย่างใด ย่อมเป็นดุลพินิจโดยอิสระของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและผู้พิพากษาองค์คณะจะ

พิจารณามีคำสั่ง ต่อมาผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนทำบันทึกขอคืนสำนวนคดีเนื่องจากเป็นเจ้าของสำนวนคดีที่อยู่

ระหว่างการพิจารณาในความรับผิดชอบหลายเรื่อง หากรับเป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้ต่อไปอาจทำให้การพิจารณา

พิพากษาคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงคดีนี้ต้องล่าช้าซึ่งเป็นการกระทบถึงความยุติธรรมของคู่ความ จึงขอคืน

สำนวนคดีดังกล่าว โดยผู้พิพากษาองค์คณะบันทึกข้อความว่า ไม่ขัดข้องการคืนสำนวนตามพระธรรมนูญศาล 

มาตรา ๓๓ วรรคท้าย โจทก์พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอคืนสำนวนเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีผู้ใด

เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาแต่อย่างใด ในวันเดียวกันนั้นโจทก์จึงจ่ายสำนวนคดีต่อให้ท่านทวิช พงษ์

สุวรรณ เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล เป็นผู้พิพากษาองค์คณะ และท่านผู้พิพากษา

ทั้งสองท่านมีคำสั่งว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จึงรับไว้พิจารณาตาม

รายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยโจทก์มิได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงแต่อย่างใด 

ต่อมาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายประหยัด พวงจำปา โจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ อท.๘๔/

๒๕๖๓ ยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินและขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและผู้

พิพากษาองค์คณะทำการไต่สวนคำร้องทั้งสองฉบับแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งสองฉบับดังกล่าวเสีย ตามรายงาน

กระบวนพิจารณาลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อมาในวันรุ่งขึ้นวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่านทวิช พงษ์สุวรรณ 

ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเข้าพบและรายงานโจทก์ว่า ในการพิจารณาสั่งคำร้องทั้งสองฉบับกับผู้พิพากษาองค์คณะ

นั้นมีความรู้สึกอึดอัดอย่างมาก เนื่องจากผู้พิพากษาองค์คณะเป็นผู้ทำร่างคำสั่งเองโดยไม่ได้ให้ผู้พิพากษาเจ้าของ

สำนวนเป็นผู้ร่างคำสั่งคำร้องทั้งสองฉบับ ซ่ึงมีบางประเด็นที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนยังไม่เห็นพ้องด้วย แต่ไม่
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อยากมีปัญหากับผู้พิพากษาองค์คณะ หลังจากนั้นโจทก์จึงแจ้งให้ท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล ทราบถึงข้อความที่ผู้

พิพากษาเจ้าของสำนวนแจ้งโจทก์ดังกล่าว เมื่อท่านธิดา จรรยาทิพย์สกุล ทราบข้อความดังกล่าวจึงทำบันทึก

ข้อความขอถอนตัวจากการเป็นผู้พิพากษาองค์คณะ ต่อมาท่านสรวิชญ์ รักษ์มณี ผู้พิพากษาอาวุโสถัดจากท่านธิดา 

จรรยาทิพย์สกุล เสนอความเห็นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ด้วยลายมือ

ตนเองว่า กรณีดังกล่าวจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี ซึ่งมีความเห็นท่าน

ธิดาเป็นองค์คณะดังกล่าวนั้น ควรเรียกคืนสำนวนหรือโอนสำนวนคดีนี้ต่อไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 

๓๓ ซึ่งการโอนคดีเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยโจทก์มิได้เข้าไปก้าวก่าย

หรือแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีแต่อย่างใด 

โจทก์ซ่ึงเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนในการพิจารณาพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อท.๘๔/๒๕๖๓ 

นั้นมีประสบการณ์ในการพิจารณาพิพากษาคดีอ่ืน ๆ มาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา

หัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ผู้

พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีภาษี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ 

ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค ๓ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบภาค ๑ และเคยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ให้เป็น

อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จึงตระหนักดีว่า การทำหน้าที่ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมนั้นต้องมีความเป็นอิสระ

ในการพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งผู้พิพากษาและผู้บริหารในศาลต่าง ๆ ต้องให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย 

รวมทั้งประชาชน ตลอดจนผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ใต้บังคับบัญชาในศาลด้วยความเมตตาเอ้ือเฟ้ือ

เพ่ือให้การบริหารคดี และการบริหารงานต่าง ๆ ในศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์ใน

ตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดี

หมายเลขดำท่ี อท.๘๔/๒๕๖๓ ดังกล่าวเป็นการดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ทุก

ประการ เพ่ือประสาทความยุติธรรมให้กับคู่ความทุกฝ่ายในคดีรวมทั้งจำเลยด้วย ซ่ึงโจทก์ต้องมีความเป็นอิสระใน

การพิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากการก้าวก่ายหรือแทรกแซงโดยบุคคล หรือองค์กรใด รวมทั้งผู้บริหารในศาล

ยุติธรรมด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นแล้วผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีจะเกิดความหวั่นไหวจากการปฏิบัติหน้าที่ใน

การพิจารณาพิพากษาคดี อันจะเกิดผลกระทบต่อความยุติธรรม และประชาชนทั่วไป รวมทั้งกระทบต่อความม่ันคง

ของประเทศชาติ เมื่อศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใดแล้ว หากคู่ความฝ่ายใดรวมทั้งจำเลยเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่

ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาตามกฎหมายต่อไปได้ โดยคู่ความและ

ประชาชนต้องให้ความเคารพศรัทธาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมอันเป็นที่พ่ึงสุดท้ายของประชาชน

ได้อย่างแท้จริง 

การกระทำของจำเลยในการยื่นคำร้องขอโอนคดีโดยระบุข้อความต่าง ๆ   ดังกล่าวมาทั้งหมด 
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ข้างต้นนั้น เป็นการดูหมิ่นโจทก์และ/หรือศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นการใส่ความด้วย

ข้อความอันเป็นเท็จ ว่ามีการแทรกแซงการพิจารณาคดีโดยโจทก์และเป็นเรื่องที่ไม่เป็นการปฏิบัติตามปกติใน

กระบวนพิจารณา หากให้มีการพิจารณาคดีต่อไปในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จำเลยอาจไม่ได้

รับความยุติธรรมนั้น เป็นการทำลายความเชื่อถือ และความเด็ดขาดในการใช้อำนาจรัฐในการรักษาความยุติธรรรม

ของศาล รวมทั้งเป็นการลดคุณค่าและทำลายชื่อเสียงของโจทก์ซ่ึงเป็นผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี 

ทั้งท่ีความจริงโจทก์ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และกระทำการไปเพื่อประสาทความยุติธรรมแก่ผู้มี

อรรถคดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและนิติประเพณี โดยยึดมั่นในความเป็นอิสระของ

ผู้พิพากษาแต่ละท่าน การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการ

พิจารณาหรือพิพากษาคดี และเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ 

เหตุเกิดทีต่ำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

โจทกมิ์ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์จะดำเนินคดีด้วยตนเอง 

       ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
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