


  
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี ้
 ๑.  พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลาการประชุม และการให้บริการ 
 ๒.  มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 ๓.  เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑.๕ 
เมตร และกรณีท่ีนั่งเต็ม งดเสริมเก้าอ้ีหรือยืนร่วมประชุม 
 ๔. มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
พ้ืนที่ได ้
 ๕.  จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในรูปแบบชุดเฉพาะบุคคล 
 ๖.  อาหารกลางวันจัดเป็นอาหารกล่อง โดยจัดโต๊ะรับประทานอาหารเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ
และระหว่างที่นั่ง 

 



 
 

 

 

 

 

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
และส านักงานศาลปกครอง 

 

โครงการอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 
............................................................................  

  
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปถึงความส าคัญของกฎหมายปกครองว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรง 
ในการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่รัฐใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดท า
บริการสาธารณะ ซึ่งประชาชนและเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์อาจถูกกระทบสิทธิจากการด าเนินงานของรัฐ หรือ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกิดข้อพิพาทเป็นคดีปกครองในที่สุด และศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการ
ตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจหรือการด าเนินการทางปกครองของรัฐ  เพ่ือคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลให้ได้รับความเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะให้สมดุลกับ
ประโยชน์ของเอกชน โดยด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในระบบไต่สวน มีการถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ระหว่างตุลาการ ซึ่งเป็นระบบที่มีขั้นตอนวิธีด าเนินการอันมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากระบบกล่าวหาหรือ 
วิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายเอกชน ดังนั้น การศึกษาหลักกฎหมายปกครองจึงต้องศึกษาทั้งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและศึกษากระบวนพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของศาลปกครองไปพร้อมกัน 
 

 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองและส านักงานศาลปกครอง ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนจะต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน จึงได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเห็นว่า 
ควรจะได้มีการทบทวนและเพ่ิมเติมความรู้ ให้ เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดท าโครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเผยแพร่หลักกฎหมายปกครอง  
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีท่ัวไปทีน่ ามาใช้กับคดีปกครอง 
 
วิธีการอบรม 

การบรรยาย อภิปราย ศึกษากรณีตัวอย่าง และตอบข้อซักถาม 
วิทยากร 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง และสถาบันการศึกษา 
 
 

  



๒ 
 
หัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้อหา   
 ประกอบด้วย ๗ หัวข้อวิชา ระยะเวลาการอบรมรวม ๓๐ ชั่วโมง ดังนี้ 

๑. สาระส าคัญของหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลปกครอง ๓  ชั่วโมง 
น ามาใช้กับคดีปกครอง และกรณีศึกษา  

๒. สาระส าคัญและความแตกต่างระหว่างกฎ ค าสั่งทางปกครองเฉพาะราย  ๓  ชั่วโมง 
ค าสั่งทางปกครองทั่วไป ค าสั่งอ่ืนหรือการกระท าอ่ืน  ความหมายและแนวทางการใช้ดุลพินิจ 
ของฝ่ายปกครอง การควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และกรณีศึกษา 

๓. สาระส าคัญของหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น หลักความเป็นกลาง  ๖  ชั่วโมง 
หลักการให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน หลักการให้เหตุผล  การเพิกถอนค าสั่ง 
ทางปกครอง การขอพิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และกรณีศึกษา  

๔. สาระส าคัญของประเภทของความรับผิดของรัฐ หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิด ๖  ชั่วโมง 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความคุ้มครองที่กฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ การใช้สิทธิ 
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย การใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐ 
จากเจ้าหน้าที่ที่ท าละเมิด และกรณีศึกษา 

๕. สาระส าคัญของการตรวจรับค าฟ้องของศาลปกครอง เกณฑ์การพิจารณาคดีที่อยู่ ๖  ชั่วโมง 
ในอ านาจศาลปกครอง เขตอ านาจของศาลปกครองและประเภทคดีปกครอง  
เงื่อนไขการฟ้องคดี เช่น การเป็นผู้เสียหายในคดีปกครอง การแก้ไขความเดือดร้อน 
เสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ระยะเวลาการฟ้องคดี และกรณีศึกษา 

๖. สาระส าคัญของการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง เช่น การแสวงหา ๖  ชั่วโมง 
ข้อเท็จจริงของศาล การจัดท าค าให้การและฟ้องแย้ง การแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้อง 
การก าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราว การร้องสอด การถอนค าฟ้องการพิพากษาคดีและ 
ผลของค าพิพากษา การก าหนดค าบังคับของศาลการอุทธรณค์ าพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น ค าสั่งระหว่างพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้อง ค าอุทธรณ์ท่ีต้องห้าม 
ตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบการบังคับคดีปกครอง และกรณีศึกษา  
 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม   
 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองหรือผู้ผ่านการอบรมหรืออยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและ  
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)  จ ำนวน ๑๕๐ คน 
 
ก าหนดเวลาการอบรม 
  วันที่  ๔ – ๘ มกราคม ๒๕๖๕  รวม  ๕ วัน 
 
สถานที่อบรม 
 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสาระส าคัญของหลักกฎหมายปกครองและ
หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 



๓ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองและส านักงานศาลปกครอง 
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ค่าลงทะเบียนการอบรม จ านวน ๗,๘๐๐ บาท  
 ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ไม่รวมค่าที่พัก) 
 
การสมัครข้ารับการอบรม 
            สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครอง  มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ 
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) ชื่อบัญชี   
“สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒ และ 
ส่งใบ PAY-IN ไปพร้อมใบสมัครมาทางโทรสารด้วย 
 
การส ารองห้องพัก 
 กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม 
โปรดติดต่อส ารองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่  คุณเสกสรร ประเกียร โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑,  
๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑ 
 

            ส าหรับผู้ที่ช าระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้ 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ  โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๓, ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔,  
๐๒-๑๔๑-๐๗๐๙ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.frda.or.th  

 
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 
 
 

 
 

 



วัน/เดือน/ปี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันองัคาร
๔ ม.ค. ๖๕

หลักกฎหมายวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง หลักกฎหมายปกครองจากรัฐธรรมนูญ

วันพุธ
๕ ม.ค. ๖๕

กฎ ค าส่ังทางปกครองและ
การใช้ดุลพินิจทางปกครอง

หลักกฎหมายวิธีปฏบิติัราชการทางปกครอง

วันพฤหสับดี
๖ ม.ค. ๖๕

เขตอ านาจของศาลปกครองและ
เง่ือนไขการฟ้องคดีปกครอง

เขตอ านาจของศาลปกครองและ
เง่ือนไขการฟ้องคดีปกครอง

วันศุกร์
๗ ม.ค. ๖๕

หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
และความรับผิดอย่างอื่น

หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
และความรับผิดอย่างอื่น

วันเสาร์
๘ ม.ค. ๖๕

การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางบรรยาย
หลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"

ระหว่างวันอังคารที่ ๔  ถึงวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
ณ  โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

พักรบัประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.



 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

 

 

 1.  กรุณากรอกข้อมูลของผู้สมัคร ดว้ยตวับรรจง  
   (1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................นามสกุล.............................................................. 

   (2) ต าแหน่ง...........................................................................................................................................................................  

   ชื่อหน่วยงาน..................................................................................... ............................................................................... 

   (3) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/หมูบ่้าน.................................................................................................... 

    เลขที่..........................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................. 

   ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั............................................ 

   รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...............................................โทรศัพท์มือถือ................................................ 

        E-mail address …………………………………………………………………………......................................................................... 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
วันที่.................../.................../.............. 

 
 

    วิธีการรับสมัคร  
   1. การสมัครข้ารับการอบรม 

        สมัคร ณ ที่ท าการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ 
ในวันเวลาราชการหรือส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  มูลนิธิวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร 0-2143-9860 และโอนเงินค่าลงทะเบียน จ านวน 7,800 บาท  
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี  “สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขท่ีบัญชี 955–0–18701–2 (กรณีโอนเงินโปรดส่งโทรสารใบ PAY-IN  
ไปพร้อมใบสมัครด้วย) หรือติดต่อ โทร. 0-2141-1034 และ 0-141-0709 

 

 ส าหรับผู้ที่ช าระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง  สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับ
ค่าธรรมเนียมคืนได้ 

 

2. การส ารองห้องพัก 
 กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม โปรดติดต่อ
ส ารองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑, ๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑ 
 

  3. ก าหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 

  ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (เพ่ือเบิกหน่วยงานต้นสังกัด)...................................................................................... 

  ............................................................................................................................. .................................................................... 

  ................................................................................................................................................ ................................................. 

  ............................................................................... .................................................................................. ................................ 

  ............................................................................................................................. ................................................................... 




