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หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ (ผู้บริหาร)
หลักการและเหตุผล
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นหลักการสาคัญที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นที่มาของการจัดตั้งศาลปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการให้ทาหน้าที่ตรวจสอบ การใช้อานาจหรือการดาเนินการ
ทางปกครองของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล จากการกระทาทางปกครอง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยเหตุที่ชีวิตประจาวันของประชาชนมักมีนิติสัมพันธ์ ที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงมีความเกี่ยวข้องกับ “หลักกฎหมายมหาชน” และ “หลักกฎหมายปกครอง”
เนื่องจากเป็นหลักกฎหมายที่มีเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งปัจจุบันหลักกฎหมายดังกล่าว
ได้เข้ามามีบทบาทที่สาคัญยิ่ง ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งการปฏิบัติต่อประชาชนผู้รับบริการและ
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของรัฐเอง จึงมีความจาเป็นที่ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
และกฎหมายปกครองให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติ
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองไว้ประการหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) กาหนด และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
(ก.ศป.) ได้ อ อกประกาศก.ศป. เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ตุ ล าการ
ศาลปกครอง โดยหลั ก เกณฑ์ ป ระการหนึ่ ง ก าหนดว่า ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ นั้น จะต้อ งผ่ า นการอบรมหลั ก สู ตรพนั กงาน
คดีปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชน ที่ ก.ศป. รับรอง ในขณะเดียวกัน ก.ศป. ก็ได้
กาหนดมาตรฐานของหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป. รับรองไว้
มูล นิ ธิ วิจั ย และพั ฒ นากระบวนการยุติ ธ รรมทางปกครอง โดยได้รับ ความร่ว มมือทางวิช าการ
จากสานักงานศาลปกครอง ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. กาหนดไว้ข้างต้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ติดต่อกัน
ตลอดมาเป็นประจาทุกปี ดาเนินการมาแล้วรวม ๑๑ รุ่น ทั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่ าวได้รับการรับรองจาก ก.ศป.
แล้ ว ว่ า เป็ น ไปตามมาตรฐานของหลั ก สู ต รกฎหมายปกครองหรื อ กฎหมายมหาชนที่ ก.ศป.รั บ รองไว้ ดั ง นั้ น
จึ ง เห็ น สมควรจั ดโครงการอบรมหลั กสู ต รกฎหมายปกครองและวิธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง (ที่ไ ด้ รั บการรับ รอง
จาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง ให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองทั้งทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ และสามารถนาหลักการแนวคิด เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชนไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
จริงได้

๒
๑. ชื่อหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒
๒. หน่วยงานผู้จัด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
สานักงานศาลปกครอง
๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๓.๒ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อยกระดับความรู้ของบุคลากรภาครัฐให้มีความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครองโดยสามารถ
นาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้
๔. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยภาคปฐมนิเทศ ภาควิชาการ แบ่งเป็น ๕ หมวดวิชา และภาคปฏิบัติ รวม ๔๐๕ ชั่วโมง
๕. หัวข้อวิชาที่อบรม ประกอบด้วย
ภาคปฐมนิเทศ (๔๒ ชั่วโมง)
๑. ปรับพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมาย ๓๐ ชัว่ โมง
๑.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
๑.๒ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา
๑.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธพี ิจารณาความแพ่ง
๒. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ๑๒ ชัว่ โมง
ภาควิชาการ
หมวด ๑ หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน (๒๑ ชั่วโมง)
๑.๑ การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
๑.๒ รัฐและรัฐธรรมนูญ
๑.๓ หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
หมวด ๒ กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (๑๓๘ ชั่วโมง)
๒.๑ โครงสร้างของฝ่ายปกครอง
๒.๒ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
๒.๓ กฎ
๒.๔ คาสั่งทางปกครอง
๒.๕ สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ
๒.๖ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง
๒.๗ การควบคุมและตรวจสอบการกระทาของฝ่ายปกครอง
๒.๘ บุคลากรภาครัฐ
๒.๙ บริการสาธารณะ
๒.๑๐ ทรัพย์สินของแผ่นดิน
๒.๑๑ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒.๑๒ กฎหมายว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

๓
๒.๑๓ กฎหมายว่าด้วยการคลังและกฎหมายว่าด้วยวินัยการคลังและการงบประมาณ
๒.๑๔ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
หมวด ๓ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ (๑๕ ชั่วโมง)
๓.๑ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
๓.๒ กฎหมายว่าด้วยราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๓ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลและ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หมวด ๔ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (๗๘ ชั่วโมง)
๔.๑ ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง
๔.๒ หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๔.๓ เขตอานาจศาลปกครอง
๔.๔ เงื่อนไขการฟ้องคดี
๔.๕ การชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล
๔.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
๔.๗ การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในคดีปกครอง
๔.๘ กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทาคาพิพากษา การอุทธรณ์
๔.๙ วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด
๔.๑๐ การบังคับคดีปกครอง
๔.๑๑ ศึกษาดูงานการนั่งพิจารณาคดีปกครอง
หมวด ๕ คดีปกครองเฉพาะด้าน (๗๘ ชั่วโมง)
๕.๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คาสั่ง และการห้ามการกระทา
๕.๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า
๕.๓ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
๕.๔ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น
๕.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
๕.๖ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง
๕.๗ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อนราคาญ
๕.๘ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๕.๙ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
๕.๑๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๕.๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น
๕.๑๒ คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม
ภาคปฏิบัติ (๓๓ ชั่วโมง)
๑. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคาฟ้องและจัดทาคาสั่งไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณา
๒. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาบันทึกของตุลาการเจ้าของสานวน
๓. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาคาแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
๔. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาคาพิพากษาและการทาคาบังคับ

๔
๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๑๓ และชาระค่าลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว
๗. เกณฑ์ผ่านการอบรม เอกสารรับรองและเข็มวิทยฐานะที่ได้รับ
๗.๑ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการดาเนินงานของผู้จัด
๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)
๗.๓ ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้ารับการอบรมครบตามข้อ 7.๒ และผ่านการทดสอบทั้งภาควิชาการและ
ภาคฝึกปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกาหนด
จะได้รับ
๗.๓.๑ ประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)
๗.๓.๒ เข็มวิทยฐานะ ตามประกาศสานักงานศาลปกครองเรื่อง เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
๘. กาหนดการอบรม
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม ๒๕๖๔ อบรมทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๙. สถานที่อบรม
อาคารสานักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
๑๐. วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากศาลปกครอง สถาบันการศึกษาและอื่นๆ
๑๑. จานวนผู้เข้าอบรม
ประมาณรุ่นละ ๑๕๐ คน
๑๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑๒.๑ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
๑๒.๒ มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา
๑๒.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๑๒.๔ มีศักยภาพในการนาความรู้ที่จะได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานหรือในกระบวนการยุติธรรม
๑๒.๕ เป็นผู้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งบริหารสายงานอานวยการระดับสูงหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๑๓. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์การทางาน และ
ความจาเป็นในการนาไปใช้งาน

๕
๑๔. ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบ
การอบรม) คนละ ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๑๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (รวมที่ติดบนใบสมัคร)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาปริญญาบัตร หรือ สาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาเอกสารอื่นๆ (กรณีที่ชื่อ – สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
- ซองเปล่าติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ)
๑๖. สถานที่รับสมัครและติดต่อ
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ ๒ ช่องทาง ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ คือ
๑. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้นบี ๑
สานักงานศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
๑๐๒๑๐ ในวันและเวลาราชการ หรือ
๒. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่ “มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้นบี ๑
สานักงานศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐”
(โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ยากรเป็นวันที่รับใบสมัคร) โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท
เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง”
เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒ แล้วส่งสาเนาใบโอนเงินมาพร้อ มเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร พร้อมแนบ
ซองเปล่าติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งบัตรประจาตัวสอบให้ หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๑๐๓๔, ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๐๙ หรือ www.frda.or.th หมายเลขโทรสาร
๐ ๒๑๔๓ ๙๘๖๐ เปิดรับใบสมัครฯ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
๑๗. กาหนดการคัดเลือก
กาหนดการ
รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

วันเวลา
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล
ที่ทาการมูลนิธิฯ ชัน้ บี ๑ (วันเวลาราชการ) หรือ
Download แบบฟอร์มได้ที่ www.frda.or.th,
www.admincourt.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ที่ทาการมูลนิธิฯ ชั้นบี ๑ และ
www.frda.or.th , www.admincourt.go.th

สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๓– วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

ชั้นบี ๑ อาคารศาลปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ที่ทาการมูลนิธิฯ ชั้นบี ๑ และ
www.frda.or.th , www.admincourt.go.th

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงตามความจาเป็นและเหมาะสม

เลขที.่ ......................

ใบสมัครเข้าศึกษาอบรม (ผู้บริหาร)
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................................ชือ่ เล่น...................
๑.๒ เพศ

ชาย

หญิง

ศาสนา

พุทธ

คริสต์

อิสลาม

๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน
๑.๔ วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................................................อายุ.............................. ....................
๑.๕ วุฒิการศึกษา ๑............................................................................................................................................
๒............................................................................................................................ ..............
๓............................................................................................................................ ..............
๑.๖ อาชีพ..........................................................ตาแหน่ง.....................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท......................................................................................................................................
๑.๗ ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/หมู่บ้าน...................................................................................
เลขที.่ ............................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย..............................................................................
ถนน..........................................................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต...............................
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