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************************************************************************************************************************ 
Š,ȮľĸńĔĔŅĶŐĸŃŏľĨŋįĸ 
 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงานมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาการจัดทำ TOR  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนด
คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดขอบเขตของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดทำราคากลาง โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (Bill of Quantities : BOQ.) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงาน
กลางอื่นกำหนด การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การจัดทำประกาศเชิญชวน หรือหนังสือเชิญ
ชวน การพิจารณาผลของคณะกรรมการ การเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ  
ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สำหรับบุคลากร
ภาครัฐต้องดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มี                
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการบุคลากรภาครัฐ จึงต้องทำการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
  จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำ หลักสูตร “ŏĨĶňĵĴėĺŅĴıĶƟŀĴĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħ
ěƟŅĚŐĸŃĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚŒľƟĩŌĔĨƟŀĚŀĵƞŅĚĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıȮĨŅĴıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚŐĸŃĔŅĶĭĶŇľŅĶıńĽħŋ
ĳŅėĶńģȮı,Ļ,ȮšŤťş” ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

š,ȮĺńĨĩŋĮĶŃĽĚėƢ 
 ๒.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาการจัดทำ TOR การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดขอบเขตของงาน               
การกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (Bill of Quantities : BOQ.) ราคามาตรฐาน
ที่สำนักงบประมาณกำหนด 
 ๒.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำรายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง การจัดทำประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน การพิจารณาผลของคณะกรรมการ การเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ การเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การประกาศผลผู้ชนะ การพิจารณาอุทธรณ์ ที่ถูกต้อง 
 

Ţ,ȮĔĸŋƞĴŏĮƚŅľĴŅĵ จำนวน ๙๐ คน 
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

ţ, ĕŀĭŏĕĨŏĬŊŘŀľŅĺŇĝŅจำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 
 ๔.๑  การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๖  ชั่วโมง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ TOR โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดขอบเขต 
ของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดทำราคากลาง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (Bill of Quantities : BOQ.) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือ 
หน่วยงานกลางอื่นกำหนด เป็นต้น 
 ๔.๒  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพȮได้แก่ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๖  ชั่วโมง 
ประจำปี การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การจัดทำประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน การพิจารณาผลของ 
คณะกรรมการ การเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ 
สั่งซื้อสั่งจ้าง การประกาศผลผู้ชนะ การพิจารณาอุทธรณ์ การจัดทำ Bill of Quantities : BOQ. ของผู้ชนะ  
 

Ť,ȮĶŃĵŃŏĺĸŅŒĬĔŅĶİƗĔŀĭĶĴ     จำนวน ๒ วัน  
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ĦȮȮőĶĚŐĶĴħĺĚĨŃĺńĬȮě,ŏĝňĵĚŒľĴƞ 
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  

ť,ȮĺŇĪĵŅĔĶ ŀŅěŅĶĵƢĦńģĝĬĬȮȮĻŇĶŇıĚļƢĽŋĶĳŅȮ&ŀ,ĨńŘĴ'  
ĮƤěěŋĭńĬ  ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา  

และรักษาการผู้อำนวยการส่วนคดี ๒ สำนักงาน กสทช.ȮȮ 
ŀħňĨ   นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง 
 



Ŧ,ȮĽĩŅĬĪňŗŒĬĔŅĶİƗĔŀĭĶĴ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
   โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์ : ๐๘-๖๑๙๖-๑๕๖๙  
 

ŧ,ȮĺŇīňĔŅĶİƗĔŀĭĶĴ 
๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 
 

Ũ,ȮĮĶŃőĵĝĬƢĪňŗėŅħĺƞŅěŃœħƟĶńĭ 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการจัดทำ TOR การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดขอบเขตของงาน การ
กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (Bill of Quantities : BOQ.) ราคา
มาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด 

๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การ
จัดทำประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน การพิจารณาผลของคณะกรรมการ การเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ การเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การประกาศผลผู้ชนะ การพิจารณาอุทธรณ์ อย่างถูกต้อง 
 

Šş,ȮėƞŅĸĚĪŃŏĭňĵĬŒĬĔŅĶİƗĔŀĭĶĴȮȮȮȮȮĪƞŅĬĸŃȮȮŢ,ŨşşȮĭŅĪ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง &ĪńŘĚĬňŘœĴƞĶĺĴėƞŅĪňŗıńĔȮŀŅľŅĶŏĵŖĬȮŐĸŃėƞŅŏħŇĬĪŅĚ' 

 
 
 
 

 
 

ŠŠ,ȮĔŅĶĴňĽŇĪīŇśĶńĭŒĭĶńĭĶŀĚĔŅĶİƗĔŀĭĶĴěŅĔĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĻŇĸĮŅĔĶ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

Šš,ȮĝƞŀĚĪŅĚĔŅĶĽĴńėĶ  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website :Ȯwww,thailocalsu.com 
หรือติดต่อ ėŋĦĭĸŌ   โทรศัพท์ şȮšŠşŤȮţťŧťȮĨƞŀȮŠşşšťťȮȮมือถือ şŧȮŤšššȮţšŠŧȮȮLine: @thailocalsu 
หรือติดต่อ ėŋĦŐŀĬ   มือถือ / ID Line: şŨȮşŧŧťȮŦŢŦš 
 

ŠŢ,ȮĺŇīňĔŅĶĝņĶŃėƞŅĸĚĪŃŏĭňĵĬ     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
Ä  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
Ä  ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : Ũŧš+Ţ+şţŦŧŠ+š 

  **หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line 8Ȯ@thailocalsuȮȮหรือติดต่อที่ 
คุณบลู  มือถือ şŧȮŤšššȮţšŠŧ  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

 

ŏĚŊŗŀĬœĕĔŅĶĝņĶŃŏĚŇĬőħĵĺŇīňĔŅĶőŀĬŏĚŇĬ 

¶ สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ŏħŊŀĬĨŋĸŅėĴȮı,Ļ,ȮšŤťŤ เป็นต้นไป 
¶ กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
¶ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา
แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าŀĵƞŅĚĬƟŀĵȮŤȮĺńĬȮ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะœĴƞĽŅĴŅĶĩĕŀĶńĭŏĚŇĬėŊĬœħƟในภายหลัง 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

įŌƟŏĕƟŅĶńĭĔŅĶŀĭĶĴĽŅĴŅĶĩŏĭŇĔėƞŅĸĚĪŃŏĭňĵĬěŅĔĨƟĬĽńĚĔńħœħƟĨŅĴĶŃŏĭňĵĭĔĶŃĪĶĺĚĔŅĶėĸńĚĺƞŅħƟĺĵėƞŅŒĝƟěƞŅĵŒĬĔŅĶİƗĔŀĭĶĴŐĸŃĔŅĶŏĕƟŅĶńĭ
ĔŅĶİƗĔŀĭĶĴŏěƟŅľĬƟŅĪňŗŐĸŃıĬńĔĚŅĬĕŀĚĶńģȮŐĸŃŏĭŇĔėƞŅŏħŇĬĪŅĚŐĸŃĪňŗıńĔĨŅĴĶŃŏĭňĵĭĔĶŃĪĶĺĚĔŅĶėĸńĚĺƞŅħƟĺĵĔŅĶŏħŇĬĪŅĚœĮĶŅĝĔŅĶĕŀĚ
ŏěƟŅľĬƟŅĪňŗŐĸŃıĬńĔĚŅĬĕŀĚĶńģȮŐĸŃĶŃŏĭňĵĭĔĶŃĪĶĺĚĴľŅħœĪĵĺƞŅħƟĺĵėƞŅŒĝƟěƞŅĵŒĬĔŅĶŏħŇĬĪŅĚœĮĶŅĝĔŅĶĕŀĚŏěƟŅľĬƟŅĪňŗĪƟŀĚĩŇŗĬŏĴŊŗŀœħƟĶńĭ
ŀĬŋĴńĨŇěŅĔįŌƟĭńĚėńĭĭńĠĝŅ 
 

 



 
ĔņľĬħĔŅĶİƗĔŀĭĶĴőėĶĚĔŅĶıńĥĬŅĻńĔĵĳŅıĭŋėĸŅĔĶȮȮĮĶŃěņĮƖĚĭĮĶŃĴŅĦȮšŤťť 
ľĸńĔĽŌĨĶŴŏĨĶňĵĴėĺŅĴıĶƟŀĴĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚȮŐĸŃĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚŒľƟĩŌĔĨƟŀĚŀĵƞŅĚĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıȮ
ĨŅĴıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚŐĸŃĔŅĶĭĶŇľŅĶıńĽħŋĳŅėĶńģȮı,Ļ,ȮšŤťşŵȮĶŋƞĬĪňŗȮŠȮůȮĶŋƞĬĪňŗȮţ 

   őħĵȮȮĽņĬńĔĚŅĬĭĶŇĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĻŇĸĮŅĔĶȮȮȮĭĶĶĵŅĵőħĵȮȮĬŅĵĦńģĝĬĬȮĻŇĶŇıĚļƢĽŋĶĳŅȮ&ŀ,ĨńŘĴ' 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ĺńĬŐĶĔȮ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ĸĚĪŃŏĭňĵĬŐĸŃĶńĭŏŀĔĽŅĶĮĶŃĔŀĭĔŅĶİƗĔŀĭĶĴ 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ıŇīňŏĮƕħĔŅĶİƗĔŀĭĶĴ 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ ŴĔŅĶŏĨĶňĵĴėĺŅĴıĶƟŀĴŒĬĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚȮŏıŊŗŀŒľƟĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚ 
  ŒľƟĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıŵȮȮดังนี้ 
  - การจัดทำ TOR โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนด 
    ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง แบบรูปรายการ 
    งานก่อสร้าง (การระบุยี่ห้อ/การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ/การกำหนดมาตรฐาน มอก. /  
    ข้อห้ามที่ต้องระวัง) 
  - การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
    (เกณฑ์ราคา/เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น (Price performance)) 
  - การกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (การจ่ายเงินล่วงหน้า/การส่งมอบ/การจ่ายเงิน/ 
    ค่าปรับ/การรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นต้น)  
  - การจัดทำราคากลาง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  
    (Bill of Quantities : BOQ.)/ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่ 
    กรมบัญชีกลางจัดทำ / ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด /    
      ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด / ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน 
    ระยะเวลาสองปีงบประมาณ / ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ 
    หน่วยงานของรัฐ 
 

ĺńĬĪňŗĽŀĚ 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ĸĚĝŊŗŀŏĕƟŅľƟŀĚŏĶňĵĬ 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ ŴĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚŒľƟĩŌĔĨƟŀĚŐĸŃĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıŵ ดังนี้ 
  - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี / การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง / การจัดทำ 
    ประกาศเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
  - การพิจารณาผลของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
    ของผู้ยื่นข้อเสนอ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ  การตรวจสอบข้อเสนอทางเทคนิค   
    การพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่เสนอ 

 - การเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ /  
   การเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง / การประกาศผลผู้ชนะ 
- การพิจารณาอุทธรณ์ 
- การจัดทำ Bill of Quantities : BOQ. ของผู้ชนะ ก่อนทำสัญญา (กรณีงานจ้างก่อสร้าง) 

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ıŇīňĮƕħĔŅĶİƗĔŀĭĶĴŐĸŃĴŀĭĮĶŃĔŅĻĬňĵĭńĨĶ 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ľĴŅĵŏľĨŋ ๑. กำหนดการนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 
  ๒. รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  
  ๓. รับประทานอาหารว่าง  รอบเช้า เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 



ŒĭĽĴńėĶŏĕƟŅĶńĭĔŅĶŀĭĶĴőėĶĚĔŅĶıńĥĬŅĻńĔĵĳŅıĭŋėĸŅĔĶȮȮĮĶŃěņĮƖĚĭĮĶŃĴŅĦȮšŤťť 
ľĸńĔĽŌĨĶŴŏĨĶňĵĴėĺŅĴıĶƟŀĴĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚȮŐĸŃĔŅĶħņŏĬŇĬĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚŒľƟĩŌĔĨƟŀĚŀĵƞŅĚĴňĮĶŃĽŇĪīŇĳŅıȮ
ĨŅĴıĶŃĶŅĝĭńĠĠńĨŇĔŅĶěńħĞŊŘŀěńħěƟŅĚŐĸŃĔŅĶĭĶŇľŅĶıńĽħŋĳŅėĶńģȮı,Ļ,ȮšŤťşŵȮĶŋƞĬĪňŗȮŠȮůȮĶŋƞĬĪňŗȮţ 
őħĵȮȮĽņĬńĔĚŅĬĭĶŇĔŅĶĺŇĝŅĔŅĶȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĻŇĸĮŅĔĶ 

*********************************************************************************************************************** 
 Ä  รุ่นที่ ๑     ระหว่างวันที่ ๒๖ –๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 Ä  รุ่นที่ ๒     ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ĦȮőĶĚŐĶĴħĺĚĨŃĺńĬȮȮě,ŏĝňĵĚŒľĴƞ 
 Ä  รุ่นที่ ๓     ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 Ä  รุ่นที่ ๔     ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด........................................................เลขที่................................................ 

แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................... 

ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................ 

E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 

ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 

๑. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 

E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 

๒. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 

E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 

๓. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 

E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 

ŀŅľŅĶ Ä   อาหารมุสลิม จำนวน................คน Ä   อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จำนวน................คน 

ĺŇīňĔŅĶĽĴńėĶ สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www,thailocalsu,comȮหรือȮLine: @thailocalsu 
ติดต่อ คุณบลู มือถือȮȮşŧȮŤšššȮţšŠŧ   Line: @thailocalsu 

   โทรศัพท์ȮȮşȮšŠşŤȮţťŧťȮȮĨƞŀȮŠşşšťť 
ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  şŨşŧŧťŦŢŦš 

ėƞŅĸĚĪŃŏĭňĵĬ ėĬĸŃȮŢ,ŨşşȮĭŅĪȮ(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ĔŅĶĝņĶŃŏĚŇĬ Ä ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

Ä ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : īĬŅėŅĶĔĶŋĚœĪĵ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : ĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĻŇĸĮŅĔĶเลขที่บัญชี : Ũŧš+Ţ+şţŦŧŠ+š 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line 8Ȯ@thailocalsuȮหรือติดต่อที่ 
คุณบลู มือถือ şŧȮŤšššȮţšŠŧ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

ŏĚŊŗŀĬœĕĔŅĶĝņĶŃŏĚŇĬőħĵĺŇīňĔŅĶőŀĬŏĚŇĬ 

¶ สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ ŏħŊŀĬĨŋĸŅėĴȮı,Ļ,ȮšŤťŤ เป็นต้นไป 
¶ กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
¶ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าŀĵƞŅĚĬƟŀĵȮŤȮĺńĬ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะœĴƞĽŅĴŅĶĩĕŀĶńĭŏĚŇĬėŊĬœħƟในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
 
 
ĔŅĶĽņĶŀĚľƟŀĚıńĔȮสามารถสแกน QR-Code สำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR+Code ŏıŊŗŀĽĴńėĶŀĭĶĴ 

 

 
QR+Code ŏıŊŗŀěŀĚľƟŀĚıńĔ 


