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  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพ่ือป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮัว้ตามกฎหมาย ปปช. ความรบัผิด 

ทางละเมิดหน้าท่ีภาครัฐและมาตรการปอ้งกันปรามปรามการทุจรติของฝ่ายบริหารส านักงาน ปปท.”  
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔    โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

************************************************************************************************************************ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดแนวทางการบริหารราชการต้องจัด
วางระบบให้การปฏิบัติราชการ โดยมีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้  และมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม           
การด าเนินการให้มีความโปร่งใส จะเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนราชการได้สร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติในแต่ละเรื่องขึ้นไว้อย่างชัดเจน และ
ตรวจสอบได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อสร้างทัศนคติต่อการปฏิบัติด้าน
การบริหารการเงินการคลังส าหรับบุคลากรภาครัฐให้มีความถูกต้องตามหลักการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสามารถรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์การกระท า การปฏิบัติหน้าที ่ซึง่จะส่งผลต่อ 
ความรับผิดทางละเมิดด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง และด้านอ่ืนๆ ศึกษาประเด็นต่างๆ ที่ชอบด าเนินการผิดพลาด หากผู้เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานคลังสามารถมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐให้ลดความผิดพลาด และป้องกันการถูกสอบในการกระท าผิดในหน้าที่ให้ลดน้อยลง 
  จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั่วตามกฎหมายปปช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการ
ป้องกันปรามปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารส านักงาน ปปท.” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวการเงินการคลังภาครัฐ 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไป
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีรวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว และกฎหมาย ปปช.ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเป็นการป้องกันความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐด้านพัสดุ การเงิน และผู้บริหารภาครัฐไม่ให้ต้องรับโทษทางวินัย 

 ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารส านักงาน  ปปท. 
 ๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์การกระท า การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะส่งผลต่อ ความรับผิดทางละเมิด
ด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง และด้านอ่ืนๆ และศึกษาประเด็นต่างๆ ที่ชอบปฏิบัติงานผิดพลาด 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๙๐  คน 

 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคทอ้งถิ่น และ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพสัดุ ด้านการเงินการคลัง และด้านอื่นๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจท่ัวไป 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา จ านวน  ๑๒ ช่ัวโมง   
๔.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วย  ๓  ช่ัวโมง 

ความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๔.๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ๓  ช่ัวโมง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

 ๔.๓ ความรับผิดทางละเมดิของเจา้หน้าท่ีภาครัฐด้านพัสดุ การเงิน และผูบ้ริหารภาครัฐ  ๓  ช่ัวโมง 
  ๔.๔ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ของส านักงาน  ปปท. ๓  ช่ัวโมง 
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน ๒ วัน  

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕       ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันท่ี ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 



 

๖. สถานที่ในการฝึกอบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลดั กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ โทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐ 

๗. วิทยากร  อดีตเลขาธิการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย (ส านักงาน ปปช.) 
นิติกรช านาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง และผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงาน ป.ป.ท. 

๘. วิธีการฝึกอบรม 

๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มคีวามรูค้วามช านาญการเฉพาะเรื่อง 
 ๘.๒  แสดงความคดิเห็นซักถามปญัหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบตัิงาน 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการฮั้วและกฎหมาย ปปช.ที่เกี่ยวข้อง 

๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเป็นการป้องกันความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐด้านพัสดุ การเงิน และผู้บริหารภาครัฐไม่ให้ต้องรับโทษทางวินัย 

 ๙.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารส านักงาน  ปปท. 
๙.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาและมีความเข้าใจความรับผิดทางละเมิดด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง และด้านอื่นๆ โดย

ศึกษาประเด็นต่างๆที่ชอบด าเนินการผิดพลาด เพื่อเสนอแนะผู้บริหารของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ท้ังนี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 

 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
๑๒. ช่องทางการสมัคร  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่  

ติดต่อคณุแป้ง  มือถือ / ID Line: ๐๙๙๔๔๖๙๒๖๖ โทรศัพท ์๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
ติดต่อคณุแอน  มือถือ / ID Line: ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและสมัครฝึกอบรมได้ที่ Website: www.suas.su.ac.th 

๑๓. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
 ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ช่ือบัญชี : มหาวิทยาลัยศลิปากรเลขท่ีบัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว กรณุาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ID Line : ๐๙๙๔๔๖๙๒๖๖ หรือติดต่อท่ี 
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ โดยระบุชื่อผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสตูรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

 สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตัง้แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 กรณีมคี่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรยีกเก็บเอง  
หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา
แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
      ผู้อ านวยการส านักงานบริการวชิาการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ  และ เบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 



 

 

 

 

 
 

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช.  
ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปรามปรามการทุจริตของฝ่ายบรหิารส านักงาน ปปท.”  

รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔  
โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

วันแรก     บรรยายโดย  อาจารย์ภูมิวัฒน์  รัตนผล    

     อดีตเลขาธิการและผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย ส านักงาน ปปช. 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรบัเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ 

     หน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว) พ.ศ. ๒๕๔๒” 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”  

 

วันที่สอง     บรรยายโดย  นติิกรช านาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงชื่อเข้าห้องเรียน 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” 
     “กรณีศึกษา เร่ืองความรับผิดทางละเมิดดา้นพสัดุ” 

“กรณีศึกษา เร่ืองความรับผิดทางละเมิดดา้นการเงินการคลัง” 
      “กรณีศึกษา เร่ืองความรับผิดทางละเมิดดา้นอ่ืน ๆ และผู้บริหารภาครัฐ” 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

      บรรยายโดย  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงาน ป.ป.ท. 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ของส านักงาน  ปปท.” 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.         พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  ๒. รับประทานอาหารว่าง   รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  
     รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
 

 

 

 



 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  หลักสูตร “เสรมิสร้างความรู้เพ่ือปอ้งกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮัว้ตามกฎหมาย ปปช.  
  ความรับผิดทางละเมิดหน้าท่ีภาครัฐและมาตรการป้องกันปรามปรามการทุจริตของฝ่ายบริหาร 
  ส านักงาน ปปท.” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔  จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
************************************************************************************************************************ 

 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕      ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

  รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันท่ี ๓๐ มิถนุายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

หน่วยงาน..........................................................................สังกัด........................................................เลขท่ี................................................ 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................... 
ช่ือผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine............................................................................................. 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้(กรณุาเขยีนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบตัร) 
๑. ช่ือ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine............................................................................................. 
๒. ช่ือ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine............................................................................................. 
๓. ช่ือ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine............................................................................................. 
๔. ช่ือ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………IDLine............................................................................................. 
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่นๆ ระบุ............................................. จ านวน................คน 

วิธีการสมัครดาวน์โหลดรายละเอยีดได้ที่ Website: www.suas.su.ac.th สามารถสมัครโดยส่งใบสมคัรได้ที่  
ติดต่อคุณแป้ง มือถือ / ID Line: ๐๙๙๔๔๖๙๒๖๖ 

   โทรศัพท์ ๐๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 
ติดต่อคุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 

ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ช่ือบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขท่ีบัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรณุาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ID Line : ๐๙๙๔๔๖๙๒๖๖หรือติดต่อท่ี 
คุณแป้งมือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ โดยระบุชื่อผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสตูรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

 สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 กรณีมคี่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรยีกเก็บเอง  
หมายเหตุกรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้       
กรุณาแจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
********************************************************************************************************************** 
 
 
 

 

การส ารองห้องพัก ท่านสามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพัก 
หากท่านจองห้องพักภายหลังห้องพักอาจเต็มได้ และอาจจะไมไ่ด้ห้องพักราคาพิเศษซึ่งเป็นอัตราค่าที่พัก 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ ๒๑๙ ซอยจรญัสนิทวงศ์ ๖๖/๑ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ โทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐  E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพื่อสมัครอบรม 

 


