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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

หลักสูตรอบรม  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐและเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่ง
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฎิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งภายใต้หลักการ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายปกครองอันเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจรัฐและการตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมทางปกครอง การรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และป้องกัน ตรวจสอบ การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการที่ดี เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามบรรทัดฐานของกฎหมายปกครอง มิให้เกิดการใช้
อ านาจทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงการถูกตรวจสอบการใช้อ านาจ
ทางปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐ รวมถึงจะเป็นการลดและป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน หรือปัญหาความขัดแย้งภายในหน่วยงาน  
 ทั้งนี้  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกฎหมายปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ขึ้น โดยประสงค์จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชน 
ที่ ก.ศป. รับรอง เพ่ือสร้างมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ  
และบุคคลที่สนใจทั่วไป และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง ให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏี แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และ 
กฎหมายอื่นเก่ียวข้อง  
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและแนวปฏิบัติว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีทาง
ปกครอง 



2 

หลักสูตร 
 หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยภาคบรรยาย 5 หมวดวิชา และ ภาคฝึกปฏิบัติ รวม 302 ชั่วโมง  
 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีทาง
นิติศาสตร์ ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จ านวน 30 ชั่วโมง รวมเป็น 332 
ชั่วโมง 
 หัวข้อวิชา 
  ปฐมนิเทศและช้ีแจงหลักสูตร จ านวน 3 ช่ัวโมง 
  ภาคบรรยาย  
  หมวด 1 หลักการพื้นฐานกฎหมายมหาชน จ านวน 21 ชั่วโมง  

1.1 การแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน (3) 
1.2 นิติวิธี การใช้และการตีความในกฎหมายมหาชน (9) 
1.3 รัฐและรัฐธรรมนูญ (9) 

หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป จ านวน  125  ชั่วโมง 
 2.1 โครงสร้างของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลใน
กฎหมายปกครอง (18) 

2.2 บุคลากรภาครัฐ (9) 
2.3 บริการสาธารณะ (9) 

 2.4 ทรัพย์สินของแผ่นดิน (9) 
 2.5 การใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง (32) 
  2.5.1 กฎ 
  2.5.2 ค าสั่งทางปกครอง 
  2.5.3 การกระท าทางกายภาพ 
  2.5.4 สัญญาทางปกครอง  
 2.6 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง (24) 
 2.7 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง (12) 
 2.8 ความรับผิดของฝ่ายปกครอง (12) 
หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ จ านวน 15 ชั่วโมง 
 3.1 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (6) 
 3.2 กฎหมายว่าด้วยราชการส่วนท้องถิ่น (3) 
 3.3 กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์มหาชน หน่วยงานธุรการของศาลและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ (3) 
 3.4 การจัดองค์กรในการจัดท าสาธารณะรูปแบบใหม่ (3)  
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หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง จ านวน 78 ชั่วโมง  
4.1 แนวความคิดท่ัวไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง (9) 
4.2 หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (6) 
4.3 เขตอ านาจศาลปกครอง (9) 
4.4 การฟ้องคดีปกครอง (9) 
4.5 การชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (9) 
4.6 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง (6) 
4.7 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (6) 
4.8 การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง (6) 
4.9 กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การท าค าพิพากษา (6) 
4.10 วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด (6) 
4.11 การบังคับคดีปกครอง (6) 

หมวด 5 กฎหมายปกครองเฉพาะด้าน จ านวน 36 ชั่วโมง 
 5.1 คดีเก่ียวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ (9) 
 5.2 คดีเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น (6) 
 5.3 คดีเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐ (6) 
 5.4 คดีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม (6) 
 5.5 คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (9) 

  ภาคปฏิบัติ จ านวน 24 ชั่วโมง 
1. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค าฟ้องและจัดท าค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา (6) 
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าพิพากษาและท าค าบังคับ (6) 
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกของตุลาการเจ้าของส านวน (6) 
4. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี (6) 
หัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต จ านวน 30 ชั่วโมง 
1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (6) 
2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (6) 
3. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายอาญา (6) 
4. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (6) 
5. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (6) 

จ านวนผู้เข้าอบรม 80 คน ต่อ รุ่น 

สถานที่จัดฝึกอบรม    ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการฝึกอบรม   การบรรยาย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน 
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คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง  
2. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร 

วิธีการคัดเลือก 
ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานและหลักการทั่วไปของกฎหมายปกครอง (Pre-test) 

จ านวน 50 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  

- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท 
- ส าหรับผู้ที่ต้องอบรมในหัวข้อฝึกอบรมเพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต อีก 30 ชั่วโมง  

มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 4,500.- บาท  
- ค่าลงทะเบียนหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 

รูปแบบ 
รูปแบบท่ี 1 ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.  

    ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 302 ชั่วโมง (รวมภาคปฎิบัติ) จ านวน 65,000.- บาท  
รูปแบบท่ี 2 ส าหรับหลักสูตรวุฒิบัตร  

          ค่าลงทะเบียนภาคบรรยาย 278 ชั่วโมง จ านวน 50,000 บาท 
          ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปฏิบัติ) 12 ชั่วโมง จ านวน 20,000 บาท (ไม่บังคับ)                

การวัดผลและการส าเร็จการฝึกอบรม  
รูปแบบท่ี 1 ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.  

1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
ของหลักสูตร และจะต้องสอบผ่านภาคบรรยายร้อยละ 60 ของทุกหมวดวิชา และสอบผ่าน
ภาคปฏิบัติทั้ง 4 หัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง 

2. การวัดผลประกอบด้วย ข้อสอบอัตนัย 5 หมวดวิชา และสอบภาคปฏิบัติ 4 หัวข้อ 
รูปแบบท่ี 2 ส าหรับหลักสูตรวุฒิบัตร  

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
ของหลักสูตร จะได้รับวุฒิรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง  
 

ก าหนดการอบรม 
 ประมาณเดือนสิงหาคม 2564 – เมษายน 2565 (เรียนทุกเสาร์ – อาทิตย์) 
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เอกสารหลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
5. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อ – สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) 

 
วิธีการสมัคร 

1. สมัครด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ในวัน และ เวลาราชการ 

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครมายัง “ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200” (โดยถือ
วันประทับตราไปรษณียากรเป็นวันที่รับสมัคร) และส่งส าเนาใบโอนเงินมาพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ที่ใช้สมัคร 

3. ทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3elgjmU ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
มายังอีเมลล์ lawcmu.training@gmail.com 

 
การช าระเงิน 

 โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี สาขาเชียงใหม่-ห้วยแก้ว ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านบัญชี) เลขที่บัญชี 452-210-1036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lawcmu.training@gmail.com
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ก าหนดการคัดเลือก 
รายละเอียด ก าหนดการ สถานที่ 

ยื่นใบสมัคร >>> ส าหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์ 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
ก่อนเวลา 12.00 น. 
>>> ส าหรับผู้มีวุฒินิติศาสตร์ 
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ก่อน
เวลา 12.00 น 

- ด้วยตนเองที่  
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- ทางไปรษณีย์  
- ทางออนไลน์  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3elgjmU 
สอบข้อเขียน (ออนไลน์) 
(ผู้จัดจะส่งลิงค์ข้อสอบรายบุคคล
ไปยังช่องทางท่ีท่านแจ้งไว้ในใบ
สมัคร) 

เมื่อท่านส่งหลักฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมการสอบให้กับผู้จัด 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประกาศรายช่ือ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันที่ 15 ของทุกเดือน                
(พ.ค. 64, มิ.ย. 64, ก.ค. 64)    
รอบสุดท้าย 24 สิงหาคม 64 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
www.law.cmu.ac.th 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ 
  โทร. 0 5394 2936   โทรสาร. 0 5394 2920 
  อีเมล์. Lawcmu.training@gmail.com Website. www.law.cmu.ac.th 
  Facebook Page ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช. 
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รายละเอียดวิชา 
หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
หมวด 1 หลักการพื้นฐานกฎหมายมหาชน จ านวน 21 ชั่วโมง  

1.1 การแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 
ศึกษาถึงหลักการพ้ืนฐาน ความหมาย แนวความคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนและกฎหมาย

เอกชน เกณฑ์การแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความคาบเกี่ยวของกฎหมายมหาชน
และกฎหมายเอกชน ประโยชน์ในการแบ่งแยกประเภทกฎหมายกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  
และกฎหมายย่อยในกฎหมายกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 

1.2 นิติวิธี การใช้และการตีความในกฎหมายมหาชน 
ศึกษาถึงนิติวิธี การใช้และการตีความในกฎหมายมหาชนซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากการใช้  

การตีความกฎหมายประเภทอ่ืน  ทั้งในแง่การจัดองค์กรของฝ่ายปกครอง การด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง 
การใช้อ านาจและการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ใน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน เช่น การใช้อ านาจฝ่ายเดียวก่อนิติสัมพันธ์ รวมถึงศาลที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองซึ่งแยกต่างหากจากศาลที่พิจารณาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน 

1.3 รัฐและรัฐธรรมนูญ 
ศึกษาพัฒนาการและการเกิดขึ้นของรัฐ รูปแบบของรัฐ การก่อก าเนิดของอ านาจรัฐและความสัมพันธ์

ของรัฐและสถาบันการเมือง ลักษณะทั่วไปของของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การร่างและการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญ แนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ หลักประกันสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชน สถาบันในรัฐธรรมนูญ และการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
หมวด 2 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป จ านวน  125  ชั่วโมง 

2.1 โครงสร้างของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายปกครอง 
อธิบายถึงฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยรัฐบาล (Government) และฝ่ายปกครอง (Administrative)  

การกระท าในฐานะรัฐบาลและการกระท าในฐานะฝ่ายปกครอง และองค์กรฝ่ายปกครอง เช่น ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนอิสระ เป็นต้น รวมถึงสถานะ
ความเป็นนิติบุคคลของรัฐและหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศและประเทศไทย และการแยกสถานะฝ่าย
ปกครองออกจากตัวบุคคลในการปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่ในฐานะฝ่ายปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ 

2.2 บุคลากรภาครัฐ 
ศึกษาถึงบุคคลในต าแหน่งต่างๆที่เข้ามาใช้อ านาจทางปกครอง อาทิ ข้าราชการ ซึ่งประกอบด้วย

ข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนข้าราชการการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมถึงบุคลากรในรัฐวิสาหกิจ 
และลูกจ้างในส่วนราชการ 
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2.3 บริการสาธารณะ 
ศึกษาถึงการจัดท าบริการสาธารณะซึ่งเป็นกิจกรรมหรือหน้าที่ของฝ่ายปกครองจะต้องด าเนินการจัดท า

อันประกอบไปด้วยการด าเนินกิจกรรมในเชิงควบคุมอันได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นใน
รูปกฎหรือค าสั่งทางปกครอง และการด าเนินกิจกรรมในทางบริการ เช่น การจัดท าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น 

2.4 ทรัพย์สินของแผ่นดิน 
อธิบายถึงการจัดท าบริการสาธารณะและการรักษาประโยชน์สาธารณะของฝ่ายปกครองท าให้ฝ่าย

ปกครองจะต้องจัดให้มีทรัพย์สินของตนเองในการด าเนินการซึ่งเรียกว่า ทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งประกอบ  
ด้วย ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ที่ราชพัสดุ ที่ดินที่ทางราชการได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ ที่ดินรกร้างว่าง
เปล่า ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ทรัพย์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

2.5 การใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง 
ศึกษาถึงความหมาย ลักษณะและรูปแบบของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในการด าเนินการบังคับใช้

กฎหมายในรูปของกฎ ค าสั่งทางปกครอง และการกระท าทางกายภาพ การจัดท านิติกรรมทางปกครองสอง
ฝ่ายอันได้แก่ สัญญาทางปกครอง รวมถึงลักษณะและประเภทของสัญญาทางปกครอง 

2.6 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง 
ศึกษาถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในฐานะเป็นหลักการที่ก ากับ

การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองทั้งฐานะเป็นแหล่งที่มาของการใช้อ านาจและข้อจ ากัดของการใช้อ านาจของฝ่าย
ปกครองว่าฝ่ายปกครองจะต้องใช้อ านาจชอบด้วยกฎหมายทั้งในแง่กระบวนการ (Procedure)และเนื้อหา 
(Substantive) นอกจากนั้นยังศึกษาหลักการของหลักความชอบด้วยกฎหมายที่ศาลปกครองพัฒนาขึ้นผ่านค า
พิพากษา เช่น หลักความได้สัดส่วน หลักกฎหมายทั่วไป เป็นต้น 

2.7 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง 
ศึกษาการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองทั้งการควบคุมแบบป้องกันก่อนที่ฝ่าย

ปกครองจะใช้อ านาจทางปกครองให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของของบุคคล เช่น หลักการเปิดโอกาส  
ให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และการควบคุม
แบบแก้ไขหลังจากที่ฝ่ายปกครองได้ใช้อ านาจทางปกครองไปแล้ว ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจอาจ
ขอให้มีการยกเลิก เพิกถอนหรือชดใช้เยียวยา ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ การเยี ยวยาภายในฝ่าย
ปกครองเอง เช่น การทบทวนค าสั่ง การอุทธรณ์ และการเยียวยาโดยองค์กรภายนอก ได้แก่ ศาลปกครอง 

2.8 ความรับผิดของฝ่ายปกครอง 
ศึกษาพัฒนาการของหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง  รวมถึงกลไกการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน 

ว่าเมื่อเกิดมีการกระท าละเมิดและเกิดความเสียหายขึ้นฝ่ายปกครองจะต้องด าเนินการอย่างไรในการบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการใช้อ านาจทางปกครองที่เป็นการละเมิดหรือการใช้อ านาจยกเลิกสัญญาฝ่าย
เดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  รวมถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ของละเมิดทางแพ่งและละเมิดทางปกครอง 
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หมวด 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ จ านวน 15 ชั่วโมง 
3.1 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ศึกษาถึงหลักการและรูปแบบของการกระจายการรวมศูนย์อ านาจปกครอง (Deconcentration) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  
อันประกอบด้วยส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
อันประกอบด้วยจังหวัดและอ าเภอ รวมถึงอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ  

3.2 กฎหมายว่าด้วยราชการส่วนท้องถิ่น 
ศึกษาถึงหลักการและรูปแบบของการกระจายอ านาจ (Decentralization) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กับราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงอ านาจหน้าที่
ของแต่ละท้องถิ่น 

3.3 กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 

ศึกษาถึงองค์กรประเภทต่างๆนอกเหนือไปจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่เข้ามา  
มีส่วนในการใช้อ านาจทางปกครองและจัดท าบริการสาธารณะโดยอธิบายถึงกฎหมายที่จัดตั้งองค์กร สถานะ 
และอ านาจหน้าที่ รวมถึงข้อถกเถียงท่ีเป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานะขององค์กรเหล่านี้ 

3.4 การจัดองค์กรในการจัดท าสาธารณะรูปแบบใหม่   
ศึกษาถึงรูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะแบบใหม่ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันและการจัดตั้ง

องค์กรเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบใหม่ของรัฐ ทั้งที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล  
เช่น การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ Public Private Partnerships (PPP) รวมถึงการอธิบาย
ลักษณะส าคัญขององค์กร ข้อจ ากัด และข้อสังเกตในมิติทางกฎหมายมหาชน 
หมวด 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง จ านวน 78 ชั่วโมง  

4.1 แนวความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง 
ศึกษาถึงลักษณะคดีที่ต้องฟ้องและด าเนินคดีในศาลปกครองทั้งในแง่ของความหมาย ลักษณะของคดี

ปกครอง ภาพรวมของการฟ้องและการด าเนินคดีในศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กรณีเปรียบเทียบระหว่างคดีปกครองกับคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงระบบ
ของศาลปกครองของประเทศไทยและของต่างประเทศ 

4.2 หลักท่ัวไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ศึกษาภาพรวมทั้งของวิธีพิจารณาคดีปกครองทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง  
กับการพิจารณาคดีปกครอง และยกหลักการส าคัญท่ีมีลักษณะเฉพาะในศาลปกครองมาอธิบาย เช่น ตุลาการผู้
แถลงคดี การแสวงหาข้อเท็จจริงตามหลักการไต่สวน เป็นต้น 
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4.3 เขตอ านาจศาลปกครอง 
ศึกษาขอบเขตอ านาจของคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง คดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง   

คดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลชั้นต้นและคดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครองสูงสุด 
4.4 การฟ้องคดีปกครอง 
ศึกษาถึง เงื่อนไขการใช้สิทธิฟ้องคดีปกครองในบางประเภท ค าฟ้อง กรณีบุคคลหลายคนฟ้องคดี  

เรื่องเดียวกันในคราวเดียวกัน การยื่นค าฟ้อง ก าหนดเวลาฟ้องคดี การขยายก าหนดเวลาฟ้องคดี ค่าธรรมเนียม 
ศาล และการตรวจค าฟ้อง 

4.5 การชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล 
ศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับอ านาจศาล ทั้งปัญหาเกี่ยวกับอ านาจศาลระหว่างศาลปกครองกับศาลอ่ืนตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 และปัญหาเกี่ยวกับอ านาจ  
ศาลระหว่างศาลปกครองด้วยกัน 

4.6 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง 
ศึกษาถึงหลักกฎหมายในการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองทั้งในกรณีผู้ฟ้องคดีมีค าขอ

ทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งและกรณีศาลเห็นสมควรทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง  
รวมถึงการด าเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับค าขอ เช่น การสั่งไม่รับค าขอ การสั่งยกค าขอ หรื อการสั่งทุเลา 
รวมถึงการอุทธรณ์ 

4.7 การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
ศึกษาถึงหลักกฎหมายและกระบวนการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ทั้งในส่วนของการยื่นค าขอ การพิจารณา

ค าขอและเงื่อนไขของการออกค าสั่ง ทั้งค าสั่งศาลและการอุทธรณ์ค าสั่งศาล 
4.8 การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง 
ศึกษาระบบของการแสวงหาข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อเท็จจริงในระบบไต่สวน กระบวนการและวิธีการ

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 55 วรรคสาม  
และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  
รวมถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยตุลาการเจ้าของส านวน 

4.9 กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การท าค าพิพากษา  
ศึกษากระบวนการด าเนินคดีปกครองทั้งหมด อาทิ องค์คณะพิจารณาพิพากษา การคัดค้านตุลาการศาล

ปกครอง การจ่ายส านวนคดี การถอนฟ้อง การ้องสอด และการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดในคดีปกครอง 
เช่น เนื้อหาของค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาด การก าหนดค าบังคับในคดีปกครอง การอ่านผลแห่งค าพิพากษา
หรือค าสั่งชี้ขาดคดี ผลของค าพิพากษาหรือค าสั่ง รวมถึงการอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้อง ค าสั่งจ าหน่ายคดี  
การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลปกครองชั้นต้น 

4.10 วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองสูงสุด 
ศึกษาระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

ภาคที่ 3 ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล
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ปกครองชั้นต้นและกระบวนการอ่ืน อาทิการยื่นค าอุทธรณ์ การแถลงการณ์ตุลาการผู้แถลงคดีและการนั่ง
พิจารณาคดีโดยองค์คณะในชั้นอุทธรณ์ การมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดในชั้นอุทธรณ์ 

4.11 การบังคับคดีปกครอง 
ศึกษาถึงการบังคับคดีตามค าพิพากษาศาลปกครองทั้งในส่วนของค าพิพากษาที่ไม่จ าเป็นต้องขอให้ศาล

ปกครองบังคับคดีและค าพิพากษาที่ต้องขอให้ศาลบังคับคดี วิธีการขอบังคับคดี ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา 
หมวด 5 กฎหมายปกครองเฉพาะด้าน จ านวน 36 ชั่วโมง 

5.1 คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ 
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและแนวค าพิพากษาของศาลปกครองเกี่ยวกับสัญญา

ทางปกครอง อาทิ การให้ค านิยามของสัญญาทางปกครอง ค าสั่งศาลปกครองรับพิจารณาเนื่องจากเป็นสัญญา
ทางปกครองหรือไม่รับพิจารณาเนื่องจากไม่เป็นสัญญาทางปกครอง ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่าง  
ศาลเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และสัญญาทางปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ สัญญาพัสดุ ซึ่งจะศึกษาความหมาย
ของการจัดหาพัสดุ กระบวนการจัดหาพัสดุ การด าเนินการตามสัญญา 

5.2 คดีเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กร

ปกครองท้องถิ่นทั้งกฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น เช่น คดีเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นการพ้นจากต าแหน่ง  
การประชุมสภา และคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามาใช้อ านาจทางปกครอง  
เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

5.3 คดีเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ 
ศึกษาหลักกฎหมายและค าพิพากษาของศาลปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  

เช่น คดีเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือก คดีเกี่ยวกับการย้าย การสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ การเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง และคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ เช่น คดีเกี่ยวกับการตั่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัย การด าเนินการสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ รวมถึงคดีปกครอง
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

5.4 คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาถึงหลักการเกี่ยวกับการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมใน

ศาลปกครอง ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสุงสุดในการด าเนินคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 
คดีสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศและคดีปกครองที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
อาทิ คดีเกี่ยวกับการใช้อ านาจตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุมัติอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ คดีเกี่ยว 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกมาตรการทางกฎหมาย คดีเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐและการเยียวยาความเสียหาย
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5.5 คดีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดอย่างอ่ืน 
ศึกษาหลักกฎหมายและแนวค าพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทั้งในส่วนของขอบเขตการบังคับใช้ นิยาม ลักษณะของการกระท าละเมิด 
เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงาน การกระท า  
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เขตอ านาจศาล ที่ศาลปกครองได้วางหลักเกณฑ์
การพิจารณาไว้ 


