


  
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
 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.  จัดบริการอาหารกลางวัน โดยจัดโต๊ะรับประทานอาหารเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและ
ระหว่างที่นั่ง 

 



  
  

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

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

หลักการและเหตุผล 
                ศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ที่ได้
จัดตั้งขึ้น เพ่ืออ านวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง ให้เกิดความสมดุลในการดูแลรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่อาจ
ถูกหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ 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. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 
๒. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติ 
ราชการจากคดีปกครอง รวมทั้งการใช้กฎหมายปกครองในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการอบรม 

การบรรยาย อภิปรายและตอบข้อซักถาม 
 
วิทยากร 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 
 



๒ 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลัก 
ปฏิบัติราชการที่ดีจากค าพิพากษาในคดีปกครองและสามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง 
 
สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ๑. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ ระหว่าง
วันที่ ๒๑ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ค่าลงทะเบียนการอบรม จ านวน ๗,๙๐๐ บาท (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) 
 ๒. หลักสูตร กฎหมายปกครองเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ 
๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  ค่าลงทะเบียนการอบรม จ านวน  ๗,๙๐๐ บาท 
 

การสมัครข้ารับการอบรม 
           สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย 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 
มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าลงทะเบียนการอบรมคืนได้ 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ  โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๓, ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, 
๐๒-๑๔๑-๐๗๐๙ หรืออ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.frda.or.th หรือ Email : frda.or.th@gmail.com 

 
 
 
 
 

http://www.frda.or.th/


๓ 
 

   ๑. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 
 

ขอบเขตเนื้อหา   
แนวคิดหลักกฎหมายปกครอง ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐและวินัยข้าราชการ การด าเนินงานผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคลต่างๆ อาทิ การบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย ฯลฯ 

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปจาก  
ทุกภาคส่วน จ านวนประมาณ ๑๕๐ คน 

 
หัวข้อวิชาการอบรม 
 1. บุคลากรและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 2. การด าเนินคดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 ๓. คดีปกครองเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน     
     การเลื่อนต าแหน่ง ฯลฯ  

      ๔. คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย      
 

ก าหนดเวลาการอบรม 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  ถึงวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  รวม  ๔ วัน (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) 
 

สถานที่อบรม 
 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ค่าลงทะเบียนการอบรม จ านวน ๗,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย  

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
 
การสมัครเข้ารับการอบรม 
           สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี)  
ชื่อบัญชี  “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒  
และส่งใบ PAY-IN ไปพร้อมใบสมัครมาทางโทรสารด้วย  
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

 
 

 
 



๔ 
 

๒. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

ขอบเขตเนื้อหา   หลักการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดีจากบรรทัดฐานคดีปกครองที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน  
หรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปจากทุกภาคส่วน จ านวนประมาณ ๑๕๐ คน 
 
หัวข้อวิชาการอบรม ประกอบด้วย 
 ๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๒. ปัญหาทางปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 ๓. สัญญาทางปกครอง และอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง  
 ๔. หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุที่เป็นบรรทัดฐาน 
     จากคดีปกครอง 
 

ก าหนดเวลาการอบรม 
วันอังคารที่ ๒๓ – วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม  ๔ วัน 
 

สถานที่อบรม 
โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ค่าลงทะเบียนการอบรม จ านวน ๗,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย  

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
 
การสมัครเข้ารับการอบรม 
           สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี)  
ชื่อบัญชี  “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๑๘๗๐๑-๒  
และส่งใบ PAY-IN ไปพร้อมใบสมัครมาทางโทรสารด้วย  
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 
 



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

วันพฤหัสบดีที่
๒๑ ก.ค. ๖๕

บุคลากรและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ บุคลากรและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

วันศุกร์ที่
 ๒๒ ก.ค. ๖๕

การด าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การด าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

วันจนัทร์ที่ 
๒๕ ก.ค. ๖๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจแุละ
การแต่งต้ัง การเล่ือนเงินเดือน 

การเล่ือนต าแหน่ง ฯลฯ

คดีปกครองเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจแุละ
การแต่งต้ัง การเล่ือนเงินเดือน 

การเล่ือนต าแหน่ง ฯลฯ

วันอังคารที่
๒๖ ก.ค. ๖๕

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย

                 ๒. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
หมายเหต ุ:  ๑. ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางบรรยาย
หลักสูตร กฎหมายปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลภาครัฐและวินัยขา้ราชการ

ระหว่างวันพฤหัสบดทีี่ ๒๑  ถึงวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม 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.

วนัอังคารที่
๒๓ ส.ค. ๖๕

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ
โดย กรมบัญชีกลาง

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ
โดย กรมบัญชีกลาง

วนัพธุที่
๒๔ ส.ค. ๖๕

ปัญหาทางปฏบิัติในกระบวนการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

โดย กรมบัญชีกลาง

ปัญหาทางปฏบิัติในกระบวนการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

โดย กรมบัญชีกลาง

วนัพฤหัสบดีที่
๒๕ ส.ค.  ๖๕

สัญญาทางปกครองและ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

โดย ดร.ฤทัย  หงส์สิริ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

สัญญาทางปกครองและ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

โดย ดร.ฤทัย  หงส์สิริ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

วนัศุกร์ที่
๒๖ ส.ค. ๖๕

หลักปฏบิัติราชการทีดี่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
และการพสัดุทีเ่ป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง

โดย นายอิทธพิร  จริะพฒันากุล
รองอธบิดีศาลปกครองเชียงใหม่

หลักปฏบิัติราชการทีดี่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
และการพสัดุทีเ่ป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง

โดย นายอิทธพิร  จริะพฒันากุล
รองอธบิดีศาลปกครองเชียงใหม่

หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางบรรยาย
หลักสูตร กฎหมายปกครองเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั

ระหว่างวันอังคารที ่๒๓ - วันศุกรท์ี ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ  โรงแรมรชิมอนด ์ถ.รตันาธิเบศร ์จ.นนทบรุี

พักรับประทานอาหารวางวนั เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.



 
ใบสมัครเข้ารับการอบรม 

1. กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องความประสงค์ หน้าโครงการอบรมหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร โดยสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร 
 

ความ
ประสงค์ 

โครงการอบรม/สัมมนา ก าหนดการจัด 
ค่าลงทะเบียน 

การอบรม 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

 
1.หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 

วันพฤหัสบดี – วันอังคารที่ 
21 – 26 กรกฎาคม 2565 

(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) 
7,900 บาท 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  
15 กรกฎาคม 2565 

 
2.หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

วันอังคาร – วันศุกร์ที่ 
23 – 26 สิงหาคม 2565 

7,900 บาท 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  
18 สิงหาคม 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............................................... 

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

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

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

                                                                                          วันที่ .........../............./...........    
 วิธีการรับสมัคร  
   1. การสมัครข้ารับการอบรม 

        สมัคร ณ ที่ท าการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ  
ในวันเวลาราชการหรือส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  หมายเลขโทรสาร  
0-2143-9860 หรือ E-mail : frda.or.th@gmail.com และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี  “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี 
955–0–18701–2 (กรณีโอนเงินโปรดส่งใบ PAY-IN พร้อมใบสมัคร) หรือติดต่อ โทร. 0-2141-1033, 0-2141-1034 และ 0-141-0709 
 ส าหรับผู้ที่ช าระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าลงทะเบียนคืนได้ 
2. การส ารองห้องพัก 

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

     ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (เพื่อเบิกหน่วยงานต้นสังกัด) ในนาม...................................................... 
................................................................................................. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี..........................................................
ที่อยู.่.............................................................................................................................................. .......................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 




