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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
**********************************************************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานราชการต้องจัดทาแผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจาปีงบประมาณ หน่วยงานราชการทั่วไปมักจะประสบปัญหาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน การ
จัดทาประกาศเผยแพร่ร าคากลาง การจัดประชุมของคณะกรรมการและแนวทางการใช้ลายมือชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบ
อีเมลแทนการลงลายมือชื่อในเอกสารการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลในวิธี e-bidding การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ
SMEs การจัดทารายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) การกาหนดยี่ห้อของวัสดุป ระกอบงานก่อสร้าง การกาหนดหนด
ผลงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการมีร ะบบบริห ารจัดการด้านการพัสดุอย่างเป็นระบบ ทาให้การดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนในการยอมรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจาเป็นต้องทาการส่งเสริม ความรู้ให้กับ บุคลากรภาครัฐผู้ป ฏิบัติงานพัสดุทุกภาคส่วน หรือผู้มี
อานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้มีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยิ่งขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าว สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุแ ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับ สนุน (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๓ (ฉบับ ใหม่)” สาหรับ บุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่มีความสนใจเพิ่ม พูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถนาเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมทราบเกี่ย วกับการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ (Spec) การกาหนดยี่ห้อของวัสดุประกอบงานก่อสร้าง การกาหนดหนดผลงาน
๒.๒ เพื่ อให้ ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมทราบหลั กเกณฑ์ ก ารจั ด ทาและการประกาศเผยแพร่ ร าคากลางการจัด ประชุม ของ
คณะกรรมการและแนวทางการใช้ลายมือชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบอีเมลแทนการลงลายมือชื่อในเอกสารการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลในวิธี e-bidding การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักเกณฑ์การบริหารสัญญา แนวทางการตรวจรับพัสดุ การบอกเลิกสัญญา การตก
ลงเลิกสัญญา การดาเนินการกรณีค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๙๐ คน
ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป
๔. ขอบเขตเนื้อหาวิชา จานวน ๑๒ ชั่วโมง
๔.๑ การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec)
๓ ชั่วโมง
การกาหนดยี่ห้อของวัสดุประกอบงานก่อสร้าง การกาหนดหนดผลงาน
๔.๒ การจัดทาและการประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดประชุมของคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓ ชั่วโมง
แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบอีเมลแทนการลงลายมือชื่อในเอกสารการเสนอราคา
ของคณะกรรมการพิจารณาผลในวิธี e-bidding
๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs การกาหนด TOR กรณีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
๓ ชั่วโมง
ที่ผลิตภายในประเทศการกาหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
๔.๔ หลักเกณฑ์การบริหารสัญญา แนวทางการตรวจรับพัสดุ การบอกเลิกสัญญา การตกลงเลิกสัญญา
๓ ชั่วโมง
และการดาเนินการกรณีค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม จานวน ๒ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

๖. วิทยากร

นิติกรชานาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๗. สถานที่ในการฝึกอบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ โทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐
๘. วิธีการฝึกอบรม
๘.๑ การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชานาญการเฉพาะเรื่อง
๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูเ้ กี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ (Spec) การกาหนดยี่ห้อของวัสดุประกอบงานก่อสร้าง การกาหนดหนดผลงาน
๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาประกาศเผยแพร่ร าคากลางการจัดประชุม ของ
คณะกรรมการและแนวทางการใช้ลายมือชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบอีเมลแทนการลงลายมือชื่อในเอกสารการเสนอราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลในวิธี e-bidding การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง
ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูป กรณ์ ค่าประสานงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้น สังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเดิน ทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับ ประกาศนีย บั ตรรับ รองการฝึก อบรมจากสานั กงานบริการวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด
๑๒. ช่องทางการสมัคร สามารถส่งใบสมัครแบบออนไลน์และดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website : www.suas.su.ac.th
หรือติดต่อคุณบลู โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ ID Line: thailocalsu
หรือติดต่อคุณแอน มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒
๑๓. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขทีบ่ ัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ID Line : thailocalsu หรือติดต่อที่
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน**
เงื่อนไขการชาระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
 สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา
แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อานวยการสานักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กาหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

วันแรก
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันที่สอง
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
- การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) และร่างขอบเขตของงาน (TOR)
- การกาหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา เช่น การกาหนดยี่ห้อของวัสดุประกอบ
งานก่อสร้าง การกาหนดหนดผลงาน ตาม ว.๒๑๔ และการจัดทาเกณฑ์การพิจารณา
Price Performance ตาม ว.๑๙๘
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- แนวทางการจัดทาและการประกาศเผยแพร่ราคากลาง
- หลักเกณฑ์การจัดประชุมของคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม ว.๓๔๘
- การใช้ระบบอีเมลแทนการลงลายมือชื่อในเอกสารการเสนอราคาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลในวิธี e-bidding
- การจัดทารายงานการประชุมของคณะกรรมการและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
การลงนามในสัญญาโดยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อเข้าห้องเรียน
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)
- การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs การคานวณร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ
ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs การให้แต้มต่อร้อยละ ๑๐ แก่ผู้ประกอบการ
SMEs และการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยัง สสว.
- การกาหนด TOR กรณีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand)
สาหรับงานซื้อ งานจ้างก่อสร้าง และงานจ้างทั่วไป
- การกาหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา เช่น การกาหนเอกสาร การจัดทาแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตในประเทศและการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
- แนวทางการตรวจรับพัสดุ การแก้ไขสัญญา การบริหารสัญญา และการทารายงานสรุปผล
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- หลักเกณฑ์การบริหารสัญญา แนวทางการตรวจรับพัสดุ การบอกเลิกสัญญา
การตกลงเลิกสัญญา และการดาเนินการกรณีค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐
- แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
กรณีที่ให้กาหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ (ว ๖๙๓)
...............................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
๑. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
***********************************************************************************************************************
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด........................................................เลขที่................................................
แขวง/ตาบล........................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๒. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๓. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๔. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
อาหาร  อาหารมุสลิม จานวน................คน
 อาหารอื่นๆ ระบุ............................................. จานวน................คน
วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.suas.su.ac.th สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่
ติดต่อคุณบลู
มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ ID Line: thailocalsu
โทรศัพท์ ๐๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖
ติดต่อคุณแอน มือถือ / ID Line: ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
การชาระเงิน  ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
QR-Code เพื่อสมัครอบรม
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ID Line : thailocalsu หรือติดต่อที่
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน**
เงื่อนไขการชาระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
 สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
หมายเหตุ กรณี ผู้สมัครเข้ารับ การฝึกอบรมดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบีย นล่วงหน้า แต่ไม่ สามารถมาเข้ารับ กา รฝึกอบรมได้
กรุณาแจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ
**********************************************************************************************************************
การสารองห้องพัก ท่านสามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยสแกน QR-Code สาหรับจองห้องพัก
หากท่านจองห้องพักภายหลังห้องพักอาจเต็มได้ และอาจจะไม่ได้ห้องพักราคาพิเศษ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ ๒๑๙ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๖/๑ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ โทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐ E-mail : rsvn@royalriverhotel.com

