


     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
     หลักสูตร “แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     และมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกัน 
     และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔      
     โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

************************************************************************************************************************ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการเบิกจ่ายหรือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีการเงิน นิติกร รวมถึงผู้บริหาร
ของหน่วยงาน อาจประสบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงส่งเรื่องหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยถึงแนวทางการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนมาก  บุคลากรภาครัฐควรมีความรู้ความเข้าใจถึงแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการท าสัญญาและการบริหาร
สัญญา แนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืน
ข้อเสนอ  แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือมาตรการในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  รวมทั้งการศึกษากรณีการชี้มูลของส านักงาน ป.ป.ช. 
การกระท าผิดหน่วยงานภาครัฐ  ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษา เรียนรู้ และสนับสนุนให้มีการหา
ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ อันจะช่วยลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ตลอดจน
ปัญหาการถูกสอบสวน ซึ่งจะส่งผลต่อความรับผิดทางละเมิดด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง และด้านอื่น ๆ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และมาตรการป้องกันการทุจริต
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑” เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ีของบุคลากรภาครัฐ  และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับจาก
วิทยากรไปปฏิบัติงานในหน้าท่ี รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการท าสัญญาและการบริหารสัญญา แนววินิจฉัย
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ แนวทางการ
พิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 ๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประเด็น
ปัญหาการทุจริตเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ๒.๓  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงมาตรการในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                       
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลทางกฎหมายที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๙๐  คน 
 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
บุคคลที่สนใจทั่วไป 
๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง   

๔.๑  การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ และแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ  ๓  ชั่วโมง 
ที่เป็นกิจการร่วมค้า แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

๔.๒  แนววินิจฉัยเก่ียวกับการท าสัญญาและการบริหารสัญญา แนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ  ๓  ชั่วโมง 
ที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  

๔.๓  หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประเด็นปัญหาการทุจริต ๓  ชั่วโมง 
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ๔.๔  มาตรการในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ๓  ชั่วโมง 
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลทางกฎหมายที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน  ๒  วัน  

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖       ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 



๖. สถานที่ในการฝึกอบรม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    
๗. วิทยากร  

๗.๑  นิติกรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 ๗.๒  อาจารย์มิรินทร์รัช ชิตถุง     ผู้อ านวยการส านักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๒ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
๘. วิธีการฝึกอบรม 

๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 
 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการท าสัญญา และการบริหารสัญญาแนววินิจฉัย
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ ท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  แนวทางการ
พิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับถึงมาตรการในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลทางกฎหมายที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
แนวทางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประเด็นปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เดินทางของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 
 
 
 
 

๑๑.  การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 

หรือติดต่อ คุณบล ู  โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

๑๓. วิธกีารช าระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณบลู  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณาแจ้ง

มหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
  ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ  และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 



    ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                     หลักสูตร “แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
      และมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกัน  
     และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔      
      โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วันแรก      บรรยายโดย  นิติกรช านาญพิเศษ  

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐกองการพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  บรรยายในหัวข้อ “การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ และแนวทางการพิจารณา
คุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า” 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ” 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน 

    ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  บรรยายในหัวข้อ “แนววินิจฉัยเก่ียวกับการท าสัญญาและการบริหารสัญญา” 
    ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยายในหัวข้อ “แนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภาครัฐ” 
  ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
           
วันที่สอง         บรรยายโดย  อาจารย์มิรินทร์รัช ชิตถุง  

ผู้อ านวยการส านักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๒  ส านักงาน ป.ป.ช. 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงชื่อเข้าห้องเรียน 
      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 
    - หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

   - ประเด็นปัญหาการทุจริตเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
       ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

       ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
       ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  - มาตรการในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    - ผลทางกฎหมายที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามค าวินิจฉัยของ 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.       พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 

 
 

.................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง   รอบเช้า  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 หลักสูตร “แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ภาครัฐ และมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่า  
 ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 

 โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
************************************************************************************************************************ 

  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

หน่วยงาน..........................................................................สังกัด........................................................เลขที่....................................... ......... 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด................ ........................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................  
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
 
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จ านวน................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณบลู มือถือ  ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘   Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
 การส ารองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

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

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 

 


