โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง กาหนดร่างขอบเขตของงาน การตรวจรับพัสดุ
การจัดทาร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เชิงปฏิบัติการ
ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
---------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบสำคัญในกำรจัดหำพัสดุของภำครัฐ คือ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ทุกระดับ ทุกตำแหน่ ง ที่เป็ น ผู้ ได้รั บ กำรแต่งตั้ งหรือมอบหมำยให้ เป็นผู้ รับผิ ดชอบงำนฝ่ ำยพัส ดุ หรือในกำรร่ว มเป็น
คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงของเขตของงำน (TOR) รวมทั้ง
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และการร่วมบริหารสัญญา ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกำศ กฎกระทรวง และจะต้องปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2532 ซึ่งได้
กำหนดมำตรกำรช่วยเหลือ ผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำงกรณีที่รำคำวัสดุก่อสร้ำงมีกำรผันผวน โดยให้นาสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ค่า K) มำใช้เป็นกำรถำวรจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นของรัฐให้ถือปฏิบัติ เหมือนกันหมด ซึ่งมีสูตรปรับรำคำที่ใช้เป็น
กำรถำวรรวม 34 สูตร สำหรับงำนก่อสร้ำง 35 ประเภท และปัจจุบันนี้ พบว่ำ ยังมีเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐและผู้
ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ไม่เช้ำใจแนวทำงและวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำว ได้มีเรื่องสอบถำมและหำรือ มำยังสำนัก
งบประมำณเป็นจำนวนมำก เพรำะเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยยังไม่มีควำมเข้ำใจรำยละเอียดดีพอ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ
หลำยหน่วยงำนถูกทักท้วงเรียกคืนเงินจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจำกทำให้รำชกำรได้รับควำม
เสียหำยกรณีไม่ได้ทำกำรเปรียบเทียบรำคำค่ำวัสดุก่อสร้ำงในกำรส่งมอบงำนของผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ตำมหลัก เกณฑ์ดังกล่ำว
นี้
และแนวทำงกำรจั ด ท ำร่ ำ งสั ญ ญำใหม่ จ ำนวน 14 สั ญ ญำ ได้ ป ระกำศรำชกิ จ จำนุ เ บกษำเมื่ อ วั น ที่ ๑๙
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วนั้น ซึง่ เดิมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดไว้เพียง ๑๔
สั ญญำ โดยล่ ำสุ ด ได้ มีการกาหนดรู ปแบบสัญญาเพิ่มอี ก ๑ สัญญา คือ สัญญาจ้า งทาของ รวมเป็น สัญญา ๑๕
รูปแบบ ทำให้หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนสถำนศึกษำในสังกัดต่ำงๆ ที่ต้องนำ
สัญญำรูปแบบใหม่มำเลือกใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและจะต้องสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องด้วย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ได้เล็งเห็นควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ที่
ต้องกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติในกำรดำเนินงำนกิจกำรของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง จึงจัดให้มีโครงกำรฝึกอบรมในเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ พ นั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ ำ รำชกำร พนั ก งำนของรั ฐ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยงำนด้ ำ นพั ส ดุ
คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ และ ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรอื่น ได้รับทรำบแนวทำงกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน
คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง กำรตรวจรับพัสดุ กำรบริหำรสัญญำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎหมำยลำดับรอง ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อ ให้ พ นั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ ำ รำชกำร พนั ก งำนของรั ฐ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยงำนด้ ำ นพั ส ดุ
คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ และ ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรอื่นได้รับทรำบและเข้ำใจถึงแนวทำงกำรตรวจสอบเงิน
ชดเชยค่ำงำนสิ่งก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของสัญญำแบบปรับ
สัญญำได้ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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3. เพื่ อให้ พนั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ ำรำชกำร พนัก งำนของรัฐ เจ้ ำ หน้ ำที่ ผู้ ที่ไ ด้ รับ มอบหมำยงำนด้ ำ นพั ส ดุ
คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ และ ผู้บริหำรหรือส่วนรำชกำรอื่นได้รับฝึกปฏิบัติกำรคิดคำนวณกำรปรับรำคำ ค่ำ K โดยแยก
เป็นกรณีประเภทของงำนก่อสร้ำงแต่ละประเภทงำน
3.เป้าหมาย
๑. ผู้บริหำรท้องถิ่น/ผู้บริหำรหน่วยงำนรำชกำรอื่น/ผู้บริหำรหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ฯลฯ
๒. ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำกอง/ผู้อำนวยกำรกอง/ผู้อำนวยกำรสำนัก
๔. ข้ำรำชกำรอื่น/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนส่วนท้องถิ่น
๕. ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง พนักงำนของรัฐผู้ที่เกี่ยวข้อง/หรือที่พิจำรณำว่ำเหมำะสม /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยงำน
ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ
๖. หรือผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกำหนดขอบเขตงำน/กำรซื้อหรือจ้ำง/ตรวจรับพัสดุ
4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
-รุ่น ๗ วันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร
-รุ่น ๘ วันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
-รุ่น ๙ วันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-รุ่น ๑๑ วันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๑.ค่ำลงทะเบียนอบรมระยะเวลำ ๓ วัน (3 วันเต็ม) เป็นเงินท่านละ 3,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็น
ค่ำเอกสำร อำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่จัดอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
สำมำรถเบิกได้เต็มจำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือกรณีข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
ที่หน่วยงำนรำชกำรกำหนดไว้
๒.ค่ ำ ที่ พั ก ค่ ำ เดิ น ทำง ค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ ำ ฝึ ก อบรมสำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยจำกต้ น สั ง กั ด ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 หรือกรณีข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบที่หน่วยงำนรำชกำรกำหนดไว้ เมื่อ
ได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยำยและตอบข้อซักถำม โดยวิทยำกร ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง เป็นผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบยกร่ำงกฎหมำยลำดับรองและพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสานักงบประมาณ เป็นผู้เชี่ยวชำญโดยตรง มำเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย
6.การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสำร (Fax) ใบสมัครมำที่หมำยเลข ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒ หรือ ๐ ๒443 6833
2) โทรศัพท์สอบถำม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่ำนเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทำงอีเมล์ : 5599training@gmail.com
4) ติดต่อ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
7. การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ผู้เข้ำร่วมอบรม สำมำรถชำระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนวันแรกของหลักสูตรกำรอบรม
8. การสารองห้องพัก
- โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ : 02-8133111 ต่อ 7003, 7004 หรือ 7005 คุณ อรทัย
- โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น : 043-320320 ต่อ 2074 (สำรองห้องพัก) โทรสำร. 043-389390
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทำวเวอร์ สงขลำ : 074-355355
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว : สำรองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้นท์ : สำรองห้องพัก ๐๔๓-๕๑๙๐๐๙
******************************
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กาหนดการอบรมหลักสูตร
“แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง กาหนดร่างขอบเขตของงาน การตรวจรับพัสดุ
การจัดทาร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เชิงปฏิบัติการ
ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
-------------------------------
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วันแรกของการอบรม เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐9.0๐ – ๑๖.3๐ น. -พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
รวมทั้งประกำศ และกฎกระทรวง
- กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร กำรประเมินผลผู้ประกอบกำร
- กำรกำหนดสำขำงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร
- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงและแนวทำงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำร
กำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง และกำรกำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
- กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดของงำนก่อสร้ำงที่จะทำกำรจัดจ้ำง
- กำรร่ำงเอกสำรเชิญชวน
- กำรจัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงเกี่ยวกับงำนจ้ำงก่อสร้ำง
วิทยากรโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
วันที่สองของการอบรม
๐8.3๐ – ๑6.3๐ น.
- แนวทำงในกำรสืบรำคำ พัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อตั้งงบประมำณ/เพื่อกำหนดรำคำกลำง
- แนวทำงกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ Spec เพื่อป้องกันกำรล็อกสเป็ค
- แนวทำงปฏิบัติคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์/กำรก่อสร้ำง
- กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่ซื้อ/จ้ำง
- กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
- กำรกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม
- องค์ประกอบ ระยะเวลำกำรพิจำรณำ กำรประชุมของคณะกรรมกำร TOR
- แนวทำงและขั้นตอนปฏิบัติของคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
*** คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
*** คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ
*** คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
*** คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
*** คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ พ.ศ.2560
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง
- แนวทำงกำรจัดทำร่ำงสัญญำ
- การบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เช่น กำรกำหนดงวดงำน หลักประกัน
สัญญำ หลักประกันกำรเสนอรำคำ หลักประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ หลักประกันผลงำน
กำรแก้ไขสัญญำ กำรกำหนดค่ำปรับ ปัญหำรูปแบบรำยกำรขัดแย้งกับข้อตกลงในสัญญำ
กำรแจ้งหยุดงำน-ขยำยเวลำ-กำรนับระยะเวลำเพื่อลด/งดค่ำปรับผิดสัญญำ
กำรสงวนสิทธิ์ปรับ/วิธีกำรคิดค่ำปรับ กำรบอกเลิกสัญญำ
วิทยากร อ.ธีรยุทธ สาราญทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

วันที่สามของการอบรม
๐8.๓๐ – ๑6.3๐ น. ขอบเขตเนื้อหาวิชา
– ควำมเป็นมำและแนวทำงในกำรช่วยเหลือผู้รับจ้ำงภำครัฐ
- เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
- ประเภทงำนก่อสร้ำงและสูตรที่ใช้สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
- ภาคปฏิบัติวธิ ีกำรคำนวณ ค่ำ K แยกเป็นกรณีศึกษำตำมประเภทงำนก่อสร้ำง
*** โปรดนาเครื่องคิดคานวณ (เครื่องคิดเลข) มาด้วย ***
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและรับผิดชอบโดยตรง
สานักงบประมาณ
***ปิดกำรอบรม 16.30 น.****
หมายเหตุ ๑)วิทยากร/ กาหนดการและ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) เวลำ ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลำ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๓) เวลำ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๔) เรียนรวมห้องวันกำหนดกำรบรรยำย อ.ธีรยุทธ สำรำญทรัพย์
๔) โปรดนาเครือ่ งคิดคานวณ (เครื่องคิดเลข) มาด้วย

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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ใบสมัครเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
“แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง กาหนดร่างขอบเขตของงาน การตรวจรับพัสดุ
การจัดทาร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เชิงปฏิบตั ิการ
ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
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ชื่อเทศบำล/อบต. ........................................................................ อำเภอ............................................................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์......................................................
**** E – mail สำหรับตอบกลับยืนยันกำรสมัคร...........................................................................(โปรดระบุ) ****
มีควำมประสงค์ เข้ำรับกำรอบรม รุ่นที่.............................................................................................................................
โดยมีรำยชื่อ ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ............................................สกุล........................................ตำแหน่ง....................................โทร...............................
๒. ชื่อ............................................สกุล........................................ตำแหน่ง....................................โทร...............................
๓. ชื่อ............................................สกุล........................................ตำแหน่ง....................................โทร...............................
๔. ชื่อ............................................สกุล........................................ตำแหน่ง....................................โทร...............................
๕. ชื่อ............................................สกุล........................................ตำแหน่ง....................................โทร...............................
๖. ชื่อ............................................สกุล........................................ตำแหน่ง....................................โทร...............................
อาหาร

 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน

( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอำนำจอนุมัติ
(......................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
กำรชำระเงิน : ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท สำมำรถชำระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนรำยงำนตัว
โทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข :
1) โดยส่งโทรสำร (Fax) ใบสมัครมำที่หมำยเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถำม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่ำนเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทำงอีเมล์ : 5599training@gmail.com
4) ติดต่อ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การสารองห้องพัก ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง และโปรดจองล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน
รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ ระบุไว้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : 1) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับสมัครจะประสำนโทรศัพท์ยืนยันกำรจัดอบรมก่อนถึงกำหนดกำรอบรมจริง ๕-๗ วัน
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง ๕-7 วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
2) หำกเกิดกรณีมีกำรยกเลิก ทำงมหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่ำนั้น
3) ทำงมหำวิทยำลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกรณีจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยไม่ถึงเกณฑ์จะดำเนินกำรได้
4) โปรดระบุหมำยเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกับท่ำนหำกมีกรณียกเลิก
5) โปรดนาเครือ่ งคิดคานวณ (เครื่องคิดเลข) มาด้วย
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

