
 

                                                    รายละเอียดหลักสูตร 

“การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” 
1.หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก                       

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ โครงการ        

T-VER ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ  ซึ่งการพัฒนา

โครงการต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) การทวนสอบ (Verification) โดยนิติบุคคลที่ 3       

ซึ ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาโครงการหรือที ่เรียกว่า “ผู ้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ 

(Validation and Verification Body)” อบก.จึงได้จัดทำหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ 

ภาคสมัครใจ (T-VER)” ขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบให้กับบุคลากรของหน่วยงาน             

ผู้ประเมินภายนอกฯ ที่มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ โดยหลักสูตรการอบรม

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

1. การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER) สำหรับโครงการทั่วไป 

เหมาะสำหรับบุคลากรที่ประสงค์จะขึ้นทำหน้าที่เป็นเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบโครงการ T-VER 

ประเภทโครงการด้านพลังงาน การจัดการของเสีย และการขนส่ง 

2. การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER) สำหรับโครงการป่าไม้ 

เหมาะสำหรับบุคลากรที่ประสงค์จะขึ้นทำหน้าที่เป็นเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบโครงการ T-VER 

ประเภทโครงการด้านการปลูกป่า/ต้นไม้ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า และการเกษตร 

2. องค์ประกอบของหลักสูตร 

หลักสูตรย่อยท่ี 1 : ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทยสำหรับผู้ประเมินภายนอก 

ระยะเวลาในการอบรม 
1 วัน (6 ชั่วโมง) 

 

หลักสูตรย่อยที่ 2 : การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

ระยะเวลาในการอบรม 
ภาคทฤษฎี: 2 วัน (12  ชั่วโมง) 
ภาคปฏิบัติ: 2 วัน (12  ชั่วโมง) 

 

กรณีหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการป่าไม้ต้อง

ปรับพื้นฐานเรื่องการตรวจวัดและการวางแปลงอย่างน้อย 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

 



 

 

 

3. ผู้จัดการฝึกอบรม 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานอื่นที่ อบก.ให้ความเห็นชอบต่อหลักสูตร 

4. วัตถุประสงค์ 

1. สร้างความเข้าใจในข้อกำหนด สำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ 

2. เพ่ิมทักษะการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 

3. สร้างอาชีพผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 

 5. วัตถุประสงค์ 

1. บุคลากรภายใต้หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity: DOE) ภายใต้กลไกการ

พัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

2. บุคลากรภายใต้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงานหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับรองระบบงานตาม

มาตรฐาน ISO 14065 

3. ผู้ที ่มีความประสงค์จะเป็นผู ้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย 

6. จำนวนผู้เข้าอบรม 

ไม่เกิน 40 คน 

7. คุณสมบัติของผู้อบรม 

1. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามสาขาของโครงการ T-VER ที่ประสงค์จะเป็น         

ผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ ดังนี้ 

 - วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ พลังงาน ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม  

 - วิทยาศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ สิ่งแวดล้อม ปิโตรเคมี วนศาสตร์ เกษตร เศรฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. คุณสมบัติของผู้อบรม (ต่อ) 

2. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ หรือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือน

กระจก หรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก ไม่

น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

3. กรณีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนๆ 

- สำหรับหลักสูตรโครงการป่าไม้ต้องมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านป่าไม้หรือการเกษตร ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

- สำหรับโครงการทั่วไปต้องมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องตามสาขาและขอบข่าย (Secteral Scope) ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

*หมายเหตุ: อบก. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมตามคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

8. ค่าใช้จ่ายสำหรับอบรม 

ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร 12,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

*หมายเหตุ: อบก. สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้ (เท่านั้น) 

- สนับสนุนการเดินทางจากศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B กรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่โครงการ และโรงแรม

สำหรับจัดอบรมภาคปฏิบัติ  

- สนับสนุนอาหารว่าง อาหารกลางวันในระหว่างวันที่จัดอบรม  

- ไม่สนับสนุนค่าที่พักตลอดการอบรม โปรดเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

9. การรับรองผลการอบรม  

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหลักสูตรย่อย โดย 

1. เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการอบรม และ 

2. ผ่านการทดสอบโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรย่อยที่ 1 
“ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
สำหรับผู้ประเมินภายนอก” 

1. ชื่อหลักสูตร: ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

สำหรับผู้ประเมินภายนอก 

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซ

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program) หรือ โครงการ T-VER ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือน

กระจกด้วยความสมัครใจ อบก.จึงได้จัดทำ “ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทยสำหรับผู้ประเมินภายนอก” เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาค

สมัครใจ มีความรู้และความเข้าใจในรูปแบบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยและการจัดทำเอกสารประกอบต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย 

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการของระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

 

 

 

 



 

 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

1) บุคลากรภายใต้หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity: DOE) 

ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

2) บุคลากรภายใต้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงานหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับรอง

ระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 

3) ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

5. ระยะเวลาในการอบรม  

1 วัน (6 ชั่วโมง)  

6. หัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตร 

1) ภาพรวมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 

Emission Reduction Program: T-VER) (1.5 ชั่วโมง) 

- ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และการ

รายงานผลการปลดปล่อยหรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-2: 2006) 

- แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

- การพิสูจน์โครงการที่เข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ต้องพิสูจน์ส่วนเพิ่มเติม (Positive List) 

- การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) 

2) ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) (1.5 ชั่วโมง)  

 

 

 

 



 

 

 

6. หัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตร (ต่อ) 

3) เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการ T-VER (1.5 ชั่วโมง) 

- เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) 

- รายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report: MR) 

- รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit Report) 

4) การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) โครงการ โดยผู้ประเมิน

ภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation & Verification Body: VVB) และหลักเกณฑ์การขึ้น

ทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (1.5 ชั่วโมง) 

5) สอบวัดผลการอบรม 

7. จำนวนผู้เข้าอบรม   

    ไม่เกิน 40 คน 

8. การรับรองผลการอบรม 

    ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย 

1) เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการอบรม และ 

2) ผ่านการทดสอบโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการของ ISO 14064-2: 2006 และมีความเข้าใจ      

ในหลักการของแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ

ไทย  (T-VER) ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ขั ้นตอนการขึ้น

ทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้

และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจได้ 

*ทั ้งนี ้หัวข้อและเนื ้อหาของการอบรมและจำนวนผู ้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี ่ยนได้ตามความ

เหมาะสม* 



 

 
 

รายละเอียดหลักสูตรย่อยที่ 2 
“การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย” 
1. ชื่อหลักสูตร: การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ โครงการ         

T-VER ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ อบก.จึงได้จัดทำ 

“การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” 

เพ่ือให้ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ มีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจสอบความใช้ได้

และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

3. หลักการและเหตุผล 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของ 

 - ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-3: 2006) 

 - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงาน ตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ในการรับรอง

ระบบงานหรือการยอมรับร่วมในรูปแบบอ่ืนๆ (ISO 14065: 2013) 

 - ข้อกำหนดสำหรับความสามารถที่จำเป็นสำหรับทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้ และผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 

(ISO 14066: 2011) 

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซ

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจ 

4) เตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 

 

 



 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

1) บุคลากรภายใต้หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity: DOE) ภายใต้กลไก

การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

2) บุคลากรภายใต้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงานหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับรองระบบงานตาม

มาตรฐาน ISO 14065 

3) ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย ภายใต้หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 

5. ระยะเวลาในการอบรม 24 ชั่วโมง (4 วัน: ทฤษฎี 2 วัน, ปฏิบัติ 2 วัน) 

6. หัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตร 

หัวข้อ/เนื้อหาของหลักสูตร ระยะเวลา 
หัวข้อที่ 1 ISO 14065: 2013 และ ISO 14066: 2011     3 ชั่วโมง 
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบความใช้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 
- การให้บริการการตรวจสอบความใช้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 
- ความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบความใช้/ผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก 
หัวข้อที่ 2 ISO 14064-3: 2006 9 ชั่วโมง 
- ระดับการรับรอง (Level of Assurance) 
- ขอบเขตของโครงการและความมีสาระสำคัญ (Scope & Materiality) 
- การตรวจสอบความสอดคล้องของหลักเกณฑ์ 
- การประเมินความเสี่ยงของข้อมูล (Risk Assessment) 
- การวางแผน (Validation & Verification Plan) 
- แผนการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Plan) 
- เปรียบเทียบข้อมูลและสรุปผล (Crosschecking & Evaluation) 
หัวข้อที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  12 ชั่วโมง 
- ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verify) โครงการ T-VER 
- ฝึกการตั้งคำถาม 
- การตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 
- การสรุปประเด็นที่ตรวจพบการจัดทำรายงาน 
- การออกถ้อยแถลงการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verify) 
หัวข้อที่ 4 สอบวัดผลการอบรม 

 



 

 

๗. จำนวนผู้เข้าอบรม   

ไม่เกิน 40 คน 

๘. การรับรองผลการอบรม 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย 

1) ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ 

2) เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการอบรม และ 

3) ผ่านการทดสอบโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9. การรับรองผลการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการของ ISO 14064-3: 2006, ISO 14065:2013, ISO 

14066: 2011 และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้ความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซ

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยได้ 

*** ทั้งนี้หัวข้อและเนื้อหาของการอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดการสมัครและการชำระค่าธรรมเนียม 
หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” 

1. การสมัครเข้าร่วม 

1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล “แบบตอบรับและข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมการอบรม” 

2) โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข โทรศัพท์ 083 0790 551 อีเมล sunisa.r@tgo.or.th  

*หมายเหตุ : อบก. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมตามคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

2. การชำระค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร 12,000 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

2) ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ อบก.ผ่านแบบฟอร์มการชำระเงินที่เจ้าหน้าที่ส่ง      

ให้โดยสแกนผ่านช่องทางต่างๆ หรือเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย  

3) โปรดชำระเงินเต็มจำนวน ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหักค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารจาก

ค่าลงทะเบียนอบรมได้ 

4) โปรดชำระเงินภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับแบบฟอร์มการชำระเงิน 

5) ส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข โทรศัพท์ 062 197 6839 อีเมล sunisa.r@tgo.or.th  

*หมายเหตุ: อบก. สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้ (เท่านั้น) 

 - สนับสนุนการเดินทางจากศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B กรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่โครงการ 

โรงแรมสำหรับจัดอบรมภาคปฏิบัติ 

 - สนับสนุนอาหารว่าง อาหารกลางวัน ในระหว่างวันที่จัดอบรม 

 - ไม่สนับสนุนค่าที่พักตลอดการอบรม โปรดเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

1) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมติดต่อ: นายพัลลภ อินทะนิล โทรศัพท์ 0 2141 9844 หรือ    

09 5196 6693 อีเมล: punlop.i@tgo.or.th 

2) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินหรือการส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมติดต่อ: นางสาวสุนิสา 

รักษาศรีมีสุข โทรศัพท์ 083 0790 551 อีเมล sunisa.r@tgo.or.th 

 


