
คูม่อืสําหรบัประชาชน : งานบรกิารฝึกอบรมเพือ่หารายได ้
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การจัดฝึกอบรม/สมัมนา 
 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
 
 
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/สมัมนา ลงทะเบยีนการฝึกอบรมทางโทรศพัท ์โทรสาร และการลงทะเบยีนออนไลน ์
 กรณีตอ้งการฝึกอบรมแบบ In House ใหต้ดิตอ่ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีก่อ่น 
 รายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากโปรแกรมฝึกอบรมสมัมนา 
 เมือ่ใกลว้นัอบรมประมาณ 2 สปัดาห ์เจา้หนา้ทีจ่ะโทรยนืยันการเปิดอบรม สถานที ่วนัเวลาทีแ่น่นอน หรอืยกเลกิการ
อบรมในกรณีทีไ่มส่ามารถจัดได ้
 สําหรับหลกัสตูรทีเ่ปิดได ้ผูเ้ขา้รับการอบรมชาํระคา่ลงทะเบยีนฝึกอบรม/สมัมนากอ่นเขา้รับการอบรมหรอืในวนั
ลงทะเบยีน 
 
วธิกีาร 
 
1. ผูเ้ขา้อบรมดโูปรแกรมการฝึกอบรมสมัมนาไดจ้าก www.tistr.or.th 
2. การสมัครเขา้รับการฝึกอบรม 
 
-ลงทะเบยีนเขา้รับการฝึกอบรมผา่นลงทะเบยีนออนไลน ์สมัมนา/อบรม 
 
-โทรศพัท ์/ โทรสาร แจง้ขอเขา้รับการฝึกอบรม 
 
3. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมนําสง่หลกัฐานการชําระเงนิสง่ใหก้บั วว. ผา่นทาง โทรสาร /E-mail ตามทีแ่จง้ไวใ้นใบสมัครการฝึกอบรม 
4. ผูด้แูลหลกัสตูรออกใบเสร็จรับเงนิ ใบกํากบัภาษีใหผู้เ้ขา้รับการอบรม 
5. ผูจั้ดอบรมสง่ใบเสร็จรับเงนิใหผู้เ้ขา้อบรม ในกรณีโอนเงนิลว่งหนา้ 
6. ผูเ้ขา้อบรมตรวจสอบความถกูตอ้งของใบเสร็จรับเงนิ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองจัดการความรู ้ศนูยค์วามรู ้สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย โทรศพัท ์0 2577 9000 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
www.tistr.or.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 10 นาท ี
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 
การสมัครลงทะเบยีนอบรม 
1.ประชาสมัพันธห์ลกัสตูรทาง เว็บไซต ์วว. , ทางจดหมาย และ
ขอความอนุเคราะหท์างสือ่ตา่งๆ 

0 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามวนัทีกํ่าหนดการ
อบรม))  

2) - 
การสมัครลงทะเบยีนอบรม 
2. รับสมัครลกูคา้ทางโทรศพัท ์โทรสาร และทางการลงทะเบยีน
ออนไลน ์
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาใหบ้รกิาร ตามวนัทีกํ่าหนดการอบรม 
))  

0 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

3) - 
-ถา้หลกัสตูรใดจัดไดจ้ะพมิพร์ายชือ่ผูเ้ขา้อบรมในใบลงทะเบยีน 
โดยประสานงานตรวจสอบ ความถกูตอ้ง ของชือ่-สกลุ เพือ่ออก
ใบประกาศนยีบตัร 
-ในกรณีหลกัสตูรทีจั่ดไดจ้ะแจง้วนั เวลา สถานทีอ่บรม สถานที่
จอดรถอกีครัง้หนึง่ 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สาํเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) สามารถดูรายละเอียดและค่าใช่จ่ายในแต่ละหลกัสูตรได้ที ่
http://www.tistr.or.th/training-system/ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ทางเว็บไซต ์http://www.tistr.or.th/tistr/indexweb.php?pages=complain_form 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ทางไปรษณีย ์สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย เลขที ่35 หมู ่3 เทคโนธาน ีถ.เลยีบคลอง
หา้ ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120 ประเทศไทย 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ทางโทรศพัท ์0 2557 9083 โทรสาร 0 2577 9083 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ขัน้ตอนการขอรับบรกิารฝึกอบรม (มใีบวฒุบิตัร) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน: งานบรกิารฝึกอบรมเพือ่หารายได ้ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบญัญัตสิถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย ปี 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่, สถาบนัการศกึษา 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: ตามขอ้ตกลงของผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 14.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 4 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 8 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สําเนาคูม่อืประชาชน] งานบรกิารฝึกอบรมเพือ่หารายได ้23/09/2558 14:32 
 
 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


