ครัง้ ที่ ๔๔ / ๒๕๖๓

กาหนดนัดพิ จารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง
ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
สานัก งานศาลปกครองขอแจ้งก าหนดนัด พิจารณาคดีท่ีน่า สนใจของศาลปกครอง ระหว่ า งวัน ที่
๕ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลปกครองสูง สุดนั ดนั ง่ พิ จารณาคดี ค รัง้ แรก
ในคดีหมายเลขดาที่ ฟ.๙/๒๕๕๙ ระหว่าง นายประทีป นิ ลวรรณ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๘๑ คน (ผู้ฟ้องคดี)
กับ นายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (ผูถ้ กู ฟ้ องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของพระราชกฤษฎี กาหรือกฎที่ ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(คดี น้ ี ผู้ ฟ้ องคดี ท ัง้ สองร้ อ ยแปดสิบ เอ็ ด คนฟ้ องว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ อ าศัย ในชุ ม ชนประชาสงเคราะห์ ถนน
ประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ได้ตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี ่ ะเวนคืนในท้องทีเ่ ขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง
เขตสะพานสูง และเขตมีนบุร ี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ ดาเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทย – มีนบุร ี (สุวนิ ทวงศ์) เมือ่ วันที ่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยทีย่ งั ไม่มกี ารศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และจะดาเนินการก่อสร้างโดยใช้วธิ กี ารขุดแล้วกลบกลับ (cut and cover) ซึง่ เป็ นวิธกี ารก่อสร้าง
ทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ และสุขภาพอนามัยของผูฟ้ ้ องคดีและส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ผถู้ ูกฟ้องคดีมไิ ด้ดาเนินโครงการด้วยวิธีการหรือมาตรการทีเ่ กิดผลกระทบต่อประชาชน
น้อยทีส่ ดุ ซึง่ ขัดต่อหลักความพอสมควรแก่เหตุ ทัง้ ยัง้ ขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชน)

ณ ห้องพิ จารณาคดี ๓ ชัน้ ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
๒. วัน ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ศาลปกครองกลางนั ด อ่ า นค าพิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดาที่ ๑๗๔๘/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๔๕/๒๕๕๙ ระหว่าง
คุณหญิ งสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ผู้ฟ้องคดี ) กับ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่ งชาติ ที ่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถกู ฟ้ องคดี) คดี พิพาทเกี ย่ วกับการที ห่ น่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้ าทีข่ องรัฐละเลยต่อหน้ าทีต่ ามที ก่ ฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิ บตั ิ
(คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ฟ้องว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที ่ ๑ กับ
พวกรวม ๒ คน ละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนด กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้มคี าวินิจฉัยที ่ สค ๔๘/๒๕๕๘ ลว. ๑๗ มี.ค.
๒๕๕๘ ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีเ ปิ ด เผยข้อ มู ล ข่ า วสารเกีย่ วกับ ส านวนการไต่ ส วนข้อ เท็จ จริง คดีย กเลิก การจัด ซื้อ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ตามคาขอของผูฟ้ ้ องคดี แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีได้มหี นังสือ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘
ปฏิเสธโดยอ้างว่าการเปิ ดเผยกรณีดงั กล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ ูกกล่าวหา เป็ นเหตุให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั
ความเดือดร้อนเสียหาย

-๒ -

ศาลปกครองชัน้ ต้ น (ศาลปกครองกลาง) มีค าพิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองเปิ ด เผยข้อ มูล
ข่าวสารให้แก่ ผู้ฟ้ อ งคดีต ามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ด เผยข้อ มูลข่าวสารสาขาสัง คม
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ุด
เนื่อ งจากพิเ คราะห์แ ล้ว เห็นว่ า เมื่อ พิจารณาข้อ เท็จจริงในคดีน้ี แล้ว ไม่ป รากฏว่าข้อ มูล ข่าวสาร
ในสานวนการไต่ สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ได้มาจากการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีกล่าวหา
ผูฟ้ ้ องคดีเมื่อครัง้ ดารงตาแหน่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับพวก กระทาความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่ งหน้าทีร่ าชการในการดาเนินโครงการประกวดราคาจัดซือ้ และติดตัง้
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังและข้อมูลโรงพยาบาลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิ ดเผยนัน้ เป็ นข้อ มูลข่าวสารอันจะก่ อให้เกิด
ความเสีย หายต่ อ ความมันคงของประเทศ
่
หรือ อาจท าให้ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
เสื่อมประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่ อบุคคลผูเ้ กี่ยวข้อง ตลอดจนไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่อย่างใด ในทางกลับกัน ผูฟ้ ้ องคดีสมควรได้รบั การคุม้ ครองสิทธิรบั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
เพื่อ ตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของหน่ ว ยงานของรัฐให้ส้นิ สงสัย และเพื่อ ปกป้อ งสิทธิ
เสรีภาพของตนโดยชอบด้ว ยกฎหมาย กรณีไ ม่มเี หตุ ท่ผี ู้ถู กฟ้ อ งคดีทงั ้ สองจะไม่เ ปิ ด เผยข้อ มูล ข่าวสาร
ที่ผู้ฟ้ องคดีข อให้ เ ปิ ด เผย ดัง นั น้ ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ผู้ฟ้ องคดีร้อ งขอให้เ ปิ ด เผยจึง ไม่ เ ป็ น ข้อ มูล ข่ า วสาร
ทีต่ อ้ งห้ามมิให้เปิดเผยแต่อย่างใด
เมื่อ ผู้ถูก ฟ้องคดีทงั ้ สองยัง ไม่ยอมปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยดังกล่ าวจนผู้ฟ้ องคดีต้อ งใช้สทิ ธิฟ้องคดีน้ี
ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย ข้อมูลข่าวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่วนิ ิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เปิ ดเผย
สานวนการไต่ สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามค าขอของผู้ฟ้ องคดี อันเป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่
ตามที่ก ฎหมายก าหนดให้ต้อ งปฏิบตั ิแ ล้ว พิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองเปิ ดเผยข้อ มูล ข่าวสารให้แ ก่
ผูฟ้ ้ องคดีตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ุด)
ณ ห้องพิ จารณาคดี ๕ ชัน้ ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สานักงานศาลปกครอง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

