ครัง้ ที่ ๔๑ / ๒๕๖๓

กาหนดนัดพิ จารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง
ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
สานักงานศาลปกครองขอแจ้งกาหนดนัดพิจารณาคดีท่นี ่ าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๒๘
กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑. เวลา ๐๙.๑๕ น. ศาลปกครองกลางนั ดอ่ านคาพิ พากษา คดี หมายเลขดาที่ ๑๕๔๓/๒๕๕๘
ระหว่ า ง สมาคมการค้ า ผู้ป ระกอบการเคเบิ้ ล ที วี ที่ ๑ กับ พวกรวม ๒๐ คน (ผู้ฟ้ องคดี ) กับ
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ที่ ๑ กับพวก
รวม ๒ คน (ผู้ถกู ฟ้ องคดี ) คดี พิ พ าทเกี่ ย วกับการที่ ห น่ วยงานทางปกครองหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ
ออกคาสังโดยไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย
(ผูฟ้ ้ องคดี ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ มีประกาศ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกาหนด
หมวดหมูแ่ ละการจัดลาดับบริการโทรทัศน์ฯ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖ หลักเกณฑ์การเผยแพร่กจิ การโทรทัศน์ฯ
หลัก เกณฑ์ก ารจัด ล าดับบริก ารโทรทัศ น์ ฯ และมีม ติ ครัง้ ที ่ ๑๘/๒๕๕๘ ลว. ๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ และ ครัง้ ที ่
๒๑/๒๕๕๘ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ ก าหนดแนวปฏิบตั ิใ นการเผยแพร่บ ริการโทรทัศ น์ ทเี ่ ป็ นการทัว่ ไปฯ
ให้ผใู้ ห้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ นาช่องรายการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์รฐั สภาไปออกอากาศฯ โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เนือ่ งจากผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ยีส่ บิ คน เห็นว่าเป็นประกาศและมติทลี ่ ดิ รอนสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
กิจการ เป็นเหตุให้กลุ่มผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย)
ณ ห้องพิ จารณาคดี ๑๐ ชัน้ ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
๒. เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาลปกครองกลางนั ดอ่ านค าพิ พากษา คดี หมายเลขด าที่ ส.๔/๒๕๕๙
ระหว่าง สมาคมต่ อต้ านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๖ คน (ผู้ฟ้องคดี ) กับ นายกเทศมนตรี
ตาบลสามชุก ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (ผู้ถกู ฟ้ องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ หน่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐออกคาสังโดยไม่
่
ชอบด้วยกฎหมาย
(ผู้ ฟ้ องคดี ฟ้ องว่ า นายกเทศมนตรีต าบลสามชุ ก ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีที ่ ๑ อุ ต สาหกรรมจัง หวัด
สุพรรณบุร ี ผูถ้ ูกฟ้องคดีที ่ ๒ และคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ผูถ้ ูกฟ้องคดีที ่ ๓ ออกใบอนุ ญาตการ
ประกอบกิจการโรงงานน้ าตาลของบริษทั อุตสาหกรรมน้ าตาลสุพรรณบุร ี จากัด และใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ทิพย์สุพรรณบุร ี ไอโอเอนเนอยี ่ จากัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก่อให้เกิดมลพิษแก่ผฟู้ ้ องคดีทอี ่ าศัยอยูร่ อบบริเวณโรงงาน)
ณ ห้องพิ จารณาคดี ๗ ชัน้ ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
/ ๓. เวลา ๑๐.๓๐ น.
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๓. เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาลปกครองกลางนั ดอ่ านคาพิ พากษา คดี หมายเลขด าที่ ส.๓/๒๕๖๐
ระหว่าง วัดถา้ พระโพธิ สตั ว์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม
๔ คน (ผูถ้ กู ฟ้ องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ หน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ ของรัฐออกคาสัง่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ผูฟ้ ้ องคดี ฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีที ่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน อนุ มตั หิ รือออกใบอนุ ญาตประทานบัตร
การทาเหมืองแร่ของบริษัท ทีพไี อ โพลีน จากัด (มหาชน) ทีอ่ ยู่ภายในรัศมี ๒,๐๐๐ เมตร อันอาจทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนัน้ รวมถึงถ้ าพระโพธิสตั ว์ซงึ ่ ได้รบั ขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถาน อันเป็ นการ
ขัด ต่ อ กฎหมายและระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารอนุ ญ าตตามมาตรา ๙
แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๓๕)
ณ ห้องพิ จารณาคดี ๗ ชัน้ ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สานักงานศาลปกครอง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

