


        
หลักสตูรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ที่ไดร้ับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙ 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 

                  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นหลักการส าคัญที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เป็นที่มาของการจัดตั้งศาลปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการให้ท าหน้าที่ตรวจสอบ การใช้อ านาจหรือการด าเนินการ 
ทางปกครองของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล จากการกระท าทางปกครอง 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยเหตุที่ชีวิตประจ าวันของประชาชนมักมีนิติสัมพันธ์  ที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ  
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงมีความเกี่ยวข้องกับ “หลักกฎหมายมหาชน” และ “หลักกฎหมายปกครอง” 
เนื่องจากเป็นหลักกฎหมายที่มีเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งปัจจุบันหลักกฎหมายดังกล่าว  
ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  ทั้งการปฏิบัติต่อประชาชนผู้รับบริการและ 
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของรัฐเอง จึงมีความจ าเป็นทีค่วรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 
และกฎหมายปกครองให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติ อย่างไรก็ดี 
แม้ว่ากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองจะมีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่การจัด 
การเรียนการสอน กลับมีสัดส่วนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนกฎหมายในสาขาอ่ืน ทั้งที่บุคลากรเหล่านี้
เมื่อส าเร็จการศึกษาออกมาแล้วส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและใช้อ านาจทางปกครอง หรือต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจทางปกครอง  
   

  มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการ 
จากส านักงานศาลปกครอง ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ          
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และสามารถน าหลักการแนวคิด 
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชนไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้  
 
๑.  ชื่อหลักสูตร  
 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙ 
 
 
 

 



๒ 

  

๒.  หน่วยงานผู้จัด 
 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
           ๓.๒ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  
          ๓.๓ เพ่ือยกระดับความรู้ของบุคลากรภาครัฐให้มีความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครองโดยสามารถ 
น าหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ 
 

 

๔.  โครงสร้างหลักสูตร 
           ประกอบด้วย ปฐมนิเทศ ภาควิชาการ แบ่งเป็น ๕ หมวดวิชา  และภาคปฏิบัติ รวม ๓๔๕ ชั่วโมง   
            ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมท่ีไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  
ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จ านวน ๓๐ ชัว่โมง รวมเป็น ๓๗๕ ชั่วโมง   
 

 

๕. หัวข้อวิชาที่อบรม  ประกอบด้วย 
ปฐมนิเทศ  (๑๕ ชัว่โมง) 
ภาควิชาการ 
หมวด ๑  หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน  (๑๘ ชั่วโมง) 

          ๑.๑ การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน      
 ๑.๒ รัฐและรัฐธรรมนูญ          

๑.๓ หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน    
       

 หมวด ๒  กฎหมายปกครองภาคทั่วไป   (๑๓๕ ชั่วโมง) 
           ๒.๑ โครงสร้างของฝ่ายปกครอง         
           ๒.๒ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง         
 ๒.๓ กฎ   

๒.๔ ค าสั่งทางปกครอง             
           ๒.๕ สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ      
 ๒.๖ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง            
 ๒.๗ การควบคุมและตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครอง        
 ๒.๘ บุคลากรภาครัฐ               
 ๒.๙ บริการสาธารณะ               
 ๒.๑๐ ทรัพย์สินของแผ่นดิน      
 ๒.๑๑ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ๒.๑๒ กฎหมายว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม  
   



๓ 

  

          

  หมวด ๓   กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ   (๑๕ ชั่วโมง) 
           ๓.๑  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                   
  ๓.๒  กฎหมายว่าด้วยราชการส่วนท้องถิ่น    

๓.๓  กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลและ 
       ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
 

 หมวด ๔  กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (๖๐ ชั่วโมง) 
 ๔.๑ ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง      
          ๔.๒ หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง      
 ๔.๓ เขตอ านาจศาลปกครอง              
  ๔.๔ เงื่อนไขการฟ้องคดี          
  ๔.๕ การชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล        
 ๔.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา              
 ๔.๗ การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในคดีปกครอง          
 ๔.๘ กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การท าค าพิพากษา  การอุทธรณ ์       
           ๔.๙ วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด               
           ๔.๑๐ การบังคับคดีปกครอง                
 

 หมวด ๕   คดีปกครองเฉพาะด้าน   (๖๙ ชั่วโมง) 
๕.๑ คดีปกครองเก่ียวกับการเพิกถอน กฎ ค าสั่ง และการห้ามการกระท า              

 ๕.๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า         
          ๕.๓ คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

๕.๔ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืน               
  ๕.๕ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ               
 ๕.๖ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
          ๕.๗ คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม   
 ๕.๘ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน 
 ๕.๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 ๕.๑๐ คดีปกครองเกีย่วกับราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๕.๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม 
 
 
 
 



๔ 

  

ภาคปฏิบัติ  (๓๓ ชั่วโมง) 
๑. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา           
๒. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวน               
๓. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี         
๔. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าพิพากษาและการท าค าบังคับ 

 

          หัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต (๓๐ ชั่วโมง) 
            ๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป              
  ๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา             
   ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง               

๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๑๓ และช าระค่าลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว 

 

 

๗.  เกณฑ์ผ่านการอบรมและเอกสารรับรองท่ีได้รับ 
๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด 

ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) 

๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด  
ของหลักสูตรและผ่านการทดสอบทั้งภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองก าหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)  

๗.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการด าเนินงานของผู้จัด 
 

 

๘.  ก าหนดการอบรม 
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม ๒๕๖๑ อบรมทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   
 

 

๙.  สถานที่อบรม 
         อาคารส านักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
 
 

๑๐. วิทยากร  
          วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากศาลปกครอง สถาบันการศึกษาและอ่ืนๆ  
 
 

๑๑.  จ านวนผู้เข้าอบรม                      
                ประมาณรุ่นละ ๑๕๐  คน 
 
 



๕ 

  

๑๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
       ๑๒.๑ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศท่ี ก.พ. รับรอง 
       ๑๒.๒ มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
       ๑๒.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
       ๑๒.๔ มีศักยภาพในการน าความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานหรือในกระบวนการยุติธรรม 
 

๑๓. วิธีการคัดเลือก 
  (๑) การสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
มหาชนและกฎหมายปกครอง 

(๒) สอบสัมภาษณ์ หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว 
 

๑๔. ค่าใช้จ่าย 
 - ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท   

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบ 
การอบรม) คนละ ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ส าหรับผู้ที่ต้องอบรมเพ่ิมเติมอีก ๓๐ ชั่วโมง มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมอีก ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๑๕.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
 -  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ 

-  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (รวมที่ติดบนใบสมัคร) 
 -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ จ านวน ๑ ฉบับ 
 -  ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน ๑ ฉบับ  
 -  ส าเนาเอกสารอื่นๆ (กรณีที่ชื่อ – สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) 
 -  ซองเปล่าติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ) 
  

๑๖. สถานทีร่ับสมัครและติดต่อ 
 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ ๒ ช่องทาง ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คือ 

๑. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้นบี ๑  
ส านักงานศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  
๑๐๒๑๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือ 

๒. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่ “มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้นบี ๑
ส านักงานศาลปกครอง  เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐” 
(โดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นวันที่รับใบสมัคร) โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท  
เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” 



๖ 

  

เลขทีบ่ัญชี ๙๕๕-๐๑๘-๗๐๑๒  แล้วส่งส าเนาใบโอนเงินมาพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร พร้อมแนบซอง
เปล่าติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพ่ือมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งบัตรประจ าตัวสอบให้ หากมีข้อสงสัยกรุณา
ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๑๐๓๔, ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๐๙  หรือ www.frda.or.th   หมายเลขโทรสาร  
๐ ๒๑๔๓ ๙๘๖๐   
 

๑๗.  ก าหนดการคัดเลือก 
 

ก าหนดการ วันเวลา สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล 

รับใบสมัคร วันท่ี ๔ กันยายน – วันท่ี ๑๓ ตลุาคม 
๒๕๖๐ 

ที่ท าการมูลนธิิฯ ชัน้บี ๑ (วันเวลาราชการ) หรือ 
Download  แบบฟอร์มได้ที ่www.frda.or.th, 
www.admincourt.go.th   

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบข้อเขยีน วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทีท่ าการมลูนิธิฯ ช้ันบี ๑ และ 
www.frda.or.th ,  www.admincourt.go.th 

สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

ส านักงานศาลปกครอง 

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ท าการมลูนิธิฯ ช้ันบี ๑ และ 
www.frda.or.th ,  www.admincourt.go.th 

สอบสัมภาษณ ์ วันท่ี ๑๘ – วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ช้ันบี ๑ ส านักงานศาลปกครอง 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ท าการมลูนิธิฯ ช้ันบี ๑ และ 
www.frda.or.th ,  www.admincourt.go.th 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

------------------------------------------------------------------- 



ใบสมัครเข้าศึกษาอบรม 

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙ 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑  ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................... .............................ชือ่เล่น................... 
 ๑.๒  เพศ     ชาย          หญิง ศาสนา  พุทธ  คริสต์  อิสลาม 
 ๑.๓  เลขประจ าตัวประชาชน        
 ๑.๔  วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................................................อายุ.............................. .................... 
 ๑.๕  วุฒิการศึกษา ๑..................................................................................... ....................................................... 
    ๒............................................................................................................................ .............. 
    ๓............................................................................................................................ .............. 
 ๑.๖ อาชีพ..........................................................ต าแหน่ง........................................ ............................................. 
  ชื่อหน่วยงาน/บริษัท.......................................................................................................... ............................ 
 ๑.๗ ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/หมู่บ้าน...................................................................................  
  เลขที.่............................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย........................................................ ...................... 
  ถนน..........................................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................... 
  จังหวัด......................................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................... 
  โทรศัพท์มือถือ..........................................email address........................................................................... 
 ๑.๘ โรคประจ าตัว.................................................................................................................. ............................... 
 

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบในปัจจุบัน.................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................ 
 

๓. เหตุผลในการเข้าศึกษาอบรม............................................................................................................................. .. 
........................................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................ ........................................ 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ  ทั้งนี้ 
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ 

  
      ลงชื่อ    ............................................................    ผู้สมัคร 
        (...........................................................) 
วันที่สมัคร     .........../............................./...............  

เลขที่....................... 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 


