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ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  จาํกดั 
โครงการฝึกอบรม  

หลกัสตูร “หลกักฎหมายในการบริหารสหกรณ์” 
ระหว่างวนัท่ี 10-14  กนัยายน 2561 

ณ  ห้องฝึกอบรม ชัน้ 7  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  
อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * 
1.  หลกัการและเหตผุล 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จํากดั (ชสอ.) ตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของบรรดาสมาชกิ โดยวธิชี่วยตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั
ตามหลกัการสหกรณ์ อกีทัง้เป็นศูนยก์ลางพฒันาทรพัยากรบุคคลของสหกรณ์ โดยจดัการศกึษาอบรม 
กรรมการดําเนินการ ผูต้รวจสอบกจิการ เจา้หน้าที ่สมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณ์อื่น ทัง้น้ี 
ชสอ. เหน็ความสําคญัในการร่วมกนัสร้างความเขม้แขง็ให้สหกรณ์ประเภทออมทรพัย์ด้วยการมผีูท้ี่มี
ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานของสหกรณ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการดาํเนินคดตีลอดจนสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนการดาํเนินคดทีางศาลไดด้ว้ยตนอง 
 ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เล็งเห็นความสําคัญและมุ่งหวังให้
ผูป้ฏบิตังิานดา้นกฎหมายของสหกรณ์มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัสิหกรณ์ ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของสหกรณ์ การอุทธรณ์คําสัง่ทางการปกครอง 
การฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง การตดิตามทวงถามหน้ีและการดําเนินคดเีกี่ยวกบัผูค้ํ้าประกนั อายุความ 
และอํานาจฟ้อง ตลอดจนการฟ้องคด ีการดําเนินการต่างๆ ระหว่างการฟ้องคด ีการดําเนินการหลงัจาก
การประนีประนอมยอมความ หรอืหลงัจากศาลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ในเรือ่งการสง่คาํบงัคบั การตัง้เจา้
พนักงานบงัคบัคด ีและการขายทอดตลาด และการบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ตามประมวล
กฎหมายวธิ ีพจิารณาความแพ่ง แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 30) พ.ศ.2560 เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
สามารถรู้เท่าทนักฎหมายและสามารถรองรบัเตรยีมความพร้อมในเบื้องต้นเมื่อมเีหตุการณ์ที่ต้องใช้
กฎหมายหาขอ้ยตุทิางสงัคม 
 

2.  วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
2.1 มคีวามรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญตัสิหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
     กบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
2.2 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการอุทธรณ์คาํสัง่ทางการปกครองและสามารถนําไปปฏบิตังิานได ้
2.3 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการฟ้องคดต่ีอศาลปกครองและสามารถนําไปปฏบิตังิานได ้
2.4 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการตดิตามทวงถามหน้ีและการดาํเนินการเกีย่วกบัผูค้ํ้าประกนั 
2.5 มคีวามรูเ้กีย่วกบัอายคุวามและอาํนาจฟ้อง ตลอดจนการฟ้องคด ี
2.6 มคีวามรูด้า้นการดาํเนินการต่างๆ ในระหวา่งการฟ้องคด ี
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2.7 มคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการดาํเนินการหลงัจากการประนีประนอมยอมความ หรอืหลงัจาก 
     ศาลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ในเรือ่งการสง่คาํบงัคบั การตัง้เจา้พนกังานบงัคบัคดแีละ 
     การขายทอดตลาด และการบงัคบัคดตีามคาํพพิากษาหรอื คาํสัง่ตามประมวลกฎหมาย 
     วธิ ีพจิารณาความแพง่ แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่30) พ.ศ.2560 

 2.8 นําความรูไ้ปประยกุตใ์หบุ้คลากรของสหกรณ์ดาํเนินการฟ้องคดเีองได ้
 

3.  กลุ่มเป้าหมายผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
  3.1 คณะกรรมการดาํเนินการ 
  3.2 ผูจ้ดัการสหกรณ์  
  3.3 นิตกิรของสหกรณ์  
  3.4 เจา้หน้าทีฝ่่ายตดิตามทวงถามหน้ี        
         รวมจาํนวน 80 คน 

 

4.  หลกัสตูรการฝึกอบรม 
 1. พระราชบญัญตัสิหกรณ์ ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  6 ชัว่โมง 

1.1 พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 
1.2 ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
1.3 ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ออมทรพัย ์

2. การกูย้มื คํ้าประกนั จาํนอง การหกักลบลบหน้ี การจดัลาํดบัชาํระหน้ี และ      6 ชัว่โมง 
      การถูกพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดในกรณลีม้ละลาย และการขอรบัชาํระหน้ี 

2.1 การกูย้มื คํ้าประกนั จาํนอง   
2.2 การหกักลบลบหน้ี การจดัลาํดบัชาํระหน้ี  
2.3 การขอรบัชาํระหน้ีในกรณลีกูหน้ีถูกพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดในกรณลีม้ละลาย 

    3. กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย ์      6 ชัว่โมง 
3.1 กฎหมายแรงงาน               
3.2 กฎหมายประกนัสงัคม และพระราชบญัญตักิองทุนเงนิทดแทน                  

     4. การตดิตามทวงถามหน้ี และการดาํเนินคด ี          6 ชัว่โมง 
 4.1  การตดิตามทวงหน้ี 

1) บอกกล่าวผูค้ํ้าประกนัเมือ่ผูกู้ผ้ดินดั 
2) การทวงหน้ีผูกู้ ้ผูค้ํ้าประกนั (พ.ร.บ.การทวงถามหน้ี พ.ศ.2558) 
3) การใชส้ทิธขิองผูค้ํ้าประกนัตามมาตรา 688 และมาตรา 689 
4) การประนอมหน้ี และการปรบัโครงสรา้งหน้ี 

  4.2  การดาํเนินคด ี         
                1)  อายคุวาม และอาํนาจฟ้อง 
                 2)  การบอกกล่าวใหล้กูหน้ีชาํระหน้ีก่อนฟ้องคด ี
                 3)  การฟ้องคด ี
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3.1 เอกสารประกอบการฟ้องคด ี
3.2 การเขยีนคาํฟ้องและขอทา้ยฟ้อง 
3.3 บญัชพียาน 
3.4 การยืน่คาํฟ้องต่อศาล 
3.5 การประนีประนอมยอมความ 
3.6 การทาํคาํเบกิความพยาน 

4)  การสง่คาํบงัคบั 
        5. การอุทธรณ์คาํสัง่และการดาํเนินคดปีกครองของสหกรณ์      3 ชัว่โมง 

5.1  พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการปกครอง 
5.2  การฟ้องคดศีาลปกครอง 

 6.  เสวนาปัญหาทางกฎหมายสหกรณ์          3 ชัว่โมง 
                                                                                                      รวม     30 ชัว่โมง      
 

5.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมตลอดหลกัสตูรจะใชเ้วลารวมทัง้สิน้ 30 ชัว่โมง โดยจดัอบรมต่อเน่ือง  5 วนั ระหว่าง
วนัที่ 10-14 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องมเีวลาเข้ารบัการ
ฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 80 ของการฝึกอบรมจึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม และได้รบัวุฒิบัตร
หลกัสตูร “หลกักฎหมายในการบรหิารสหกรณ์” 
 

6.  วิธีการฝึกอบรม 
 - บรรยาย/ฝึกปฏบิตั ิ/ แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 
 

7.  วนัและสถานท่ีจดัอบรม 
- ระหวา่งวนัที ่10-14 กนัยายน 2561 

  - ณ หอ้งฝึกอบรม ชัน้ 7  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั  
 

8.  ค่าใช้จ่ายในการเข้ารบัการฝึกอบรม 
    ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะเสยีค่าลงทะเบยีนคนละ 6,000- บาท ค่าลงทะเบยีนจะรวมค่าเอกสาร 
กระเป๋าใสเ่อกสาร อาหารวา่ง 10 มือ้ อาหารกลางวนั 5 มือ้ อาหารเยน็ 1 มือ้   
 

9.  การส่งรายช่ือเข้ารบัการฝึกอบรม 
    ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต้องส่งใบสมคัรไปยงั ฝ่ายพฒันาบุคลากรและเสรมิสรา้งความรูท้าง
วิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จํากดั เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตําบล          
บางสีทอง อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561  ทัง้น้ี ชสอ.          
ขอสงวนสิทธ์ิปิดรบัสมคัร  หากมีผู้แจ้งความประสงคเ์ข้ารบัการอบรมครบจาํนวนก่อนวนัครบ
กาํหนด 
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10.  วิธีการชาํระเงิน 
 กรุณาชําระเงนิค่าลงทะเบยีน โดยโอนเงนิเขา้บญัช ี“ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย จาํกดั” เลขท่ีบญัชี 193-1-13914-8 บญัชีออมทรพัยธ์นาคารกรงุไทย สาขาวงศส์ว่าง พร้อมใบโอน
เงิน ไปยงัฝ่ายฝ่ายพฒันาบุคลากรและเสรมิสรา้งความรูท้างวชิาการ ชสอ. ทางโทรสารหมาย เลข 0 2496 
1177, 0 2496 1188  หากไมช่าํระตามกาํหนดถอืวา่สละสทิธิ ์

 

11.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ  ฝ่ายพฒันาบุคลากรและเสรมิสรา้งความรูท้างวชิาการ ชสอ. 
 

 

12.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

12.1 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานสหกรณ์ออมทรพัย ์

12.2 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถนําแนวทางจากการฝึกอบรมไปปฏบิตังิานจรงิในสหกรณ์  

ออมทรพัยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

12.3 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มสีมัพนัธภาพทีด่ใีนการพึง่พาและรว่มมอืกนัในอนาคต 
 

13. แนะนําสถานท่ีพกัท่ีอยู่ใกล้กบั ชสอ. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถจองห้องพกัด้วยตนเอง ดงัน้ี 
13.1   โรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบรีุ 

   1. หากทา่นประสงค ์จองหอ้งพกัล่วงหน้า กรณุาตดิต่อ คุณสทิธชิยั อิม่จติต ์ฝ่ายขายและ 
       สง่แฟกซใ์บจองทีพ่กัไปยงั 02-879-5077 ตรวจสอบการสง่แฟกซ ์02-446-7700 ต่อ 0 
       - ราคาหอ้งพกัเดีย่ว/คู ่  : 990 บาท/รวมอาหารเชา้  

                   *ราคาหอ้งพกัน้ี เฉพาะผูท้ีส่ง่แฟกซใ์บจองหอ้งพกัล่วงหน้าไปยงั คุณสทิธชิยั เทา่นัน้ 
 

             2. หากทา่นประสงคจ์ะจองหอ้งพกัเอง หรอืเดนิทาง Walk in โรงแรมคดิราคาดงัน้ี  
  - ราคาหอ้งพกัเดีย่ว/คู ่ :       1,150 บาท/รวมอาหารเชา้ 
 

13.2  เกศกญัญา อพารท์เมนท ์ อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 
    หากทา่นประสงคจ์องห้องพกัล่วงหน้า กรณุาตดิต่อ คุณเกศกญัญา โทร 081-918-1579  

**โดยแจ้งว่ามาจากชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  โดยคดิราคาดงัน้ี 
      Facebook : เกศกญัญา อพารท์เมนท ์ Line : @katkunya1960 
     - ราคาหอ้งจองล่วงหน้า พกัเดีย่ว/คู ่ : 550 บาท/วนั 

               - ราคา Walk in   :         590 บาท/วนั 
 13.3   ชสอ. ให้บริการรถรบั - ส่ง ระหว่างเกศกญัญา อพารท์เมนท ์และโรงแรมเดอะริช มายงั 

ชสอ. ตามเวลา ดงัน้ี 
สถานท่ี เวลาขาไป เวลาขากลบั 

1. เกศกญัญา อพารท์เมนท ์ 07.50 น. 16.00 น. 

2. โรงแรมเดอะรชิ 08.15 น. 16.15 น. 
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กาํหนดการฝึกอบรม 
หลกัสตูร“หลกักฎหมายในการบริหารสหกรณ์” 

ระหว่างวนัท่ี 10-14 กนัยายน  2561 
ณ  ห้องฝึกอบรม ชัน้ 7  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  

อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 
***************************** 

 
วนัที ่10 กนัยายน 2561 
 
 07.00 – 08.15 น. ลงทะเบียน 
 08.15 – 08.30 น.  กล่าวต้อนรบัและแนะนําโครงการ 
  โดย  ผศ.ดร.รงัสรรค ์ ปิตปัิญญา  
   ประธานกรรมการพฒันาบุคลากรและความมัน่คงสหกรณ์ออมทรพัย ์
 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ 
  โดย  รองศาสตราจารยพ์เิศษ พลโท ดร.วรีะ  วงศส์รรค ์
   ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
 09.00 –12.00 น. พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

  วิทยากร  นายปรเมศวร ์ อินทรชมุนุม    
รองอธบิดอียัการ สาํนกังานชีข้าดคดอียัการสงูสดุ  สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

 12.00 – 13.00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 16.00 น. ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
   วิทยากร  นายปราโมทย ์ สรวมนาม 

   ทีป่รกึษา สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จาํกดั 
 

********************* 
 
วนัที ่11 กนัยายน 2561 
 
 09.00 – 12.00 น. การกู้ยืม คํา้ประกนั จาํนอง การหกักลบลบหน้ี การจดัลาํดบัชาํระหน้ี 
  -  การกูย้มื คํ้าประกนั จาํนอง 
  -  การหกักลบลบหน้ี การจดัลาํดบัชาํระหน้ี 

  วิทยากร  นายปรเมศวร ์ อินทรชมุนุม    
รองอธบิดอียัการ สาํนกังานชีข้าดคดอียัการสงูสดุ  สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

 12.00 – 13.00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 
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      13.00 – 16.00 น. การติดตามทวงถามหน้ี 
- บอกกล่าวผูค้ํา้ประกนัเมือ่ผูกู้ผ้ดินดั 
- การทวงหน้ีผูกู้ ้ผูค้ํ้าประกนั (พ.ร.บ.การทวงถามหน้ี พ.ศ.2558) 
- การใชส้ทิธขิองผูค้ํ้าประกนัตามมาตรา 688 และมาตรา 689 
- การประนอมหน้ี และการปรบัโครงสรา้งหน้ี   

             วิทยากร   ว่าท่ีพนัตรีสมบติั  วงศก์าํแหง 
                 อปุนายกฝ่ายบริหาร สภาทนายความ 

************************ 
วนัที ่12 กนัยายน 2561 
 

 09.00 – 12.00 น. กฎหมายแรงงาน 
  วิทยากร   นายวรเทพ เชือ้สนุทรโสภณ 
       ผูพ้พิากษาศาลขัน้ตน้ ประจาํกองผูช้ว่ยผูพ้พิากษาศาลฎกีา 
 12.00 – 13.00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 16.00 น. กฎหมายประกนัสงัคม และพระราชบญัญติักองทนุเงินทดแทน 
  วิทยากร   นายกมลพนัธ ์ พลจนัทร ์
        นกัวชิาการแรงงานชาํนาญการ 
        สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดันนทบุร ี

************************ 
 
วนัที ่13 กนัยายน 2561 
 
 09.00 – 12.00 น. การดาํเนินคดี 
   -  อายคุวาม และอาํนาจฟ้อง 
   -  การบอกกล่าวใหล้กูหน้ีชาํระหน้ีก่อนฟ้องคด ี/ การฟ้องคด ี           
  -  เอกสารประกอบการฟ้องคด ี/การเขยีนคาํฟ้องและขอทา้ยฟ้อง  
  -  บญัชพียาน  
   วิทยากร  นายปรเมศวร ์ อินทรชมุนุม   

รองอธบิดอียัการ สาํนกังานชีข้าดคดอียัการสงูสดุ  สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
 12.00 – 13.00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 
      13.00 – 16.00 น. การถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดในกรณีล้มละลายและการขอรบัชาํระหน้ี 
   วิทยากร  นายปราโมทย ์ สรวมนาม 
         ทีป่รกึษา สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จาํกดั 
 17.00 -20.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็/งานเลี้ยงสงัสรรค ์

************************ 
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วนัที ่14 กนัยายน 2561 
 
 09.00 – 12.00 น. การอทุธรณ์คาํสัง่และการดาํเนินคดีปกครองของสหกรณ์ 
   -  พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการปกครอง 
   -  การฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง 
   วิทยากร  นายปรเมศวร ์ อินทรชมุนุม   

รองอธบิดอียัการ สาํนกังานชีข้าดคดอียัการสงูสดุ  สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
 12.00 – 13.00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 16.00 น. เสวนาปัญหาทางกฎหมายของสหกรณ์ 
   วิทยากร  นายปรเมศวร ์ อินทรชมุนุม 

รองอธบิดอียัการ สาํนกังานชีข้าดคดอียัการสงูสดุ  สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
       นายปราโมทย ์ สรวมนาม 

ทีป่รกึษา สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จาํกดั 
      16.00 น. ปิดการฝึกอบรม/เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ พกั รบัประทานอาหารวา่ง เชา้ เวลา 10.30 – 10.45 น. 

       บ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.  
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ใบตอบรบัการเข้ารบัการฝึกอบรม 
หลกัสตูร“หลกักฎหมายในการบริหารสหกรณ์” 

ระหว่างวนัท่ี 10-14 กนัยายน 2561 
ณ  ห้องฝึกอบรม ชัน้ 7  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  

อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 
********************************* 

              เลขทีส่มาชกิ ชสอ. ……………… 
                                      วนัที…่………………………………………..… 

 
 สหกรณ์ออมทรพัย…์……………………………………….........................................…………..จาํกดั 
ทีอ่ยู ่.............................................................................................................................................................. 
โทรศพัท…์...................…..…..……โทรสาร…………..................เวบ็ไซตข์องสหกรณ์……………………….… 
E-mail: ....................……………………….…มคีวามประสงคส์ง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จาํนวน……....คน ดงัน้ี 

1. ………………………...…………....……ตาํแหน่ง………..…….……………มอืถอื.......................... 
  E-mail……………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………...…………....……ตาํแหน่ง………..…………………มอืถอื........................... 
  E-mail……………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………...…………....……ตาํแหน่ง………..…………………มอืถอื.......................... 
  E-mail……………………………………………………………………………………………………. 

อาหาร   ไทย   อสิลาม   อืน่ๆ .................................................................  
 
 

(ลงชือ่)………………………………………………… 
         (……………………………………………….) 
ตาํแหน่ง……………………………………………… 
 
 

หมายเหต ุ 1.  คา่ลงทะเบยีนสทุธ ิ6,000.- บาท/คน ไมร่วมคา่ทีพ่กั  
  2. ส่งรายชื่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 ไปยงั ชสอ. ภายใน        
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561  * ทัง้น้ี ชสอ. ขอสงวนสิทธ์ิปิดรบัสมคัร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารบัการฝึกอบรม
ครบจาํนวน ก่อนวนัครบกาํหนดส่งใบตอบรบั 
 3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อก่อนวนัจดัอบรมได้ที่ www.fsct.com และหรือสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี  ่  คณุวินัย  พฒันรงัษิวฒันา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.      
โทรศพัท ์0 24961199 ต่อ 308, 309 
 4. การจองทีพ่กั ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถตดิต่อจองหอ้งพกัโดยตรงกบัทางโรงแรมเดอะรชิ รายละเอยีดการจอง
ทีพ่กัในเอกสารโครงการตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยแลว้ 
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