มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
๑. พนั ก งานบริ ก าร ผู้ ใ ช้ บริ ก าร ผู้ เ ข้ าร่ ว มประชุ มสวมหน้ ากากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า
ตลอดเวลาการประชุม และการให้บริการ
๒. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้้ายาฆ่าเชื้อโรค
๓. เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑.๕
เมตร และกรณีที่นั่งเต็ม งดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม
๔. มี ก ารลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า และออกจากสถานที่ แ ละเพิ่ ม มาตรการใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก้าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
พื้นที่ได้
๕. จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในรูปแบบชุดเฉพาะบุคคล
๖. จั ดบริ การอาหารกลางวัน โดยจัดโต๊ะรับประทานอาหารเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและ
ระหว่างที่นั่ง

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น
โดย
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองและสานักงานศาลปกครอง
......................................
หลักการและเหตุผล
ศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้อานาจตุลาการในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ที่ได้จัดตั้งขึ้น
เพื่ออานวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง ให้เกิดความสมดุลในการดูแลรักษาประโยชน์
ส่ ว นรวมของประชาชนหรื อประโยชน์ ส าธารณะกับการคุ้มครองสิ ทธิเ สรีภ าพของประชาชนที่อาจถู ก
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงมีภารกิจในการ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจทางปกครองของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองว่าเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ตราขึ้นหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแล้ว
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรจะเป็นเช่นไร ดังนั้น ในการดาเนินงานของศาลปกครองนอกจากจะอานวย
ความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองแล้ว ยังต้องวางหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานในการ
ปฏิบั ติราชการที่ดีให้ แก่ห น่ ว ยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ อันจะนาไปสู่ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ของประเทศ
อีกด้วย
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็น
ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเพื่อเผยแพร่ความรู้ในหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานจากคดีปกครอง
ที่เป็นหลักในการปฏิบัติราชการที่ดีสาหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้และความจาเป็นในการนาไปปรับใช้ ใน
การทางาน โดยการจัดอบรมได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จากสานักงานศาลปกครอง มีหัวข้อการอบรม
ดังนี้
๑. หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
๒. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และ งบประมาณ
๓. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติ
ราชการจากคดีปกครอง รวมทั้งการใช้กฎหมายปกครองในการปฏิบัติงาน
วิธีการอบรม
การบรรยาย อภิปรายและตอบข้อซักถาม

๒
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานที่เป็นหลัก
ปฏิบัติราชการที่ดีจากคาพิพากษาในคดีปกครองและสามารถนาไปปรับใช้ในการทางาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทางานบริหารหลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง
สถานที่อบรม
โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
การสมัครข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้ น”
เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙ (กรณีโอนเงินโปรดส่งใบ PAY-IN พร้อมใบสมัครทางโทรสารหมายเลข
๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com)
การสารองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม
โปรดติดต่อสารองห้องพักโดยตรงกับ เจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑,
๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑
สาหรับผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐
E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th

๓
๑. หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ขอบเขตเนื้อหา ครอบคลุมสาระสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้แก่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รูปแบบขั้นตอนและวิธีการ
อันเป็นสาระสาคัญที่กฎหมายกาหนดไว้ หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระบวนการบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่
กาหนดให้ชาระและที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นการกระทา และสาระสาคัญของกฎหมายว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของทางราชการ ได้แก่ แนวคิ ด หลั กการและเหตุ ผ ลของ
กฎหมาย ขอบเขตและสาระสาคัญของการใช้บังคับกฎหมาย หน้าที่และความผูกพันของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิของประชาชนที่จะได้รับการอานวยความสะดวกตามกฎหมาย
และความสั มพันธ์ของพระราชบั ญญัติ อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ กับ กฎหมายอื่นๆ ในทางปกครอง รวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองและบรรทัดฐาน
การปฏิบัติราชการที่ดีจากคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุ ด และการวิเคราะห์ สภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
อันเนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จานวนประมาณ ๑๕๐ คน
หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย
๑. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๒. การบังคับทางปกครอง
๓. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีพิพาทต่างๆ
๕. สัมมนาปัญหาที่ทาให้เกิดข้อพิพาทในคดีปกครองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กาหนดเวลาการอบรม
วันจันทร์ที่ ๙ – วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน
สถานที่อบรม
โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม จานวน ๗,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)

๔
การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบี ย นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธ นาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒ นะ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙ และส่งใบ PAY-IN พร้อมใบ
สมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com
การสารองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม
โปรดติดต่อสารองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑,
๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑
สาหรับผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 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

------------------------------

๕
๒.

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และ งบประมาณ

ขอบเขตเนื้อหา ครอบคลุมสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของวินัยการเงินการคลังภาครัฐ วินัยทางการ
เงินการคลังตาม รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายของวินัยการเงิน การคลังและงบประมาณที่สาคัญ ข้อพิจารณา
ในการบริ หาร งบประมาณ การบริหารทรัพย์สิ น เงินคงคลั ง และการบริห ารหนี้สาธารณะของผู้ บริหาร
การตรวจสอบวินัยการเงิน การคลังและงบประมาณของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่นามาสู่อานาจของ
ศาลปกครองใน การตรวจสอบคาวิน ิจ ฉัย การมีคาสั่ งโทษปรั บทางปกครอง รวมถึงประวัติ ศาสตร์และ
ความสาคัญของการตรวจเงินแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน หลักการ
และ ความสัมพันธ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงิน แผ่นดิน การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการ
ในการควบคุ ม การเงิ น ของ รั ฐ เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม การตรวจสอบการเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีวินัย กระบวนวิธีพิจารณาความผิด วินัยทางงบประมาณและการคลัง คาวินิจฉัยชี้ขาด
ความผิ ด วิ นั ย ทางงบประมาณและการคลั ง และ มาตรการบั ง คั บ ทางปกครอง ตลอดจนข้ อ พิ จ ารณา
ทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง ของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน ฐานความผิดเกี่ยวกับ
วินัยการเงินการคลังและการงบประมาณ ลักษณะของคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง
และการงบประมาณที่ ขึ้ น สู่ ก ารพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครอง และ หลั ก กฎหมายปกครองและ
บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลังและงบประมาณของรัฐ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จานวนประมาณ ๑๕๐ คน
หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย
๑. หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐ
๒. กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. ข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน
๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ
กาหนดเวลาการอบรม
วันพุธที่ ๘ - วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน
สถานที่อบรม
โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม จานวน ๗,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)
การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบี ย นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธ นาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒ นะ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙ และส่งใบ PAY-IN พร้อมใบ
สมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com

๖
การสารองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม
โปรดติดต่อสารองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑,
๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑
สาหรับผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐
E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

___________________

๗
๓.

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
และ อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

ขอบเขตเนื้อหา ครอบคลุมสาระสาคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ได้แก่ ข้อความคิดและความหมายของ
สั ญ ญาทางปกครอง การใช้ สั ญ ญาเป็ น เครื่ อ งมื อ ทาง กฎหมายในการด าเนิ น งานของรั ฐ ลั ก ษณะและ
การเกิดขึ้นของ สัญญาทางปกครอง ผลของการเป็นสัญญาทางปกครอง ความแตกต่างของสัญญาทาง แพ่งและ
สัญญาทางปกครอง หน้าที่และอานาจของฝ่ายปกครองในการบริ หารสัญญาทาง ปกครองในระหว่างสัญญา
ทางปกครองมีผ ลใช้บังคับ การสิ้นสุ ดลงของสัญญาทางปกครองและการบังคับตาม สัญญาทางปกครอง
ภายหลั ง จากสั ญ ญาทางปกครองสิ้ น สุ ด ลง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องคู่ สั ญ ญา ในสั ญ ญาทางปกครอง และ
สาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการในสั ญ ญาทางปกครอง ได้ แ ก่ สาระส าคั ญ ของกฎหมายว่ า ด้ ว ย
อนุ ญ าโตตุ ล าการ อ านาจ หน้ า ที่ ข อง อนุ ญ าโตตุ ล าการ ขั้ น ตอนในการระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการ คาพิพากษาเกี่ย วกับการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งลักษณะของคดีพิพาททางปกครอง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง เช่น สัญญาค้าประกัน การรับ
สภาพหนี้ สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง การแปลงหนี้ใหม่ ฯลฯ สาเหตุของการ
เกิดข้อพิพาทคดีปกครองในสัญญาทางปกครอง การฟ้องคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ
สัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาทางปกครอง ตลอดจนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีและหลักกฏหมาย
ปกครองจากคาพิพากษาศาลปกครองในคดีพิพาท เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
สั ญญาทางปกครอง ที่ฝ่ ายปกครองต้องถือปฏิบั ติในการบริห ารสั ญ ญาเพื่อ มิให้ เ กิดข้อพิ พาทในสั ญญา
ทางปกครอง และการสั ม มนาว่ า ด้ ว ยประเด็ น ปั ญ หาและกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คดี พิ พ าทในเรื่ อ งสั ญ ญา
ทางปกครอง
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จานวนประมาณ ๑๕๐ คน
หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย
๑. สัญญาทางปกครอง
๒. การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการและการควบคุมตรวจสอบ
โดยศาลปกครอง
๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
๔. สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับคดีพิพาทสัญญาทางปกครอง
กาหนดเวลาการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ - วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๒ วัน
สถานที่อบรม
โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม จานวน ๖,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)

๘
การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงิน
ค่าลงทะเบี ย นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธ นาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒ นะ (อาคารบี)
ชื่อบัญชี “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙ และส่งใบ PAY-IN พร้อมใบ
สมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com
การสารองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม
โปรดติดต่อสารองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑,
๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑
สาหรับผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐
E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

___________________

ตารางบรรยาย
หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองและ
กฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ ถึงวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
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

พ. ๑๑ พ.ค.๖๕

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีพพิ าทต่างๆ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พักรับประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

วัน/เดือน/ปี

พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สัมมนาปัญหาที่ทาให้เกิดข้อพิพาทในคดีปกครอง
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ตารางบรรยาย
หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และ งบประมาณ
ระหว่างวันพุธที่ ๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พ. ๘ มิ.ย. ๖๕

หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและ
งบประมาณภาครัฐ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและ
งบประมาณภาครัฐ

พฤ. ๙ มิ.ย. ๖๕

กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

ศ. ๑๐ มิ.ย. ๖๕

ข้อพิพาททางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน
การคลังของ รัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พักรับประทานอาหารวางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

วัน/เดือน/ปี

กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

คดีพพิ าทเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

ตารางบรรยาย
หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และ อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๗ - วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
วัน/เดือน/ปี

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พฤ. ๗ ก.ค. ๖๕

สัญญทางปกครอง

การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
โดยอนุญาตโตตุลาการและการควบคุมตรวจสอบ
โดยศาลปกครอง

ศ. ๘ ก.ค. ๖๕

คดีพพิ าทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับคดีพพิ าทสัญญาทางปกครอง

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
1. กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องความประสงค์ หน้าโครงการอบรมหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร โดยสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร
ความ
ประสงค์

โครงการอบรม/สัมมนา
1.หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ
2.หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน
การคลัง และ งบประมาณ
3.หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง และ อนุญาโตตุลาการในสัญญา
ทางปกครอง

กาหนดการจัด

ค่าลงทะเบียน
การอบรม

กาหนดการ
รับสมัคร

วันจันทร์ – วันพุธที่
9 – 11 พฤษภาคม 2565

7,200 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
4 พฤษภาคม2565

วันจันทร์ – วันพุธที่
8 – 10 มิถุนายน 2565

7,200 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
2 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ที่
7 – 8 กรกฎาคม 2565

6,200 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
1 กรกฎาคม 2565

2. กรุณากรอกข้อมูลของผู้สมัคร ด้วยตัวบรรจง
(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................นามสกุล.................................................................
(2) ตาแหน่ง..............................................................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................................................
(3) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/หมูบ่ ้าน.......................................................................................................
เลขที่............................หมู่ท.ี่ ..................ตรอก/ซอย..................................................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์...............................................โทรศัพท์มือถือ................................................
e-mail address …………………………………………………………………………….........................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
วันที่ .........../............./...........
/วิธีการสมัคร...

-๒วิธีการสมัคร

1. การสมัครเข้ารับการอบรม
1.1 ยื่นใบสมัคร พร้อมชาระเงินค่า ลงทะเบียนการสมัคร ณ ที่ทาการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ หรือ
1.2 ส่ งใบสมั ครทางโทรสารไปที่ สถาบั นพั ฒนาบุคลากรในกระบวนการยุ ติธรรมทางปกครอง 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 าหรั บ ผู้ ที่ ช าระค่ า ลงทะเบี ย นแล้ ว หากไม่ส ามารถเข้ ารั บ การฝึ ก อบรมได้ ต้ องแจ้ ง สถาบั นพั ฒ นาบุค ลากร
ในกระบวนการยุ ติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิด การอบรมล่วงหน้า เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่
สามารถขอรับค่าลงทะเบียนการสมัครคืนได้
หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใดในการสมัคร โปรดติดต่อ โทร. 0-2141-1034 หรือ 098-141-1290
2. การสารองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรม โปรดติดต่อ
สารองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร. 086-303-9971, 084-877-7481
ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนในนาม (เพื่อเบิกหน่วยงานต้นสังกัด)......................................................
.................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี......................................................................... ที่อยู.่ ....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................

