
 
 

สถาบนัพฒันาบุคลากรแหง่อนาคต   สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
73/1 อาคารสวทช. (ชนั 6) ถนนพระรามท ี6  เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยหอ้งฝึกอบรม 
(ใหบ้รกิารเฉพาะวนั-เวลาราชการ) 

รายละเอยีด จํานวน อตัราคา่บรกิาร/หอ้ง (บาท)
เฉพาะวนัธรรมดา 

หอ้งคอมพวิเตอร ์

o CPU: Intel Core i5 - 6400 (2.70GHz) 
o Mainboard: ASUS H170M-PLUS 
o Ram: Kingston Hyper-X FURY Black 

DDR4 (2133) 16GB 
o SSD: Kingston Fury 120GB 
o Harddisk: Seagate Barracuda 

7200rpm 1TB 
o Display Adapter: Asus GT730 2GB 
o Network Card: D-LINK DGE-560T 
o Wireless Network Card: D-LINK 

DWA-548 
o DVD Drive: Asus DVD - RW 24X 
o Monitor: Samsung LED 24'' 

30 ทนัีง 1 หอ้ง  25,000 บาท 

20 ทนัีง 1 หอ้ง 20,000 บาท 

15 ทนัีง 1 หอ้ง 15,000 บาท 

 
10 ทนัีง 

 
1 หอ้ง 10,000 บาท 

หอ้งสมัมนา   

o ทนัีงแบบ theater 
 

o Classroom 

100  ทนัีง 1 หอ้ง 7,000  บาท 

30  ทนัีง 1 หอ้ง 5,000  บาท 

อาหารกลางวนั 
(บฟุเฟ่ต)์ 1 คน 1 วนั 220 บาท 

เครอืงดมืและอาหารวา่ง 
(เชา้และบา่ย) 1 คน 1 วนั  80 บาท 

คา่บรกิารถา่ยเอกสาร    แผ่นละ 2 บาท 

หมายเหต ุ:  
1) หอ้งฝึกอบรมทกุหอ้งจะมเีครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับวทิยากร 1 ชดุ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Network 1000 Mbps and Internet 

speed 10 Mbps)  Projector และเครอืงเสยีง 
2) คา่บรกิารหอ้งฝึกอบรมรวมคา่ใชจ้า่ยทจีอดรถและภาษีมลูคา่เพมิแลว้  
3) เวลาในการใหบ้รหิารหอ้งฝึกอบรม  09.00-16.00 น. หากทา่นใชบ้รกิารเกนิเวลาสถาบันฯ อาจจะมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิตาม

ความเหมาะสม  
4) หากทา่นตอ้งการจะจองหอ้งฝึกอบรม กรุณาตรวจสอบวันเวลาวา่งของหอ้งกอ่นทจีะขอใชบ้รกิาร โดยประสานงาน 

กับเจา้หนา้ทขีองสถาบันฯ โทรศพัท ์0 2644 8150 ตอ่ 81886-7 หลังจากนันใหก้รอกแบบฟอรม์ยนืยันการใชห้อ้งฝึกอบรมและ
จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ททีางโทรสารหมายเลข 0 2644 8110 หรอื E-mail: training@nstda.or.th อยา่งนอ้ยลว่งหนา้ 15 วันกอ่นการ
ใชบ้รกิาร  

5) สถาบันฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเงอืนไข และราคา โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 
เงอืนไขการชําระเงนิ :  

ชาํระคา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ หรอืภายในชว่งทมีกีารจัดอบรม โดย 
 ชาํระเป็นเงนิสด หรอื เชค็ สงัจา่ยในนาม “สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต” หรอื “Career for The Future Academy”  
 หรอืโอนเงนิเขา้ บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนศรอียธุยา เลขทบัีญช ี013-1-51385-0     

ชอืบัญช ี “สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต” 
 



 
 

สถาบนัพฒันาบุคลากรแหง่อนาคต   สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
73/1 อาคารสวทช. (ชนั 6) ถนนพระรามท ี6  เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

การยกเลกิการเชา่หอ้ง :  
กรณีทยีนืยันการเชา่หอ้งอบรมกับสถาบันฯ แลว้ แตม่เีหตจํุาเป็นตอ้งยกเลกิการจัดอบรม ตอ้งแจง้สถาบันฯ ลว่งหนา้กอ่นการ
อบรม 2 สปัดาห ์มฉิะนัน สถาบันฯ จะเรยีกเก็บคา่ปรับเป็นเงนิ 50% ของคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

 

เอกสารยนืยนัการใชห้อ้งฝึกอบรม  
(เฉพาะวนั-เวลาราชการ)  

 
DATE :  DATE :  

ATTN :  สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต สวทช. FROM :  

TEL : 0 2644 8150 ตอ่ 81886-7 TEL :     

FAX :  0 2644 8110 FAX :  

E-MAIL :   training@nstda.or.th E-MAIL :   
 

*** กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้นสมบูรณเ์พอืประโยชนใ์นการใหบ้รกิาร และสง่เอกสารกลบัมายงัสถาบนัฯ ***  
การอบรม เรอืง :  
วนัทอีบรม/สมัมนา :  เวลา:   

ลําดบั รายการ    จํานวน จํานวนวนั จํานวนเงนิ 

1 หอ้งอบรมคอมพวิเตอร/์หอ้งสัมมนา   ทนัีง    
2 คา่กาแฟ-อาหารวา่ง (เชา้/บา่ย)       คน   
3 คา่อาหารกลางวัน (บฟุเฟ่ต)์       คน   
4 คา่ถ่ายเอกสาร แผ่นละ 2 บาท    แผ่น   

รวมคา่ใชจ้า่ย  (ทกุรายการรวมภาษมีลูคา่เพมิแลว้)  
 

โปรแกรมพนืฐานสําหรบัวทิยากรและผูเ้ขา้อบรม  (โปรดระบุใหล้ะเอยีด เชน่ Version ทใีช)้  
กรณีทเีป็นโปรแกรมเฉพาะ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งนํามาตดิตงัเอง โดยนดัหมายวนัเวลากบัเจา้หนา้ท ี
OS :   
Office :  
Internet :  ใช ้     ไมใ่ช ้      Browser :  
อนืๆ :   
  

 
กรณุากรอกรายละเอยีดสําหรบัการออกใบเสร็จรบัเงนิ ยนืยนัการเชา่หอ้งอบรม 

ตามราคาและวนั เวลาดงักลา่วขา้งตน้ 
 
ลายเซ็น  ....…………………………….............……… 
ตัวบรรจง (………………..........……………………....) 
ตําแหน่ง  ……………….........…………….……………. 
วันท ี  …….…/……….…/……..….… 
 

(ประทับตราหน่วยงาน) 

หนว่ยงาน:    
 
ทอียู:่  
 

กรุณาสง่แบบฟอรม์ยนืยันการใชห้อ้งฝึกอบรม ทางโทรสารอยา่งนอ้ย 3 สัปดาห ์กอ่นการใชบ้รกิาร NO :  
 


