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โครงการอบรม 
เรื่อง  ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ และ

การจัดท าสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร 
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดกระบี่ 

_______________ 
1. หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดให้หน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภาและหน่วยงาน
อิสระของรัฐ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ
หน่วยงานต่างๆ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังเพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนภายนอกเข้ามามีส่วนรวมในการจัดซื้อจ้างของภาครัฐ ซึ่งภายใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยแต่ละวิธีจะก าหนดวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่แตกต่างกันออกไป   

ดังนั้น  เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ควรจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  ทราบปัญหาและ 
แนวทางแก้ไขปัญหา  ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาด การ 
ถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานจัดซื้อ 
จัดจ้างให้เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่บุคคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในเวลาอันรวดเร็ว และลดความเสี่ยง จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในหัวข้อ 
ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการ
จัดท าสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึก เกี่ยวกับข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Market, e-Bidding, 
สอบราคา) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง  การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การ
จัดท าสัญญา การตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงกฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
 2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัสดุและด าเนินการด้ 
านพัสดุได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
 2.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปัญหาในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 
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3. หัวข้อการอบรม 
 3.1 ข้อปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

   - องค์ประกอบที่ส าคัญของเอกสารซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี 
- การก าหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ 
- การก าหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (Price Performance)  
- การก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงิน การส่งมอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 

3.2 ข้อปัญหาและแนวทางจัดท าและเปิดเผยราคากลาง 
- การจัดท าราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ 
- การเปิดเผยราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

3.3 กรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
- การด าเนินการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
- การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
- การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย 
- การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
- การด าเนินการจ้างก่อสร้าง 

3.4 ข้อปัญหาการท าสัญญา และกรณีศึกษา 
- การเลือกใช้สัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
- การบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง 

3.5 ข้อปัญหาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา 
- หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- ข้อควรระวังในการตรวจรับพัสดุ 

 

4. เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม 
 เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ใช้

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ของหน่วยงานภาครัฐ    

5. ระยะเวลาและสถานที่การอบรม 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน 

          เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   (จ านวน 250 คน) 
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอรท์ จังหวัดกระบี่      

         (จ านวน 200 คน) 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรม ที่เข้าอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาในการจัดอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

6. เทคนิคการอบรม 
 บรรยาย  อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถาม-ตอบปัญหา โดยวิทยากร 
 1. คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี   นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ     

         ผู้อ านวยการสว่นพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน   
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2. คุณมนูญ ปานอุทัย    เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  
           ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)    

7. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 1. ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ เอกสาร
ประกอบการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสาร ไม่รวมที่พัก) 
เอกสารประกอบการอบรม  ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม ประกอบด้วย   

 คู่มือปฏิบัติงาน : ประมวลกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (ฉบับใหม่ล่าสุด) รวมรวมโดยนายอธิวัฒน์  โยอาศรี  จ านวน 1 เล่ม    

 เอกสารประกอบการบรรยาย :  ข้อปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  จัดท าโดยนายอธิวัฒน์  โยอาศรี และทีมงาน 
จ านวน 1 เล่ม   

 2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป  
เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 413 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555   
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอ่ืน สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ   
 4. ค่าลงทะเบียนที่ช าระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมอบรมขอถอนคืนด้วยประการใดๆ  ก็ตาม 
จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่า
ก าหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยน
บุคคลผู้เข้าร่วมอบรมแทน จะต้องแจ้งให้ มหาวิทยาลัยฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน    
 

8. ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมและการตอบรับ  
10.1  ช่องทางท่ี 1 

1)  สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/  กดปุ่ม 
“ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม” กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยท่านจะได้รับรหัสการลงทะเบียนไว้
ส าหรับแจ้งหลักฐานการช าระเงิน 

2) ช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  
ทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มทร.ล้านนาเชียงราย (เงินรับฝาก) เลขที่บัญชี 522-6-01142-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน 
   3) แจ้งการช าระเงินพร้อมแนบหลักฐานการช าระเงินในระบบรับสมัครออนไลน์ 
www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/  โดยกรอกรหัสการลงทะเบียน และกดปุ่ม Search เลือก“แจ้งการช าระเงนิ” 
กรอกรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน  และแนบส าเนาใบโอนเงิน หลังจากนั้นกดปุ่ม “แจ้งการช าระเงิน” 
 10.2 ช่องทางที่ 2 
 1) ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมอบรมให้ 
ครบถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/ 

http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/
http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/
http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/
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 2) ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ 
ชื่อบัญชี มทร.ล้านนาเชียงราย (เงินรับฝาก) เลขที่บัญชี 522-6-01142-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน 
  3) ส่งหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย  
  (1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมอบรม  
  (2) หลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
                    ไปที่งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ทางอีเมล์ uniservecrrm@gmail.com หรือ ทางโทรสาร  
0 5372 3977    
 เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการ
โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว  ทางมหาวิทยาลัยฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัคร  
 มหาวิทยาลัยฯ  จะไม่รับลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนในวันจัดการอบรม เว้นแต่  ในกรณีที่มีผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมอบรมไม่เต็มตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
 มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม ดังนี้   

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
          แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2561 (จ านวน 250 คน)  
รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  
         รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 มกราคม 2562 (จ านวน 200 คน) 

            และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมครบจ านวน  
 
9. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด  
 งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาคารอ านวยการ 
ชั้น 1 เลขที่ 99 ม. 10 ต.ทรายขาว อ.พาน  จ.เชียงราย 57120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5372 3979 ต่อ 1236, 1230   
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุปราณี แสนค า และ 
นางสาวปาณิสรา ทองค าเอ่ียม เบอร์โทรศัพท์มือถือ 095-6750856 หรืออีเมล์ uniservecrrm@gmail.com 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/


5 
 

ก าหนดการโครงการอบรม 
เรื่อง  ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

และการจัดท าสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา 
****************************** 

รุ่นที่ 1   ระหว่างวันท่ี 22-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
             กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมารไิทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  

หัวข้อการบรรยาย 
วันที่ 1  เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
หัวข้อที่ 1 ข้อปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

- องค์ประกอบที่ส าคัญของเอกสารซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี 
- การก าหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ 
- การก าหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (Price Performance)  
- การก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงิน การส่งมอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 

หัวข้อที่ 2 ข้อปัญหาและแนวทางจัดท าและเปิดเผยราคากลาง 
- การจัดท าราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ 
- การเปิดเผยราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

หัวข้อที่ 3 กรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
- การด าเนินการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
- การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
- การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย 
- การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
- การด าเนินการจ้างก่อสร้าง 

วิทยากร   นายอธิวัฒน์  โยอาศรี  และนายมนูญ  ปานอุทัย 
เทคนิคการน าเสนอ   บรรยาย  อภิปราย สาธิต กรณีศึกษา   
 
วันที่ 2   เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
หัวข้อที่ 4 ข้อปัญหาการท าสัญญา และกรณีศึกษา 

- การเลือกใช้สัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
- การบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง 

หัวข้อที่ 5 ข้อปัญหาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา 
- หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- ข้อควรระวังในการตรวจรับพัสดุ 

วิทยากร   นายอธิวัฒน์  โยอาศรี  และนายมนูญ  ปานอุทัย 
เทคนิคการน าเสนอ   บรรยาย  อภิปราย สาธิต กรณีศึกษา   

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ภาคเช้า 
เวลา 10.15 – 10.30 น. ภาคบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 – 13.00 น. 
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แบบตอบรับการเข้าโครงการอบรม 
เรื่อง   ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ และ

การจัดท าสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา 
      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
                 แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 
      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รสีอร์ท จังหวัดกระบี่  

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม 

ชื่อหน่วยงาน  .................................................................................................................................................... 
ที่อยู ่...................................................................................................... .............................................................. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ......................................................... 
    โทรศัพท์....................................................................E-mail: ........................................................................ 
     การรับประทานอาหาร (   ) ปกติ    (   ) มังสวิรัติ    (   ) อาหารอิสลาม    (    )แพอ้าหาร........................... 
2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ......................................................... 
    โทรศัพท์....................................................................E-mail: ........................................................................ 
     การรับประทานอาหาร (   ) ปกติ    (   ) มังสวิรัติ    (   ) อาหารอิสลาม    (    )แพอ้าหาร.......................... 
3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ......................................................... 
    โทรศัพท์....................................................................E-mail: ........................................................................ 
     การรับประทานอาหาร (   ) ปกติ    (   ) มังสวิรัติ    (   ) อาหารอิสลาม    (    )แพอ้าหาร.......................... 
4. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ......................................................... 
    โทรศัพท์....................................................................E-mail: ........................................................................ 
     การรับประทานอาหาร (   ) ปกติ    (   ) มังสวิรัติ    (   ) อาหารอิสลาม    (    )แพอ้าหาร.......................... 
การออกใบเสร็จ (   ) ออกรวมใบเสร็จ 1 ใบ  (   ) ออกชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแยกเป็นรายบุคคล  
    ต้องการให้ออกใบเสร็จในนาม..................................................................................................................................        
    ที่อยู่.........................................................................................................................................................................  
ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 3,500 บาท (ราคาดังกล่าวรวม ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร คา่กระเป๋า คา่อาหารกลางวัน 2 มื้อ 
และอาหารวา่ง 4 มื้อ) โดยช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดหรือเช็คผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ  
ชื่อบัญชี มทร.ล้านนาเชียงราย (เงินรับฝาก) เลขท่ีบัญชี 522-6-01142-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน ซึง่ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 

รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร โปรดช าระเงินระหว่างวันที่ วันที ่1 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2561 
รุ่นที่ 2 จังหวัดกระบี่  โปรดช าระเงินระหว่างวันที่ วันที ่1 พฤศจิกายน - 28 มกราคม 2561 

หมายเหตุ กรุณาส่งเอกสารการสมัครที่กรอกรายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรมและหลักฐานช าระเงินค่าลงทะเบียน ไปที่ 
โทรสาร 053-723977 หรือ e-mail: uniservecrrm@gmail.com สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ 
www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/ 

http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/reg/


 

เอกสารจองห้องพกั ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ 
โครงการอบรม 

 เร่ือง ขอ้ปัญหาและแนวทางแกไ้ขจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัท าและเปิดเผยราคากลาง  
การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ   และการจดัท าสัญญา การตรวจรับพสัดุ และกรณีศึกษา  

 รุ่นที ่2 ระหวา่งวนัท่ี 2-3 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ จงัหวดักระบ่ี 
 

1.ช่ือผูเ้ขา้พกั…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.ช่ือผูเ้ขา้พกั…………………………………………………………………………………………………… 

 

หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมายเลขโทรศพัท…์……………………… โทรสาร…………………………อีเมล…์……………………………. 

 

เขา้พกัวนัท่ี……………………………………………….ออกวนัท่ี……………………………………………… 

 

*หอ้งพกัรวมอาหารเชา้ (กรุณาเลือกรูปแบบหอ้งพกัท่ีท่านตอ้งการเขา้พกั) 
 

□ หอ้งพกัระดบัสุพีเรีย (พกัเด่ียว) ราคา 1,200 .- บาท/หอ้ง/คืน  จ านวน…..…...คืน จ านวน ……………หอ้ง 
□ หอ้งพกัระดบัสุพีเรีย (พกัคู่)  ราคา 1,500 .- บาท/หอ้ง/คืน  จ านวน…..…...คืน จ านวน ……………หอ้ง 
□ หอ้งพกัแบบ Floral Suite  ราคา 2,500 .- บาท/หอ้ง/คืน   จ านวน…..…...คืน จ านวน ……………หอ้ง 
□ เตียงเสริม   ราคา           700.-  บาท/หอ้ง/คืน  จ านวน…..…...คืน จ านวน ……………หอ้ง 

      
รวมเป็นเงิน ……….…………บาท 

 

ท่ีอยูอ่อกบิลใบเสร็จ  : ………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

เลขท่ีภาษี ………………………………………………………………………………………………………. 

 

เงื่อนไขการจองห้องพกั และวธีิการช าระเงิน 
1. ยนืยนัการจองหอ้งพกั ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2562 
2. โอนเงินส าหรับค่าหอ้งพกั 50 % ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2562  มายงัช่ือบญัชี  
        “บริษัท กระบี่ ซิตี ้โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท”  ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่  ประเภทออมทรัพย์ เลขที ่812-1-77777-1  
3. เม่ือโอนเงินเรียบร้อยแลว้ กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน มายงัหมายเลขแฟกซ์ 075-612-992  

             E-mail ; 'booking@maritimeparkandspa.com' 
4.  ในกรณีท่ีไม่สามารถ ยนืยนัการจองหอ้งพกัภายใน วนัท่ี 25 มกราคม 2562  รบกวนโทรศพัทส์อบถามหอ้งวา่งไดท่ี้   

  คุณวรรณา ศิริธรรมพนัธ์ หมายเลข 075-620-028-35 



วันท่ีจัดงาน  22-23 ธันวาคม 2561

ช่ือ นามสกุล

ตําแหน่ง หน่วยงาน

ท่ีอยู่

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรสาร

หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี Email 

ประสงค์สํารองห้องพัก

วันท่ีเข้าพัก วันท่ีเดินทางกลับ

ห้องเซ็นทราซูพีเรียร์ (จํานวน 127 ห้อง)

พัก 1 ท่าน จํานวน _________________ ห้อง ราคาต่อห้องต่อคืน    1,200 บาท

พัก 2 ท่าน จํานวน _________________ ห้อง ราคาต่อห้องต่อคืน    1,500 บาท

พัก 3 ท่าน จํานวน _________________ ห้อง ราคาต่อห้องต่อคืน    800 บาท

กรณีพักห้องคู่กรุณาใส่ช่ือและนามสกุลของผู้ที่พักร่วม

ช่ือ นามสกุล

หน่วยงาน

เงื่อนไขการสํารองห้องพัก

กรุณาสํารองห้องพักและชําระเงินล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเข้าพัก

กรุณาชําระเงินเต็มจํานวน ตามราคาค่าห้องพักต่อหน่ึงคืน ส่วนท่ีเหลือชําระในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ

แจ้งโรงแรมทันทีที่ต้องการเปล่ียนแปลงการจอง 

การยกเลิกการจองสามารถทําได้โดยแจ้งโรงแรมล่วงหน้า 3 วันโดยไม่มีการเสียค่าปรับ

การยกเลิกการจองในวันท่ีเข้าพัก หรือไม่เข้าพักตามวันท่ีจอง โรงแรมจําเป็นต้องปรับค่าความเสียหายเป็นจํานวนเงินเท่ากับค่าห้องพักท่ีชําระมาแล้วหน่ึงคืน 

รายละเอียดการชําระเงิน โดยโอนเงินผ่านบัญชี

ทางโรงแรมจะแจ้งหมายเลขบัญชีอีกคร้ังหลังจากยืนยันการสํารองห้องพัก

ช่องทางติดต่อแผนกสํารองห้องพัก

โทรศัพท์ 02-143-1234 ต่อ 8184,8185,8186 โทรสาร 02-143-1235 อีเมล์ rsvncgc@chr.co.th

แบบฟอร์มการสํารองห้องพัก

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ช่ืองาน / ช่ือคณะ  ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทําและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการจัดทําสัญญาการตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา 


