


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
 ๑.  พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลาการประชุม และการให้บริการ 
 ๒.  มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้้ายาฆ่าเชื้อโรค 
 ๓.  เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑.๕ 
เมตร และกรณีท่ีนั่งเต็ม งดเสริมเก้าอ้ีหรือยืนร่วมประชุม 
 ๔. มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
พ้ืนที่ได ้
 ๕.  จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในรูปแบบชุดเฉพาะบุคคล 
 ๖.  จัดบริการอาหารกลางวัน โดยจัดโต๊ะรับประทานอาหารเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและ
ระหว่างที่นั่ง 

 



  
  
  

 

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น 
โดย 

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองและส านักงานศาลปกครอง 
............................................................................  

  

หลักการและเหตุผล 
               ศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ที่ได้จัดตั้งขึ้น 
เพ่ืออ านวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง ให้เกิดความสมดุลในการดูแลรักษาประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่อาจถูก
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีภารกิจในการ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจทางปกครองของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองว่าเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ตราขึ้นหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแล้ว
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรจะเป็นเช่นไร  ดังนั้น ในการด าเนินงานของศาลปกครองนอกจากจะอ านวย
ความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองแล้ว ยังต้องวางหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ อันจะน าไปสู่ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ของประเทศ
อีกด้วย  

 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น 
ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานจากคดีปกครอง 
ที่เป็นหลักในการปฏิบัติราชการที่ดีส าหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้และความจ าเป็นในการน าไปปรับใช้ ใน
การท างาน โดยการจัดอบรมได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จากส านักงานศาลปกครอง มีหัวข้อการอบรม 
ดังนี้ 

   ๑. หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

 ๒. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และ งบประมาณ 
 ๓. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 

 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติ 
ราชการจากคดีปกครอง รวมทั้งการใช้กฎหมายปกครองในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการอบรม 

การบรรยาย อภิปรายและตอบข้อซักถาม 
 

 

  



๒ 
 
วิทยากร 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลัก 
ปฏิบัติราชการที่ดีจากค าพิพากษาในคดีปกครองและสามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะท างานบริหารหลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครอง 
 
สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
 
การสมัครข้ารับการอบรม 
           สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี  “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” 
เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙  (กรณีโอนเงินโปรดส่งใบ PAY-IN  พร้อมใบสมัครทางโทรสารหมายเลข  
๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com) 
 
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. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐ 
E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th  
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๓ 
 

๑. หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

 
ขอบเขตเนื้อหา   ครอบคลุมสาระส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้แก่ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รูปแบบขั้นตอนและวิธีการ
อันเป็นสาระส าคัญท่ีกฎหมายก าหนดไว้ หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กระบวนการบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่
ก าหนดให้ช าระและที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นการกระท า และสาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ได้แก่ แนวคิด หลักการและเหตุผลของ
กฎหมาย  ขอบเขตและสาระส าคัญของการใช้บังคับกฎหมาย หน้าที่และความผูกพันของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิของประชาชนที่จะได้รับการอ านวยความสะดวกตามกฎหมาย 
และความสัมพันธ์ของพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ กับกฎหมายอ่ืนๆ ในทางปกครอง   รวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองและบรรทัดฐาน 
การปฏิบัติราชการที่ดีจากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และการวิเคราะห์สภาพปัญหาในทางปฏิบัติ 
อันเนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จ านวนประมาณ ๑๕๐ คน 

 
หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย 

๑. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๒. การบังคับทางปกครอง 

๓. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีพิพาทต่างๆ 

๕. สัมมนาปัญหาที่ท าให้เกิดข้อพิพาทในคดีปกครองเก่ียวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

ก าหนดเวลาการอบรม 
 วันจันทร์ที่ ๙ – วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  รวม ๓ วัน  
 

สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน ๗,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย  

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
การสมัครเข้ารับการอบรม 
           สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี)  
ชื่อบัญชี  “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙  และส่งใบ PAY-IN พร้อมใบ
สมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com  
 

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. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐ 
E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th  
 

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

------------------------------ 
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๕ 
 
   ๒.         กฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และ งบประมาณ 

 

ขอบเขตเนื้อหา  ครอบคลุมสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของวินัยการเงิน การคลังภาครัฐ วินัยทางการ
เงินการคลังตาม รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายของวินัยการเงิน การคลังและงบประมาณที่ส าคัญ ข้อพิจารณา 
ในการบริหาร งบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน เงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะของผู้บริหาร  
การตรวจสอบวินัยการเงิน การ คลังและงบประมาณของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่น ามาสู่อ านาจของ
ศาลปกครองใน การตรวจสอบค าว ิน ิจฉัย การมีค าสั่งโทษปรับทางปกครอง รวมถึงประวัติศาสตร์และ
ความส าคัญ ของการตรวจเงินแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน หลักการ
และ ความสัมพันธ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการ 
ในการควบคุมการเงินของ รัฐเพ่ือให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและมีวินัย  กระบวนวิธีพิจารณาความผิด วินัยทางงบประมาณและการคลัง ค าวินิจฉัยชี้ขาด
ความผิดวินัย ทางงบประมาณและการคลัง และ มาตรการบังคับทางปกครอง ตลอดจนข้อพิจารณา 
ทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง ของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน ฐานความผิดเกี่ยวกับ
วินัยการเงินการคลังและการงบประมาณ ลักษณะของคดีพิพาทเก่ียวกับ ความรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง 
และการงบประมาณที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และ หลักกฎหมายปกครองและ 
บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดี เกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลังและงบประมาณของรัฐ 
 
 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จ านวนประมาณ ๑๕๐ คน 
 
 

หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย 
๑. หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
๒. กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

๓. ข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครองเก่ียวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน 

๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ           

ก าหนดเวลาการอบรม 
 วันพุธที่ ๘ - วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  รวม ๓ วัน  
 

สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน ๗,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย  

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
 
การสมัครเข้ารับการอบรม 
           สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี)  
ชื่อบัญชี  “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙  และส่งใบ PAY-IN พร้อมใบ
สมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com  
 
 



๖ 
 
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. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐ 
E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th  
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดทีี่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
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๗ 
 

๓.         กฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  
และ อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 

 

ขอบเขตเนื้อหา   ครอบคลุมสาระส าคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ได้แก่ ข้อความคิดและความหมายของ 
สัญญาทางปกครอง การใช้สัญญาเป็นเครื่องมือทาง กฎหมายในการด าเนินงานของรัฐ ลักษณะและ 
การเกิดขึ้นของ สัญญาทางปกครอง ผลของการเป็นสัญญาทางปกครอง ความแตกต่างของสัญญาทาง แพ่งและ
สัญญาทางปกครอง หน้าที่และอ านาจของฝ่ายปกครองในการบริหารสัญญาทาง ปกครองในระหว่างสัญญา
ทางปกครองมีผลใช้บังคับ การสิ้นสุดลงของสัญญาทางปกครองและการบังคับตาม  สัญญาทางปกครอง
ภายหลังจากสัญญาทางปกครองสิ้นสุดลง สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ในสัญญาทางปกครอง และ
สาระส าคัญเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ได้แก่ สาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วย 
อนุญาโตตุลาการ อ านาจ หน้าที่ของ อนุญาโตตุลาการ  ขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ ค าพิพากษาเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งลักษณะของคดีพิพาททางปกครอง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง เช่น สัญญาค้ าประกัน การรับ
สภาพหนี้ สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง การแปลงหนี้ใหม่ ฯลฯ สาเหตุของการ
เกิดข้อพิพาทคดีปกครองในสัญญาทางปกครอง การฟ้องคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ
สัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาทางปกครอง ตลอดจนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีและหลักกฏหมาย
ปกครองจากค าพิพากษาศาลปกครองในคดีพิพาท เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาทางปกครอง ที่ฝ่ายปกครองต้องถือปฏิบัติในการบริหารสัญญาเพ่ือมิให้เกิดข้อพิพาทในสัญญา  
ทางปกครอง และการสัมมนาว่าด้วยประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีพิพาทในเรื่องสัญญา 
ทางปกครอง 
 
 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จ านวนประมาณ ๑๕๐ คน 
 
 

หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย 
๑. สัญญาทางปกครอง 
๒. การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการและการควบคุมตรวจสอบ 

โดยศาลปกครอง 

๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

๔. สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับคดีพิพาทสัญญาทางปกครอง 
          

ก าหนดเวลาการอบรม 
 วันพฤหัสบดีที่ ๗ - วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  รวม ๒ วัน  
 

สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ค่าธรรมเนียมการอบรม จ านวน ๖,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย  

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
 



๘ 
 
การสมัครเข้ารับการอบรม 
           สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี)  
ชื่อบัญชี  “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙  และส่งใบ PAY-IN พร้อมใบ
สมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com  
 

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. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐ 
E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.frda.or.th  

 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
 

___________________ 

mailto:frda.or.th@gmail.com


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

จ. ๙ พ.ค. ๖๕ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

อ. ๑๐ พ.ค. ๖๕ การบังคับทางปกครอง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก

ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๕๘

พ. ๑๑ พ.ค.๖๕
แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีพพิาทต่างๆ

สัมมนาปัญหาที่ท าให้เกิดข้อพพิาทในคดีปกครอง
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางบรรยาย
หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าดว้ยวิธปีฏิบตัริาชการทางปกครองและ

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙  ถึงวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ  โรงแรมริชมอนด ์ถ.รัตนาธเิบศร์ จ.นนทบรุี

พักรับประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

กฎหมายว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ



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

พ. ๘ ม.ิย. ๖๕
หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและ

งบประมาณภาครัฐ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและ

งบประมาณภาครัฐ

พฤ. ๙ มิ.ย. ๖๕ กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

ศ. ๑๐ ม.ิย. ๖๕
ข้อพพิาททางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน

การคลังของ รัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน
คดีพพิาทเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางบรรยาย
หลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับวินัยการเงนิ การคลัง และ งบประมาณ

ระหว่างวันพุธที่ ๘  ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ  โรงแรมริชมอนด ์ถ.รัตนาธเิบศร์ จ.นนทบรุี

พักรับประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.



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

พฤ. ๗ ก.ค. ๖๕ สัญญทางปกครอง
การระงับข้อพพิาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

โดยอนุญาตโตตุลาการและการควบคุมตรวจสอบ
โดยศาลปกครอง

ศ. ๘ ก.ค. ๖๕ คดีพพิาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับคดีพพิาทสัญญาทางปกครอง

หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางบรรยาย
หลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง และ อนุญาโตตลุาการในสัญญาทางปกครอง

ระหว่างวันพฤหัสบดทีี่ ๗ - วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ  โรงแรมริชมอนด ์ถ.รัตนาธเิบศร์ จ.นนทบรุี



 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรม 
 

1. กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องความประสงค์ หน้าโครงการอบรมหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร โดยสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร 
 
 

ความ
ประสงค์ 

โครงการอบรม/สัมมนา ก าหนดการจัด 
ค่าลงทะเบียน 

การอบรม 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

 

1.หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ 

วันจันทร์ – วันพุธที่ 
9 – 11 พฤษภาคม 2565 

7,200 บาท 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  
4 พฤษภาคม2565 

 
2.หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน  
การคลัง และ งบประมาณ 

วันจันทร์ – วันพุธที่ 
8 – 10 มิถุนายน 2565 

7,200 บาท 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  
2 มิถุนายน 2565 

 
3.หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญา 
ทางปกครอง และ อนุญาโตตุลาการในสัญญา 
ทางปกครอง 

วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ที่ 
7 – 8 กรกฎาคม 2565 

6,200 บาท 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  
1 กรกฎาคม 2565 

 

2. กรุณากรอกข้อมูลของผู้สมัคร ด้วยตวับรรจง 
(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.................................................จังหวัด............................................... 

 รหัสไปรษณีย.์.................................โทรศัพท์...............................................โทรศัพท์มือถือ................................................ 

       e-mail address ……………………………………………………………………………......................................................................... 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
 

                                                                                          วันที่ .........../............./...........  
 

 
/วิธีการสมัคร... 

 
 



 
- ๒ - 

 
   
 วิธีการสมัคร  
   1. การสมัครเข้ารับการอบรม  

        1.1 ยื่นใบสมัคร พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนการสมัคร ณ ที่ท าการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครอง ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ หรือ 
 1.2 ส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  หมายเลขโทรสาร  
0-2143-9860 หรือ e-mail : frda.admc@gmail.com และโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี  “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี 
955–0–34870 – 9  (โปรดส่งใบ PAY-IN มาพร้อมกับใบสมัคร)  
 
 ส าหรับผู้ที่ช าระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่
สามารถขอรับค่าลงทะเบียนการสมัครคืนได้ 
  
 หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใดในการสมัคร โปรดติดต่อ โทร. 0-2141-1034 หรือ 098-141-1290 
 
2. การส ารองห้องพัก 

 กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม โปรดติดต่อ
ส ารองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร. 086-303-9971, 084-877-7481 
 
 

     ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนในนาม (เพื่อเบิกหน่วยงานต้นสังกัด)...................................................... 
.................................................................................................................................................................................................  

 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี......................................................................... ที่อยู.่.................................................................... 

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

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

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

 




