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เร่ืองเด่นในเล่ม 
 

 บทความทางวิชาการ 
 

 ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์: ขอ้ความคดิพืน้ฐานและแนวทางการปรบัใชใ้นระบบกฎหมายเยอรมนั 
 ขอ้สงัเกตบางประการเกี่ยวกบัหลกัความเสมอภาค : ความเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการเลอืกปฏบิตัิ

ทีเ่ป็นธรรม (positive discrimination) และมาตรการยนืยนัสทิธเิชงิบวก (affirmative action)  
 ววิฒันาการของแนวคดิว่าดว้ย “เสรภีาพทางศาสนาในสถานศกึษา” ในระบบกฎหมายเยอรมนั 

กรณีศึกษาจากคดีรูปปั้นพระเยซูในห้องเรยีน คดีครูสวมผ้าคลุมศีรษะ และคดีบูร์กินี 
ในชัน้เรยีนว่ายน ้า 
 

 บทวิเคราะหค์ดีและค าวินิจฉัยท่ีส าคญั 
 

 ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสุดที ่อ. ๗๓/๒๕๖๓ 
 

 การบรรยายทางวิชาการ 
 

 บทบาทของศาลในประเทศฝรัง่เศสในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 
  (Le juge français et la protection des libertés) โดย Prof. Wanda MASTOR 
 

 ค าพิพากษาและค าสัง่ของศาลปกครองสงูสดุท่ีน่าสนใจ  
 

 ความรบัผดิของกรมทีด่นิ กรณีเจา้พนักงานทีด่นิจดทะเบยีนจ านองโดยไม่ไดส้อบสวนผูจ้ านอง
ใหไ้ดค้วามชดัเจน 

 หน่วยงานของรฐัไมอ่นุญาตใหผู้ร้บัจา้งขยายระยะเวลาท างาน โดยอา้งเหตุน ้าท่วมพืน้ทีก่่อสรา้ง
จากฝนตกตามฤดกูาล 

 ผลของการไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการ 
ในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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เจ้าหน้าท่ีของรฐั 

• นายกเทศมนตร ี
(ค ำวนิิจฉยัชี้ขำดอ ำนำจหน้ำทีร่ะหว่ำงศำล 
ที ่๗/๒๕๖๓) ........................................................ (๒๒๔) 
 

อ านาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง 
เขตอ านาจศาล 

• พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการวนิิจฉยัชีข้าดอ านาจ
หน้าทีร่ะหว่างศาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ขำ่วกฎหมำยไทย) ............................................... (๒๒๕) 

• เอกชนฟ้องเพกิถอนค าสัง่ใหร้ะงบัการก่อสรา้งรัว้ 
ทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต รุกล ้าทีส่าธารณประโยชน์  
และเรยีกค่าเสยีหาย 
(ค ำวนิิจฉยัชี้ขำดอ ำนำจหน้ำทีร่ะหว่ำงศำล 
ที ่๗/๒๕๖๓) ........................................................ (๒๒๒) 

• เอกชนฟ้องเพกิถอนโฉนดทีด่นิทีอ่อกทบั 
ทีส่าธารณประโยชน์ 
(ค ำวนิิจฉยัชี้ขำดอ ำนำจหน้ำทีร่ะหว่ำงศำล 
ที ่๑๓๓/๒๕๖๑) .................................................... (๒๒๐) 

 

ค าสัง่ทางปกครอง 
• ค าสัง่ใหเ้อกชนระงบัการก่อสรา้งประตูรัว้ 

ชนิดโครงเหลก็ หา้มใชอ้าคาร และใหย้ื่นค าขอ 
รบัใบอนุญาตก่อสรา้ง 
(ค ำวนิิจฉยัชี้ขำดอ ำนำจหน้ำทีร่ะหว่ำงศำล 
ที ่๗/๒๕๖๓) ........................................................ (๒๒๔) 

 
 
 
 

เง่ือนไขการฟ้องคดี 
ผูเ้ดือดรอ้นหรอืเสียหาย 

• การฟ้องขอใหข้ึน้ทะเบยีนชุมชนเป็นโบราณสถาน 
ใหด้ าเนินการตามกฎหมายกบัผูก้่อสรา้งและ
บรูณะอาคารชุมชน และใหด้ าเนินการทางวนิยั 
กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั โดยทีต่นเองมใิช่เจา้ของ 
หรอืผูค้รอบครองอาคารดงักล่าว  
(ค ำสัง่ศำลปกครองสงูสุดที ่๙๑/๒๕๖๔) .................. (๑๘๖) 

 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
• คู่กรณีขอตรวจดแูละขอคดัส าเนาอนัรบัรอง

ถูกตอ้งของสารบญัส านวนคด ีซึง่เป็นเอกสาร 
ทีศ่าลจดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นการภายใน 
(ค ำสัง่ศำลปกครองสงูสุดที ่๓๔๐/๒๕๖๓) ............... (๑๘๑) 
 

หลกัความเสมอภาค 
• การก าหนดคุณสมบตัขิองผูส้มคัรสอบโดยใช้

คะแนนเฉลีย่สะสมมาเป็นเกณฑส์ าหรบัสมคัรสอบ 
มลีกัษณะขดัต่อหลกัความเสมอภาคหรอืไม่ 
(บทวเิครำะห ์ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๗๓/๒๕๖๓) .................................................... (๘๘) 

• ขอ้สงัเกตบางประการเกีย่วกบัหลกัความเสมอภาค : 
ความเบือ้งตน้เกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 
(positive discrimination) และมาตรการยนืยนัสทิธิ
เชงิบวก (affirmative action)  
โดย วชิญพ์ำส พมิพอ์กัษร 

 (บทควำม) ............................................................. (๓๖) 
 

 

ดชันีเร่ือง 
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หลกัการคุ้มครองความเช่ือถือ 
และไว้วางใจ 

• การหกัลา้งหลกัความมัน่คงของต าแหน่งเนื่องดว้ย
การขดัขวางการคุม้ครองสทิธ ิกรณีการพพิาท 
ในการแต่งตัง้ประธานศาลอุทธรณ์แห่งมลรฐั 
เมอืงโคเบลนซ ์
(ค าพพิากษาศาลปกครองแห่งสหพนัธส์าธารณรฐั
เยอรมนทีี ่2 C 16.09 ลงวนัที ่๔ พฤศจกิายน  
ค.ศ. ๒๐๑๐) 
(ค ำพพิำกษำศำลต่ำงประเทศ) ............................... (๑๙๖) 
 

สิทธิมนุษยชน 
• ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์: ขอ้ความคดิพืน้ฐานและ

แนวทางการปรบัใชใ้นระบบกฎหมายเยอรมนั 
โดย นฤมล ขณะรตัน์ 

 (บทควำม) ................................................................. (๑) 
 

สิทธิเสรีภาพ 
• บทบาทของศาลในประเทศฝรัง่เศสในการคุม้ครอง

สทิธแิละเสรภีาพ 
บรรยายโดย Prof. Wanda MASTOR 
ถอดควำมและเรยีบเรยีงโดย อภญิญำ แกว้ก ำเหนิด 

 (กำรบรรยำยทำงวชิำกำร) .................................... (๑๒๓) 
• ววิฒันาการของแนวคดิว่าดว้ย “เสรภีาพทางศาสนา

ในสถานศกึษา” ในระบบกฎหมายเยอรมนั  
กรณีศกึษาจากคดรีปูปัน้พระเยซใูนหอ้งเรยีน  
คดคีรสูวมผา้คลุมศรีษะ และคดบีรูก์นิีในชัน้เรยีน
ว่ายน ้า 
โดย วชิชำ เนตรหสันยัน์ 

 (บทควำม) .............................................................. (๖๐) 
 

• Unfair Discrimination and Infringement  
of Equality of Insured Persons by Limiting  
the Number of Dialysis Treatment 
(Supreme Administrative Court Judgment 
No. A. 593/2560) 

 (Administrative Court Decisions) ......................... (๑๙๑) 
 

ส่ิงแวดล้อม 

• เทศบาลก าจดัขยะดว้ยวธิฝัีงกลบ ท าใหม้นี ้าชะขยะ
ไหลลงทีน่า อนัสง่ผลต่อสภาพทีด่นิและเป็นเหตุให้
ผลผลติของผูป้ลกูขา้วลดลง 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อส. ๒/๒๕๖๔) .................................................. (๑๗๔) 

 

ละเลยต่อหน้าท่ี 
• เทศบาลปล่อยปละละเลยไม่ควบคมุดแูลการก าจดัขยะ

แบบฝังกลบใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อส. ๒/๒๕๖๔) .................................................. (๑๗๔) 

• บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ละเลยไม่ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑข์องพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการใหเ้อกชน
เขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุใหคู้่สญัญาไดร้บัความเสยีหาย
จากการทีส่ญัญานัน้ไมม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๑๕๒/๒๕๖๔) ................................................ (๑๖๐) 

 

ละเมิด 

• ความรบัผดิของเทศบาลในกรณีทีไ่ม่ควบคมุดแูล
การก าจดัขยะใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ จนเป็น
เหตุใหข้า้วในแปลงนาของเอกชนไดร้บัความเสยีหาย 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อส. ๒/๒๕๖๔) ................................................. (๑๗๔) 
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• เจา้พนกังานทีด่นิจดทะเบยีนจ านองโดยไม่ได้
สอบสวนผูจ้ านองใหไ้ดค้วามชดัเจน ท าให ้
ผูร้บัจ านองไม่อาจบงัคบัจ านองเพื่อน าเงนิ 
มาช าระหนี้เงนิกูไ้ด ้
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๖๐/๒๕๖๔) ................................................... (๑๕๑) 

• บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) มไิดใ้ชค้วามระมดัระวงั 
ในการพจิารณามลูค่าการลงทุนทีแ่ทจ้รงิก่อน
ด าเนินโครงการปรบัปรุงโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
เป็นเหตุใหคู้่สญัญาเสยีหายจากการทีต่อ้ง 
จดัซือ้อุปกรณ์เพื่อการปฏบิตัติามสญัญา 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๑๕๒/๒๕๖๔) ................................................ (๑๖๐) 

 

สญัญาทางปกครอง 

• บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) จดัท าสญัญา
ปรบัปรุงโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บับรษิทั 
เอกชนโดยไม่ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์
ทีก่ าหนดไว ้ 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๑๕๒/๒๕๖๔) ................................................ (๑๖๐) 

• ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลผูว้่าจา้งไมย่อม
ปฏบิตัติามสญัญาจา้งบรกิารระบบเกมสลาก  
ทัง้ทีผู่ร้บัจา้งไดป้ฏบิตัติามสญัญาครบถว้นแลว้
เป็นเวลากว่า ๕ ปี ผูร้บัจา้งจงึมคี าขอใหส้ญัญา
พพิาทเลกิกนั 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๔๙๑/๒๕๖๔) ................................................ (๑๖๖) 

• หน่วยงานผูว้่าจา้งไม่อนุญาตใหผู้ร้บัจา้งขยาย
ระยะเวลาท างานตามสญัญาโดยอา้งเหตุน ้าทว่ม
พืน้ทีก่่อสรา้ง เพราะถอืเป็นเหตุการณ์ปกต ิ
ตามฤดกูาล มใิช่เหตุสดุวสิยั 
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๘๓๖/๒๕๖๓) ................................................ (๑๕๖) 

 

การพสัด ุ
• หน่วยงานของรฐัไม่รบัพจิารณาการยื่นซองเสนอราคา 

โดยอา้งว่าหลกัประกนัซองไม่มผีลใชบ้งัคบัภายใน
ระยะเวลาทีป่ระกาศจดัจา้งก าหนดไว ้
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๒๔๔/๒๕๖๔) ............................................... (๑๗๑) 

 

บริหารงานบคุคล 
• การแต่งตัง้รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนเอกชนในระบบ 

(ควำมเหน็ทำงกฎหมำยของคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
เรือ่งเสรจ็ที ่๒๒๘/๒๕๖๓) ..................................... (๒๑๘) 

• การหกัลา้งหลกัความมัน่คงของต าแหน่งเนื่องดว้ย
การขดัขวางการคุม้ครองสทิธ ิกรณีการพพิาท 
ในการแต่งตัง้ประธานศาลอุทธรณ์แห่งมลรฐั 
เมอืงโคเบลนซ ์
(ค าพพิากษาศาลปกครองแห่งสหพนัธส์าธารณรฐั
เยอรมนทีี ่2 C 16.09 ลงวนัที ่๔ พฤศจกิายน  
ค.ศ. ๒๐๑๐) 
(ค ำพพิำกษำศำลต่ำงประเทศ) ............................... (๑๙๖) 

• ปัญญาประดษิฐก์บัการพจิารณาทางปกครอง 
ในกระบวนการสอบแขง่ขนัภาครฐั 
(เกรด็ขำ่วต่ำงประเทศ) ......................................... (๒๓๐) 

• เลขาธกิารนายกรฐัมนตรมีคี าสัง่เหน็ชอบ 
ใหข้า้ราชการในสงักดัซึง่ด ารงต าแหน่งตามที่
ก าหนดไมต่อ้งลงเวลาปฏบิตัริาชการ โดยอาศยั
อ านาจตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
การลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อบ. ๑๘๓/๒๕๖๔) ............................................ (๑๔๙) 
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การศึกษา 
• การก าหนดคุณสมบตัขิองผูส้มคัรสอบโดยใช้

คะแนนเฉลีย่สะสมมาเป็นเกณฑส์ าหรบัสมคัรสอบ 
มลีกัษณะขดัต่อหลกัความเสมอภาคหรอืไม่ 
(บทวเิครำะห ์ค ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสุด 
ที ่อ. ๗๓/๒๕๖๓) .................................................... (๘๘) 

• ววิฒันาการของแนวคดิว่าดว้ย “เสรภีาพทางศาสนา
ในสถานศกึษา” ในระบบกฎหมายเยอรมนั  
กรณีศกึษาจากคดรีปูปัน้พระเยซใูนหอ้งเรยีน  
คดคีรสูวมผา้คลุมศรีษะ และคดบีรูก์นิีในชัน้เรยีน
ว่ายน ้า 
โดย วชิชำ เนตรหสันยัน์ 

 (บทควำม) .............................................................. (๖๐) 
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บทบรรณาธิการ 
 
“Easy e-Admincourt ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองจากท่ีบ้านได้ 

ไม่ต้องมาศาล” ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองได้ให้
ความส าคญักบัการอ านวยความยุตธิรรมทางปกครองแก่ประชาชนทีจ่ะต้องมคีวามต่อเนื่องและ 
ไม่หยุดชะงกั ขณะเดียวกันยงัต้องค านึงถึงความปลอดภยัและลดความเสี่ยงของประชาชน 
ผูม้ารบับรกิารด้วย จงึได้น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ที่ประสงค์จะติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายงัที่ท าการ 
ศาลปกครองด้วยตนเอง อาท ิการให้บรกิารระบบงานคดปีกครองอิเล็กทรอนิกส์ทางเวบ็ไซต์ 
ของศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) การช าระเงนิค่าธรรมเนียมศาลทางอเิลก็ทรอนิกส ์
การให้บรกิารสอบถามขอ้มูลข่าวสารทางสายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ การให้บรกิารปรกึษา 
คดีปกครองออนไลน์ โดยประชาชนสามารถด าเนินการนัดหมายเพื่อขอรับบริการผ่านทาง 
หน้าเวบ็ไซต์ของศาลปกครอง ตลอดจนสามารถขอคดัส าเนาค าพพิากษาและค าสัง่ของศาลปกครอง
ผ่านแอปพลเิคชนั “ศาลปกครอง” ไดอ้กีดว้ย 

ส าหรบัเนื้อหาของวารสารวชิาการศาลปกครองฉบบันี้ ประกอบไปดว้ยสาระความรู้
ทางวิชาการที่หลากหลาย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน โดยบทความเรื่องแรก คอื เรื่อง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์: ข้อความคิดพื้นฐาน 
และแนวทางการปรบัใช้ในระบบกฎหมายเยอรมนั โดย ดร.นฤมล ขณะรตัน์ ซึ่งน าเสนอ
เกี่ยวกับพัฒนาการและแนวความคิดเรื่องศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์จนกระทัง่มีการยอมรับ 
ให้ประกนัแนวความคดิดงักล่าวไว้ในรฐัธรรมนูญของสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี พรอ้มทัง้ได้
น าเสนอตวัอย่างการปรบัใช้ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยผ์่านค าพพิากษาของศาล เช่น กรณีการขอ
ออกใบอนุญาตจดัการแสดง Peep-Show และการเล่นเกมโยนคนแคระ ซึง่ฝ่ายปกครองปฏเิสธ
การออกใบอนุญาต  ทัง้น้ี ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยเ์ป็นเรื่องทีไ่ม่อาจสละความคุม้ครองได ้แมว้่า
ผูถู้กกระท าจะยนิยอมก็ตาม เหตุผลที่ศาลน ามาใช้เพื่อวนิิจฉัยเกี่ยวกบัการละเมดิหรอืลดทอน
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์จงึนับว่าน่าสนใจศกึษาเป็นอย่างยิง่ บทความถดัมา คอื เรื่อง ข้อสงัเกต
บางประการเก่ียวกบัหลกัความเสมอภาค : ความเบื้องต้นเก่ียวกบัการเลือกปฏิบติั 
ท่ีเป็นธรรม (positive discrimination) และมาตรการยืนยนัสิทธิเชิงบวก (affirmative action) 
โดย คุณวิชญ์พาส พิมพ์อกัษร บทความดงักล่าวได้ศึกษากรณีการเลอืกปฏบิตัิที่เป็นธรรม 

http://www.admincourt.go.th/
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และมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวกในการรับบุคคลเข้าท างานและการรับบุคคลเข้าศึกษา  
ในสถานศกึษาเป็นส าคญั ซึง่ “การเลอืกปฏบิตัทิี่เป็นธรรม” และ “มาตรการยนืยนัสทิธเิชงิบวก”  
มคีวามหมายทีใ่กลเ้คยีงกนัมากและถอืเป็นวธิกีารทีน่ ามาใชเ้พื่อมุ่งหมายใหเ้กดิความเสมอภาค
ในสงัคมที่มนุษย์ไม่ได้เท่าเทยีมกันโดยธรรมชาติ สุดท้ายได้แก่บทความ เรื่อง วิวฒันาการ 
ของแนวคิดว่าด้วย “เสรีภาพทางศาสนาในสถานศึกษา” ในระบบกฎหมายเยอรมนั
กรณีศึกษาจากคดีรูปปัน้พระเยซูในห้องเรียน คดีครูสวมผ้าคลุมศีรษะ และคดีบูรกิ์นี 
ในชัน้เรียนว่ายน ้า โดย คณุวิชชา เนตรหสันัยน์ ซึง่ผูเ้ขยีนไดน้ าเสนอประเดน็ปัญหาเกี่ยวกบั 
“เสรีภาพทางศาสนาในสถานศึกษา” เนื่ องจากสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่นักเรียนและครู 
มคีวามสมัพนัธ์ที่ใกล้ชดิในรปูแบบที่นักเรยีนต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของครู จงึอาจเกดิปัญหา
เกี่ยวกบัเสรภีาพในการแสดงออกทางศาสนาระหว่างครูและนักเรยีนได้ โดยบทความดงักล่าว  
ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ “หลกัการตีความรฐัธรรมนูญในฐานะหน่วยที่มคีวามเป็นเอกภาพ” 
กล่าวคอื การตีความโดยอยู่ในสมมติฐานว่าคุณค่าต่าง ๆ ที่ได้รบัการรบัรองคุ้มครองในระดบั
รฐัธรรมนูญเป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั อนัเป็นหลกัการส าคญัทีน่ ามาใชใ้นการตคีวาม
เพื่อประสานประโยชน์ระหว่างเสรภีาพทางศาสนากบัคุณค่าอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองรบัรองไว้
ในระดบัรฐัธรรมนูญ 

ส าหรบัคอลมัน์ “บทวิเคราะหค์ดีและค าวินิจฉัยท่ีส าคญั” ฉบบันี้ ดร.นฤมล 
ขณะรตัน์ ได้วเิคราะห์ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๓/๒๕๖๓ ในประเด็นเกี่ยวกับ 
การก าหนดคุณสมบตัขิองผู้สมคัรสอบโดยใชค้ะแนนเฉลีย่สะสมมาเป็นเกณฑส์ าหรบัสมคัรสอบ 
มีลักษณะขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ ในส่วนการบรรยายทางวิชาการ ได้แก่  
เรื่อง “บทบาทของศาลในประเทศฝรัง่เศสในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (Le juge 
français et la protection des libertés)” โดย Prof. Wanda MASTOR ถอดความและเรยีบเรยีง
โดย ดร.อภิญญา แก้วก าเหนิด และคอลมัน์ “ค าพิพากษาศาลต่างประเทศ” ได้น าเสนอ
เรื่อง “การหกัล้างหลกัความมัน่คงของต าแหน่งเน่ืองด้วยการขดัขวางการคุ้มครองสิทธิ 
กรณีการพิพาทในการแต่งตัง้ประธานศาลอทุธรณ์แห่งมลรฐัเมืองโคเบลนซ์” จากค าพพิากษา
ศาลปกครองแห่งสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนีที ่2 C 16.09 ลงวนัที ่๔ พฤศจกิายน ค.ศ. ๒๐๑๐ 
แปลและเรยีบเรยีงโดย คณุนิติกร ชยัวิเศษ  

ในส่วนค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและ 
วางหลกัปฏิบตัิราชการที่ดีแก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรฐั ปรากฏในคอลมัน์  
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“ค าพิพากษาและค าสัง่ของศาลปกครองสูงสุดท่ีน่าสนใจ” ในหลายคดพีพิาท อาท ิความรบัผดิ
ของเทศบาลกรณีไม่ควบคุมดูแลการก าจดัขยะด้วยวิธีฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เป็นเหตุใหม้นี ้าชะขยะไหลลงสู่แปลงนาขา้วของเอกชนจนไดร้บัความเสยีหาย  ความรบัผดิของ
กรมทีด่นิกรณเีจา้พนกังานทีด่นิจดทะเบยีนจ านองโดยไม่ไดส้อบสวนผูจ้ านองใหไ้ดค้วามชดัเจนว่า
เป็นเจา้ของทีด่นิทีแ่ทจ้รงิหรอืไม่ เป็นเหตุใหผู้ร้บัจ านองไม่อาจบงัคบัจ านองเพื่อน าเงนิมาช าระหนี้
เงนิกู้ได้  กรณีคู่สญัญาฝ่ายรฐัมไิด้ใช้ความระมดัระวงัในการพจิารณามูลค่าการลงทุนที่แท้จรงิ
ก่อนด าเนินโครงการปรบัปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่โดยไม่ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การพจิารณาเสนอโครงการและการให้ได้มาซึ่งคู่สญัญาตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิว่าด้วย 
การให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุใหเ้อกชนคู่สญัญา
ได้รบัความเสยีหายจากการที่ต้องจดัซื้ออุปกรณ์เพื่อการปฏบิตัิตามสญัญา ซึ่งไม่มผีลผูกพนั  
ในฐานะนิตกิรรมสญัญาระหว่างคู่สญัญา  กรณีคู่สญัญาฝ่ายรฐัไม่สามารถปฏบิตัิตามสญัญาจา้ง
บรกิารระบบเกมสลาก ทัง้ทีผู่ร้บัจา้งไดป้ฏบิตัติามสญัญาครบถ้วนแลว้เป็นเวลากว่า ๕ ปี ผูร้บัจา้ง
จงึมคี าขอต่อศาลปกครองเพื่อใหส้ญัญาพพิาทเลกิกนั  และกรณีหน่วยงานของรฐัในฐานะผูว้่าจา้ง
ไม่อนุญาตใหผู้ร้บัจา้งขยายระยะเวลาท างานตามสญัญาโดยอ้างเหตุน ้าท่วมพืน้ที่ก่อสรา้ง ซึง่เป็น
เหตุการณ์ปกตติามฤดกูาลอนัมใิช่เหตุสุดวสิยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ นอกจากนี้ 
ยงัมกีรณีพพิาทเกี่ยวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่เหน็ชอบใหข้า้ราชการซึง่ด ารงต าแหน่ง
ตามทีก่ าหนดไมต่อ้งลงเวลาปฏบิตัริาชการว่าถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมหรอืไม ่

ในส่วนคอลัมน์ “เกร็ดข่าวต่างประเทศ” ดร.นพรัต อุดมโชคมงคล  
ได้น าเสนอข่าวเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์กับการพิจารณาทางปกครองในกระบวนการ
สอบแข่งขนัภาครฐั” โดยมสีาระส าคญัเกี่ยวกับกรณีศาลปกครองชัน้ต้นในประเทศอิตาล ี
มีค าพิพากษาให้ฝ่ายปกครองต้องเปิดเผยรหัสต้นทางของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกระบวนการ 
สอบคดัเลอืกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบนัการศึกษาให้ผู้มสี่วนได้เสียทราบ  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของอัลกอริธึม ด้วยเหตุผลว่าเมื่อฝ่ายปกครอง  
เลอืกทีจ่ะน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะ ในขัน้ตอน 
การพจิารณาทางปกครองเพื่อออกค าสัง่อนัมผีลกระทบต่อสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล ระบบปฏบิตักิาร
ดงักล่าวยอ่มตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัความโปร่งใสในการด าเนินกจิการของฝ่ายปกครองเช่นเดยีวกบั
การด าเนินการโดยบุคลากรที่เป็นมนุษย์  ทัง้นี้ ปัจจุบนัปัญญาประดษิฐถ์อืเป็นเครื่องมอืส าคญั 
ในการน ามาใช้เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินกจิการทางปกครองต่าง ๆ คดดีงักล่าว  
จงึนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  นอกจากนี้ ยงัมสีาระความรูจ้าก “คอลมัน์ข่าวกฎหมายไทย” 



    วารสารวชิาการศาลปกครอง ปีที ่๒๑ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-กนัยายน) ๒๕๖๔ (๔) 

เกีย่วกบัพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการวนิิจฉัยชีข้าดอ านาจหน้าทีร่ะหว่างศาล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตัง้ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเอกชนในระบบ รวมทัง้ยงัมสีาระความรูใ้นส่วนอื่น ๆ ซึ่งลว้นแล้วแต่ 
เป็นประโยชน์ในการศกึษาเพื่อต่อยอดในทางวชิาการ 

วารสารวิชาการศาลปกครองจะมุ่งมัน่พฒันาการเผยแพร่องคค์วามรูท้างวชิาการ
เพื่อสนับสนุนภารกิจการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลปกครองในการอ านวยความยุติธรรม 
ทางปกครองแก่ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมในชวีติวถิใีหม ่
และร่วมพฒันานวตักรรมในระบบบรหิารงานศาล ตลอดจนการเผยแพร่หลกัการปฏบิตัริาชการที่ดี
ตามหลกัธรรมาภบิาล เพื่อประโยชน์ในการบรหิารราชการแผ่นดนิและการจดัท าบรกิารสาธารณะ
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน ตลอดจนสงัคมส่วนรวมต่อไป 
 

กองบรรณาธกิาร 



 
 
  
 
 

 

 
  
 
 

วารสารวิชาการศาลปกครองวารสารวิชาการศาลปกครอง   

(วารสารรายสามเดือน ออกปละ ๔ เลม) 
 
 

  สามารถจัดซื้อไดผานสามารถจัดซื้อไดผานชองทางชองทาง  ::  
  

 จัดซื้อโดยตรงที่     
  รานคาสวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง   
 

 จัดซื้อโดยการสมัครเปนสมาชิกไดที่   
กลุมสวัสดิการ สํานักบริหารกลาง สํานักงานศาลปกครอง 
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๐, ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๓ 
http://www.admincourt.go.th 
  
                                >>>>    คลิกสมัครสมาชิกคลิกสมัครสมาชิก    <<<<  

ผูท่ีสนใจเน้ือหาสาระฉบับเต็ม 


