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บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บัญชีสําเนาพยานเอกสาร จํานวน 12 ชุด

ข้อกฎหมายที่ใช้พิจารณา
รัฐธรรมนูญทุกฉบับได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ ในลักษณะเดียวกันว่า “อํานาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล”
ดังนั้นอํานาจทางศาลหรือฝ่ายตุลาการที่ศาลยุติธรรมใช้ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี จึงเป็นอํานาจ
ของปวงชนชาวไทยที่พระมหากษัตริยท์ รงมีพระราชอํานาจใช้แทนปวงชนชาวไทย ไม่ใช่ศาลยุติธรรม
ซึ่งตามกฎหมายแล้ว รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารนั้น ตัวแทนของฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีสิทธิตรวจสอบกันเองได้ เพราะกฎหมายให้อาํ นาจไว้ แต่กรณีที่ฝ่ายตุลาการ
คือ ศาลยุติธรรมทุจริตละเมิดประชาชนจนไม่ได้รับความยุตธิ รรมตามกฎหมายอันเกิดจากศาลยุตธิ รรม ไม่
มีใครสามารถตรวจสอบและระงับยับยั้งได้ เพราะศาลยุติธรรมทําหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
ประชาชนจึงต้องพึ่งพระบารมีของพระมหากษัตริย์ เพื่อทรงพระราชทานพระเมตตาระงับยับยั้งการบังคับ
ใช้คําพิพากษาที่มีต่อคู่ความ ที่ไม่มีความยุติธรรมต่อคู่ความได้ทางเดียวเท่านั้น

-๒-

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘
บัญญัติไว้ในลักษณะเช่นเดียวกันว่า “องค์พระมหากษัตริยท์ รงดํารงอยูใ่ นฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดมิได้ จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริยใ์ นทางใด ๆ มิได้”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ “การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล ซึ่งต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระ
ปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๗ “การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาลซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตาม
กฎหมาย และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
ผูพ้ ิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ “การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล

ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

และในพระ

ปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง”
ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๑๙๗ และรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ บัญญัติไว้เหมือนกันคือ การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น จึงจะถือได้ว่า
เป็นการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่กระทําในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ได้ หากการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีใดของศาลที่เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่ใช่การที่ศาลหรือผู้พิพากษากระทํา
ในพระปรมาภิไธย

เพราะกฎหมายเชื่อมการทํางานของศาลที่ต้องดําเนินการตามกฎหมาย

และ

-๓-

ดําเนินการในพระปรมาภิไธย โดยใช้คําว่า “และ” ดังนั้น ศาลที่จะพิจารณาพิพากษาอรรถคดีจึงต้องทํา
อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

จึงจะถือว่าเป็นการดําเนินการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์

ของศาล นั่นเอง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ กําหนดว่า “ในกรณีทมี่ ิได้ปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายนีใ้ นข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรม

หรือที่

เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียน การยื่นหรือส่งคําคู่ความหรือเอกสาร
อื่นๆ หรือในการพิจารณาคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน หรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อคู่ความฝ่ายผู้เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้อง ให้ศาล
มีอํานาจที่จะเพิกถอนการพิจารณาทีผ่ ิดระเบียบนัน้ เสียทั้งหมดหรือบางส่วน

หรือสั่งแก้ไขหรือมี

คําสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร
ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้น คูค่ วามฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมี
คําพิพากษา แต่ต้องไม่ชา้ กว่าแปดวันนับแต่วันทีค่ ู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อัน
เป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น

แต่ทั้งนีค้ ู่ความฝ่ายนัน้ ต้องมิได้ดาํ เนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิด

ระเบียบแล้ว หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้น ๆ”
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ นี้อธิบายได้ว่า การที่ศาลหรือคู่ความ
ฝ่ายที่จะคัดค้านการยื่น หรือส่งคําคู่ความหรือเอกสารอื่น ๆ หรือในการพิจารณาคดี ต้องยื่นก่อนศาลมี
คําพิพากษาเท่านั้น คู่ความจึงจะยื่นคําร้องคัดค้านได้
มาตรา ๑๙๙ จัตวา คําขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้น ให้ยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้ส่ง
คําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งให้แก่จําเลยทีข่ าดนัดยื่นคําให้การ แต่ถ้าศาลได้กําหนดการอย่างใด ๆ
เพื่อส่งคําบังคับเช่นว่านี้โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนจะต้องได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด
นั้นแล้วในกรณีที่จําเลยทีข่ าดนัดยื่นคําให้การไม่สามารถยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยพฤติการณ์
นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ จําเลยนั้นอาจยื่นคําขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่

-๔-

วันที่พฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลง

แต่กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ห้ามมิให้ยื่นคําขอเช่นว่านี้เมื่อพ้น

กําหนดหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้ยึดทรัพย์หรือได้มกี ารบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธีอื่น
อนึง่ อาตมภาพขอถวายพระพร สมเด็จบรมบพิตร ขอพระราชทานดําเนินเรื่องที่จะถวายฎีกา
ดังนี้ คือ มูลนิธิสวนแก้ว (ซึ่งในขณะนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลแล้วทรัพย์สินทั้งหมดจึงตกเป็นของวัดสวนแก้ว)
โดยอาตมภาพได้ซื้อทีด่ ินจากนางวันทนา สุขสําเริง เจ้าของที่ดนิ ตามโฉนดทีด่ ินเลขที่ ๕๕๖๐๐ เลขที่ดิน
๓๘๘ หน้าสํารวจ ๕๘๕๘ ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๔๗ ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หมายเลข ๑ ) ซึ่งที่ดินของนางวันทนาฯ ทางมูลนิธิสวนแก้วของอาตมภาพ
เพื่อทําการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ซื้อมาจากนางวันทนาฯ นั้น นางวันทนาฯ ได้ที่ดิน
และโฉนดที่ดินมาจากการครอบครองปรปักษ์จากนางทองอยู่ หิรัญประดิษฐ์ ตามคําสั่งหรือคําพิพากษา
ของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่นางวันทนาฯ ได้ยนื่ คําร้องขอครอบครองปรปักษ์ ตามคดีของศาลจังหวัด
นนทบุรี คดีหมายเลขดําที่ ส.๕๐๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หมายเลข ๒) และศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้นางวันทนาฯ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่
๘๒๑๕ และ ๘๒๑๖ อันเกิดจากการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี คดีหมายเลขดําที่ ส.๕๐๙/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่
ส.๑๓๑๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ และได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๑๖ มาเป็นโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๕๖๐๐ และมูลนิธสิ วนแก้วของอาตมภาพได้ซื้อไว้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
เมื่อพิจารณาจากการได้มาของที่ดิน และโฉนดที่ดินของนางวันทนา สุขสําเริง ตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๕๖๐๐ ที่อาตมภาพซื้อมาจากนางวันทนาฯ แล้ว ปรากฏว่านางวันทนาฯ ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ที่
ขายให้กับอาตมภาพ มาจากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่คดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว หรือคดีถึงที่สุดไป
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยได้กรรมสิทธิใ์ นที่ดิน และได้โฉนดที่ดินโดย
ครอบครองปรปักษ์ตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่คดีเสร็จ
เด็ดขาดไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่าทั้งตัวนางวันทนาฯ เอง และศาลจังหวัดนนทบุรี ที่พิจารณา
พิพากษาคดีแพ่ง คดีหมายเลขดําที่ ส.๕๐๙/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๓๑๑/๒๕๔๖ ตามปฏิบัติ
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ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกระทําในพระ
ปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ไปเรียบร้อยแล้ว ผู้ใดจะละเมิดพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้มิได้ เพราะถือว่าละเมิดพระราชอํานาจ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ เพราะการละเมิดพระปรมาภิไธยถือว่า มีเจตนาดูหมิ่นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์
เนื่องจากละเมิดรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ มาตรา ๘
ดังนั้น เมื่อนางวันทนา สุขสําเริง ได้ยื่นต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอครอบครองปรปักษ์ในที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๑๖ และศาลจังหวัดนนทบุรี ได้มีคําสั่งหรือคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดว่า นาง
วันทนาฯ เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๑๖ โดยการครองครอบปรปักษ์ไปเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนางวันทนาฯ ได้แบ่งแยกโฉนดเลขที่ ๘๒๑๖ มาเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๖๐๐ และขายให้มูลนิธิ
สวนแก้วของอาตมภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ตามที่อาตมภาพกล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งก็ได้พิสูจน์แล้วว่า โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๘๒๑๖ ทีแ่ ยกเป็นโฉนดทีด่ ินเลขที่ ๕๕๖๐๐ มาจากคําสัง่
หรือคําพิพากษาของศาลในคดีที่เสร็จเด็ดขาดไปเรียบร้อยแล้ว ผู้ใดจะละเมิดคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล
มิได้ เพราะถือว่าศาลได้ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ แต่นายถนอม หิรัญประดิษฐ์
และนายจํานง หิรัญประดิษฐ์ ทายาทโดยธรรมของนางทองอยู่ หิรัญประดิษฐ์ ได้ยื่นคําร้องขอพิจารณา
คดีใหม่ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ในคดีเดิมที่ศาลในคดีเดิมได้มีคําสั่งหรือคําพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาดในคดี
แพ่ง คดีหมายเลขดําที่ ส.๕๐๙/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๓๑๑/๒๕๔๖ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หมายเลข ๓) โดยอ้างว่า การส่งหมายเรียกของนางวันทนา สุขสําเริง ไปยัง
นางทองอยู่ หิรัญประดิษฐ์ โดยวิธีการลงประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์ให้นางทองอยู่ หิรญ
ั ประดิษฐ์ ทราบ
โดยใช้เวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์นนั้ มิชอบด้วยกฎหมาย จึงสามารถยื่นคํา
ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ ซึ่งบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนว่า คูค่ วามที่จะยื่นคัดค้านการส่งคําคู่ความ หรือเอกสารอื่น และการพิจารณาพยานหลักฐานของ
ศาล ต้องยื่นก่อนทีศ่ าลจะมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาคดีเท่านั้น ตามที่อาตมภาพได้เขียนบรรยายประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ ในร่างถวายฎีกาตามที่กล่าวมาข้างต้นไว้อย่างชัดเจน แต่
ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยท่านผู้พิพากษาสองท่าน ที่มีคําสั่งให้นางวันทนาฯ ได้กรรมสิทธิใ์ นที่ดินอันเกิด
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จากการครอบครองปรปักษ์ กลับรับที่จะไต่สวนคําร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ โดยศาลไม่ให้มูลนิธิสวน
แก้วเข้าต่อสู้ในคดีตั้งแต่เริม่ กระบวนการไต่สวนคดี และสั่งอายัดการซื้อขายที่ดินระหว่างอาตมภาพและ
นางวันทนา สุขสําเริง ทั้งที่มีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้คดีของนางวันทนาฯ ที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้
เสร็จเด็ดขาดไปแล้ว โดย นายถนอม หิรัญประดิษฐ์ และนายจํานง หิรญ
ั ประดิษฐ์ ผู้ยื่นคําร้องให้
พิจารณาคดีใหม่ก็ทราบดีว่าคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว ตามที่เขียนบรรยายระบุไว้ในคําร้องขอให้พิจารณา
คดีใหม่ ในหน้าที่ ๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หมายเลข ๓) และผู้พิพากษาสองท่านที่มีคําสั่งให้ดําเนินการ
พิจารณาคดีใหม่และอายัดการซื้อขายทีด่ ินระหว่างมูลนิธิสวนแก้วและนางวันทนาฯ ก็ทราบ ทั้ง ๆ ที่ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกําหนดให้ขอพิจารณาคดีใหม่ได้ แต่ต้องไม่พ้นกําหนดหกเดือน เพราะเป็น
บุคคลคนเดียวกับที่มีคําสั่งหรือคําพิพากษาเด็ดขาดให้นางวันทนาฯ

เป็นเจ้าของที่ดินโดยการ

ครอบครองปรปักษ์นั่นเอง แต่ผู้พิพากษาสองท่านดังกล่าว กลับมีคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งที่เสร็จเด็ดขาด
ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่สั่งให้นางวันทนาฯ ได้กรรมสิทธิ์ในทีด่ ินเนื่องจากการครอบครอง
ปรปักษ์ และสั่งให้อายัดการซื้อขายระหว่างมูลนิธวิ ัดสวนแก้ว กับนางวันทนาฯ ทั้งที่คดีเสร็จเด็ดขาดไป
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับเป็นคําพิพากษาคดีถึงที่สุด ยกเลิกคําพิพากษาคดีถึงที่สุดเดิมในคดีเดียวกันนี้ ซึ่งไม่มี
กฎหมายข้อไหนให้อาํ นาจที่จะดําเนินการได้ ตามรายงานกระบวนพิจารณา ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หมายเลข ๔)
หลังจากนั้น ในวันที่ นายถนอม หิรญ
ั ประดิษฐ์ และนายจํานง หิรัญประดิษฐ์ ซึ่งต่อมา มีนาย
พันธุ์ทอง หิรัญประดิษฐ์ เข้ามาเป็นคู่ความแทน โดยนายประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ์ ได้ฟ้องนางวันทนา สุขสําเริง
และมูลนิธิสวนแก้ว เป็นจําเลยที่ ๑ และ ที่ ๒ ในคดีแพ่งของศาลจังหวัดนนทบุรี คดีหมายเลขดําที่ ส.๙๕๗/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ ส.๓๖๖/๒๕๕๐ เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรม การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๘๒๑๕ และ ๘๒๑๖ และการซื้อขายทีด่ ินระหว่างมูลนิธิสวนแก้ว กับนางวันทนาฯ ตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๕๕๖๐๐ ทีแ่ ปลงเลขที่โฉนดมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๑๖ ที่ได้มาจากคําสั่งเด็ดขาดของ
ศาลเนื่องจากการครอบครองปรปักษ์

และผู้พิพากษาที่ดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลจังหวัด

นนทบุรี คดีหมายเลขดําที่ ส.๙๕๗/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๓๖๖/๒๕๕๐ ได้มีคาํ พิพากษาให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ ๕๕๖๐๐ ของมูลนิธิสวนแก้ว ซื้อมาจากนางวันทนาฯ และให้
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โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๑๕ และ ๘๒๑๖ กลับไปเป็นกรรมสิทธิ์เดิมของนางทองอยู่ หิรัญประดิษฐ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ก็มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดนนทบุรี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หมายเลข ๕-๖)
ในปัจจุบันวัดสวนแก้วได้ยื่นคําร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาท โดยอาศัยเหตุว่า ได้เข้า
ครอบครองต่อเนื่องจากมูลนิธิสวนแก้วที่สิ้นสภาพนิติบุคคลโดยผลของข้อบังคับมูลนิธิ ที่ได้ครอบครอง
ตั้งแต่ ปี 2547 – 2559 เป็นระยะเวลา 12 ปี ด้วยกัน แต่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้ยกคําร้องโดยอ้างเหตุ
ว่า พระพยอมเป็นทั้งประธานมูลนิธิและเจ้าอาวาส ย่อมรู้ถึงการฟ้องร้องและเป็นคดีความกันอยู่ การ
นับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์จึงไม่ถึง 10 ปี
เห็นได้ชัดว่า คําสั่งศาลในคดีเดิมที่นางวันทนาร้องขอครอบครองปรปักษ์ จนศาลได้มีคําสั่งถึง
ที่สุดไปแล้ว แต่ก็ยังมีคําสัง่ ถึงที่สุดในคดีเดิมยกเลิกคําสั่งถึงที่สุดเดิมอันมิชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น คําสั่งดังกล่าวที่ศาลจังหวัดนนทบุรีที่สั่งให้ทายาทของนาง
ทองอยู่ได้กรรมสิทธิ์ไปนั้น จึงเป็นโมฆะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หมายเลข ๗-๙)
ซึ่งการที่ศาลชั้นต้นคือ ศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิจารณาและพิพากษาคดี ไปโดย
ละเมิดพระปรมาภิไธยของศาลจังหวัดนนทบุรี ในคดีแพ่ง คดีหมายเลขดําที่ ส.๕๐๙/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่
ส.๑๓๑๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ และในคดีแพ่ง คดีหมายเลขดําที่ พ.๑๗๙๘/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒๒๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๘ และ ๑๙๗ บัญญัติไว้อย่างชัดเจน และทั้งศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เอง ก็ทราบ
ดีแล้วว่า

คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ทําให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปเรียบร้อยแล้วย่อมเป็นการละเมิดพระราชอํานาจ

ละเมิดพระปรมาภิไธย แต่กย็ ังละเมิดพระปรมาภิไธยละเมิดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์
ดังนั้นการกระทําของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่มีคําสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาของศาลจังหวัด
นนทบุรี ในคดีหมายเลขดําที่ ส.๕๐๙/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๓๑๑/๒๕๔๖ จึงเป็นการกระทําที่มิ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๘ และ ๒๓๓ ดังนั้น เมื่อเป็นการกระทําที่มิชอบด้วย
กฎหมาย จึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วศีลธรรมอันดีของประชาชน การกระทําดังกล่าวจึงเป็น
โมฆะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ และ ๑๗๒ ถือว่าไม่มีการกระทํา
ดังกล่าวมาตัง้ แต่ต้น ซึ่งการกระทําทีเ่ ป็นโมฆะนี้ยอ่ มรวมถึงคําพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรี ใน
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คดีแพ่ง หมายเลขดําที่ ส.๙๕๗/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ส.๓๖๖/๒๕๕๐ และคําพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ภาค ๑ ในคดีแพ่ง หมายเลขดําที่ พ.๑๐๐๖/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๗๒๑/๒๕๕๑ และ
ในคดีแพ่ง คดีหมายเลขดําที่ พ.๑๗๙๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ พ.๒๒๐๒/๒๕๖๐ ด้วย
อนึ่ง การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นการปฏิบตั ิหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
แต่ต้องเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เมื่อศาลจังหวัดนนทบุรีที่มีคําสั่งให้เพิกถอน
คําสั่งคดีที่เสร็จเด็ดขาดได้สั่งให้นางวันทนา สุขสําเริง เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเกิดจากการครอบครองปรปักษ์
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ และศาลจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่พิจารณาพิพากษา
คดีให้นางวันทนา สุขสําเริง ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเกิดจากการครอบครองปรปักษ์ตามคําสั่ง
ที่เสร็จเด็ดขาดของศาล และเพิกถอนการซื้อขายที่ดินที่ได้กรรมสิทธิ์การจากครอบครองปรปักษ์ระหว่าง
นางวันทนา สุขสําเริง และมูลนิธิสวนแก้ว จึงเป็นการละเมิดพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ อาตมภาพจึงขอถวายพระพร สมเด็จบรมบพิตร โปรดพระราชทานระงับคําสั่ง
และคําพิพากษาที่มิชอบด้วยกฎหมายของศาลทั้งสี่ครั้ง ตามที่อาตมภาพขอถวายพระพรมาเพื่อให้ทรงพิจารณา
ดังกล่าวข้างต้นด้วยเถิด เพราะการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
ของศาลยุติธรรม ทําให้ปวงชนชาวไทยไม่ได้รับความยุติธรรมตามกฎหมาย
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดพระราชทานอภัย ขอพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ
พระขันติคุณ ขอถวายพระพร

( พระราชธรรมนิเทศ [พระพยอม กลฺยาโณ] )
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
วัดสวนแก้ว
โทร. 0 2921 5602-3 กด 2
Line ID : 0856581221
Email : bookkan54@gmail.com

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย ๑. บัญชีสาํ เนาพยานเอกสาร จํานวน ๑๒ ชุด
1. โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๖๐๐ และสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท ระหว่างนางวันทนา สุขสําเริง และ
มูลนิธิสวนแก้ว วันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๗
2. คําร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 8215 และ 8216 วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 กับคําสั่ง
ของศาลจังหวัดนนทบุรี ให้ครอบครองปรปักษ์ ต่อนางวันทนา สุขสําเริง วันที่ 30 ตุลาคม 2546
3. คําร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของนายถนอม หิรญ
ั ประดิษฐ์ กับพวก ในฐานะผู้จัดการมรดกของ
นางทองอยู่ หิรัญประดิษฐ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2549
4. กระบวนการและคําสั่งตามคําร้องขอพิจารณาฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2549
5. คําพิพากษา วันที่ 2 เมษายน 2550
6. คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่ยื่นตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรีที่ให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่าง นางวันทนา สุขสําเริง กับ มูลนิธิสวนแก้ว
และให้จดทะเบียนกลับไปเป็นชื่อของนางทองอยู่ หิรัญประดิษฐ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2551
7. คําร้องขอครอบครองปรปักษ์ของวัดสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ในฐานะ
นิติบุคคลผู้จัดการทรัพย์สินของ มูลนิธิสวนแก้ว ยื่นต่อศาลจังหวัดนนทบุรี วันที่ 9 กันยายน 2559
8. คําให้การพยานผู้คัดค้านทั้งสาม พร้อมพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาคัดค้านคําร้องขอครอบครอง
ปรปักษ์ของวัดสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) วันที่ 24 สิงหาคม 2560
9. คําสั่งศาลยกคําร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดสวนแก้ว ระหว่างนางเอียดมณี หิรัญประดิษฐ์
และพวก วันที่ 31 ตุลาคม 2560
10. ใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ 8216 ใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ 55600 และโฉนดที่ดินเลขที่ 94552
11. คําสัมภาษณ์สื่อของนางวันทนา สุขสําเริง ถูกทนายความเกลี้ยกล่อมให้ยอมความ แล้วจะไม่มีเรื่องอะไร
ในช่วงเวลา 12.07-12.28 นาที ผลที่สุดของคดีความต้องโทษติดคุก 3 ปี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
- เรื่องกล่าวหา / ขอร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
แหล่งที่มาของคลิป https://www.youtube.com/watch?v=UMN-hBp5ID4
12. แผ่น CD รวมไฟล์เอกสารข้อมูลในคดี ตั้งแต่ 1-11 ข้างต้น

