
     
  
 
  
 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จัดการอบรม 
หลักสูตร “การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบตัิงานใหม่”  

 
หลักการและเหตผุล 
 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร  
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา  
ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งบรรดาหนังสือเวียนต่างๆ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ 
(เดิม คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (เดิม คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) คณะกรรมกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท าหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ นอกจากนั้นยังก าหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขั้นไปอีกหนึ่งชั้น เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือ
สั่งการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แล้วแต่กรณี ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่และการใช้อ านาจของบุคลากรดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดชอบตามมาในภายหลัง 
 
 เนื่องจากการบริหารบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายต าแหน่งในองค์กรตามห้วงเวลาหรือ
ตามนโยบาย รวมทั้งมีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการชุดต่างๆ 
รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายใหม่ และยังไม่เคยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุมาก่อน หรือยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร จ าเป็นต้องศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ และ
ประสบการณ์ เพื่อให้สามารถน ากฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
องค์กรได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเป็นไปด้วย
ความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 

ศูนย์ การศึกษาต่ อ เนื่ อง  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี  จึ ง ได้ จั ดอบรมหลักสูตร  
“การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่” เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อันน ามาซึ่งความรับผิดทางวินยั 
ละเมิด และอาญา ในภายหลัง 

 

 

 

 

 



 
วัตถุประสงค ์
 
     1.   เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายใหม่ 
     2.   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     3.   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือ 
ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างมาก่อนหรือเคยอบรมมาแล้วประสงค์ที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     4.   เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้สนใจทั่วไป 

 
เนื้อหาวิชา 
 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. ความหมายของค าที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ สินค้า บริการ 

งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารพัสดุ ราคากลาง  
เงินงบประมาณ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
4. การจัดท า tor และราคากลาง 
5. สาระส าคัญโดยสังเขปของการซื้อหรือจ้างทั่วไปเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ได้แก่ สินค้า บริการ งานก่อสร้าง 
6. สาระส าคัญโดยสังเขปของการเช่าสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
7. สาระส าคัญโดยสังเขปของการจ้างที่ปรึกษา 
8. สาระส าคัญโดยสังเขปของการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
9. สาระส าคัญโดยสังเขปเก่ียวกับการอุทธรณ์หรือการร้องเรียน 
10. สาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาและการบริหารสัญญา (การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ, การแก้ไข

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ, การขยายระยะเวลาท าการตามสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ, การแจ้งการ
เรียกค่าปรับ การสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ, การตรวจรับพัสดุ, การบอกเลิกสัญญา การตกลงเลิกสัญญา) 

11. สาระส าคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ (การยืม, การควบคุม การเบิก-จ่ายพัสดุ, การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี, การจ าหน่ายพัสดุ, การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน) 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 

           ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 (2 วัน) วนัๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  
 

 
 
 
 
 



 
รูปแบบการจัดอบรม 
           

จัดอบรมแบบออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom Meeting โดยการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และซักถามร่วมกับวิทยากร 
 
วิทยากร 

 
อดีตนิติกรช านาญการ  
ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัตติาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 

 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ” 

 
หมายเหตุ :   
 

1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่นั่ง (รบัสมัครจ านวนไม่เกิน 80 ท่าน) 
2. ช าระเงินคา่ลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสทิธิ์ 

หน่วยงานจะจัดส่งเอกสารประกอบการอบรมให้กับผู้ที่ช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย 
และส่งหลักฐานการช าระคา่ลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  

 
 
 
 



 
 

 
ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

 
 

ตารางการอบรม 

 
ก าหนดการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบตัิงานใหม่”  
ระหว่างวันที่ 4 –5 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

 

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
 
09.00 – 10.30 น. - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 - ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เช่น การจัดซื้อ  

จัดจ้าง พัสดุ สินค้า บริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง การบริหารพัสดุ ราคากลาง เงินงบประมาณ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

 - การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.           การจัดท า tor และราคากลาง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. สาระส าคัญโดยสังเขปของการซื้อหรือจ้างทั่วไป และการเช่าสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งพัสดุ ได้แก่ สินค้า บริการ งานก่อสร้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

 - การจัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง 
 - การจัดท าประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน 
 - การพิจารณาผล และการจัดท ารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
 - การประกาศผลผู้ชนะ 
14.30 – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. - สาระส าคัญโดยสังเขปของการซื้อหรือจ้างทั่วไปเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ได้แก่ สินค้า บริการ 

งานก่อสร้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
- สาระส าคัญโดยสังเขปของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (การจัดท ารายงานขอเช่า, การจัดท า
หนังสือเชิญชวน, การพิจารณาของเจ้าหน้าที่พัสดุ, การอนุมัติสั่งเช่า, การประกาศผลผู้ชนะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 
 
09.00 – 10.30 น. สาระส าคัญโดยสังเขปของการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 - การจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
 - การจัดท าประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน 
 -  การพิจารณาผล และการจัดท ารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจ้าง  

การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และการอนุมัติสั่งจ้าง 
 - การประกาศผลผู้ชนะ 
10.30 – 10.45 น.             รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.           สาระส าคัญโดยสังเขปของการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดแบบ 
 - การจัดท ารายงานขอออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 - การจัดท าประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน 
 -  การพิจารณาผล และการจัดท ารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจ้าง  

การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และการอนุมัติสั่งจ้าง 
 - การประกาศผลผู้ชนะ 
12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.      - สาระส าคัญโดยสังเขปเก่ียวกับการอุทธรณ์หรือการร้องเรียน 
 - สาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาและการบริหารสัญญา (การท าสัญญาหรือข้อตกลง 

เป็นหนังสือ, การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ, การขยายระยะเวลาท าการตามสญัญา 
หรือการงดหรือลดค่าปรับ, การแจ้งการเรียกค่าปรับ การสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ,  
การตรวจรับพัสดุ, การบอกเลิกสัญญา การตกลงเลิกสัญญา) 

14.30 – 14.45 น.           รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.        สาระส าคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ (การยืม, การควบคุม การเบิก-จ่ายพัสดุ,  

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี, การจ าหน่ายพัสดุ, การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน) 
----------------------------------- 
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

(Application Form) 

หลักสูตร “การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่”  
ระหว่างวันที่ 4 –5 กุมภาพันธ์ 2565  

   

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ......................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน : ................................................................................แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาท างาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจ ากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
(อบรมออนไลน์ ไม่ต้องระบุ) 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู ่ O ชื่อ – นามสกลุผู้สมัคร ชื่อหนว่ยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที.่.............................................................................. 

 
วิธีการช าระเงิน:   

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 
หรือแคชเชยีร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ 

  
หมายเหต ุ:  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบยีนน้ี ก่อนการช าระเงิน เพื่อส ารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจ านวน 80 ท่าน ) 

    ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th  โทรสาร 0-2470-9636    
2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและสง่หลักฐานการช าระเงิน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565  มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์

    หน่วยงานจะจัดส่งเอกสารประกอบการอบรมให้กับผู้ที่ช าระค่าลงทะเบยีนเรียบร้อย 

    และส่งหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636       
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรมน้ี ได้รบัการยกเว้น 
    ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 %  
4. ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฟล์วีดีโอที่บันทึกระหว่างการฝึกอบรม  
    (ไม่มีการจัดการส่งไฟล์วีดีโอหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม) 
5. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก 

 



 

แบบฟอร์มที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบการอบรม 
 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ............................................................................................................................ 
ที่อยูใ่นการจัดส่งใบเสร็จรับเงนิและเอกสารประกอบการอบรม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ : ............................................................................................................................................................ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


