




โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
เรื่อง  เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง  และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

_____________________ 
 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 ตามที่พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลเร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ และให้ประชาชนภายนอกเข้ามามีส่วนรวมในระบบ โดยมีวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
3 วิธี ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ละวิธีจะก าหนดวิธีปฏิบัติและ
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีการก าหนดบทลงโทษ มาตรา 120 
“ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง  
 ดังนั้น  เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ควรจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละข้ันตอน ตั้งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดกระบวนการ  เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ข้อผิดพลาด การถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษ   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานจัดซ้ือ
จัดจ้างจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง  และการตรวจสอบ
เอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคคลากรภาครัฐให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถก่อหนี้ผูกพันภายในเวลาอันรวดเร็ว และลดความเส่ียง 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึก เก่ียวกับกระบวนการ และข้ันตอนการ
จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละวิธี ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Market, e-Bidding, สอบราคา) วิธีคัดเลือก 
และวิธีเฉพาะเจาะจง  และการท าสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
 2.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัสดุและด าเนินการด้าน
พัสดุได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปัญญาใน
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 
 
 
 



3. หัวข้อการสัมมนา 
 3.1. การวิเคราะห์เชิงลึกการเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - การจัดท าและประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง การเปล่ียนแปลงแผนจัดซ้ือจัดจ้าง   
    การยกเลิกแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - การก าหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
  - การก าหนดคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 
  - การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  - การก าหนดเงื่อนไขการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - การจัดท าเอกสารการซ้ือหรือจ้าง 
  - กรณีศึกษา 
 3.2. การวิเคราะห์เชิงลึกการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 3.3 การจัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
  - การเจรจาต่อรองราคา 
  - การพิจารณาผลการคัดเลือกข้อเสนอและการเขียนรายงานเสนอของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง 
  - การบันทึกผลการตรวจสอบในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
 3.4. การจัดเตรียมเอกสารท าสัญญา และการบันทึกข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง 
  - การท าสัญญาซ้ือขาย 
  - การจัดท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
  - การจัดท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

  - กรณีศึกษา 
 

4.เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 
   เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผู้บริหารงานด้านพัสดุ และ 
ผู้ที่สนใจเก่ียวกับงานพัสดุ จ านวน 200 คน 
 

5. ระยะเวลาการสัมมนา 
 จ านวน 2 วัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 – วันอาทติย์ที ่13 พฤษภาคม 2561 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เข้าอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาในการจัดอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

6. สถานที่สัมมนา 
 โรงแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท สปา อ.เมือง จ. เชียงราย  
 

7. เทคนิคการสัมมนา 
 อธิบาย อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ และถาม-ตอบปัญหา  
 



8. วิทยากร 

 ทีมงานวิทยากรผู้ปฏิบัติงานและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง จากหน่วยงาน
ของรัฐ ประกอบด้วย  
  1. คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี   นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ     

         ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน   
 2. คุณมนูญ ปานอุทัย    หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และสถานที่    

         สังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

9. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
 1. ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 4 มื้อ เอกสาร
ประกอบการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสาร) 
 2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป  
เข้าร่วม สัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/  
ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555   
  3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหาร ส่วนต าบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอ่ืน สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ   
 4. ค่าลงทะเบียนที่ช าระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใดๆ  ก็ตาม 
จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกิน
กว่าก าหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะ
เปล่ียนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้ มหาวิทยาลัยฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน 
เช่นกัน    
 

10. ขั้นตอนการสมัครเข้าสัมมนาและการตอบรับ  
 1. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาให้ 
ครบถ้วน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย https://chiangrai.rmutl.ac.th/ 
  2. ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา โดยช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดผ่านธนาคารกรุงไทยทุก
สาขา ทั่วประเทศ ช่ือบัญชี เงินรับฝาก มทร.ล้านนา เชียงราย  เลขที่บัญชี 522-6-01142-3 ประเภทบัญชีกระแส
รายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน 
  3. ส่งหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย  
  (1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา และช่องทางอ่ืนที่ก าหนด   
  (2) หลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียน ไปที่งานสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย เลขที่  99  หมู่  10  ต.ทรายขาว อ.พาน  จ.เชียงราย  57120 โดยตรง หรือทางอีเมล์ 
panisara.th@rmutl.ac.th หรือ ทางโทรสาร  0 5372 3977-8 
 4. เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเอกสารหลักฐานการสมัครและ
หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว  ทางมหาวิทยาลัยฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัคร  

https://chiangrai.rmutl.ac.th/


 5. มหาวิทยาลัยฯ  จะไม่รับลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนในวันจัดการสัมมนา เว้นแต่  ในกรณีที่
มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาไม่เต็มตามจ านวนทีม่หาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
 6. มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จนถึงวันที่  30 
เมษายน  2561 และขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบจ านวน 200 คน  
 

11. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด  
 งานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาคารอ านวยการ ช้ัน 1  
เลขที่ 99 ม. 10 ต.ทรายขาว อ.พาน  จ.เชียงราย 57120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5372 3979 ต่อ  1230, 1236   
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://chiangrai.rmutl.ac.th/  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุปราณี แสนค า และ
นางสาวปาณิสรา ทองค าเอ่ียม เบอร์โทรศัพท์มือถือ 095-6750856  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย e-mail: panisara.th@rmutl.ac.th  
 เอกสารประกอบการสัมมนา  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา ประกอบด้วย   
 1. คู่มือปฏิบัติงาน : ประมวลกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(ฉบับใหม่ล่าสุด) รวมรวมโดยนายอธิวัฒน์  โยอาศรี  จ านวน 1 เล่ม    
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย :  ข้ันตอนและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (การวางแผน
การจัดซ้ือจัดจ้าง  การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละวิธีอย่างละเอียด การท าสัญญาและการ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP) จัดท าโดยนายอธิวัฒน์  โยอาศรี และทีมงาน จ านวน 1 เล่ม   
 3. กระเป๋าเอกสาร จ านวน 1 ใบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง  และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

ระหว่างวันเสาร์ที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
หัวข้อการบรรยาย 

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
หัวข้อวิชา : การวิเคราะห์เชิงลึกการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การจัดท าและประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง การเปล่ียนแปลงแผนจัดซ้ือจัดจ้าง   
  การยกเลิกแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 - การก าหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
 - การก าหนดคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 - การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 - การก าหนดเงื่อนไขการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 - การจัดท าเอกสารการซ้ือหรือจ้าง 
- กรณีศึกษา 

หัวข้อวิชา : การวิเคราะห์เชิงลึกการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และกรณีศึกษา 
 - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  และกรณีศึกษา 

วิทยากร   นายอธิวัฒน์  โยอาศรี  และนายมนูญ  ปานอุทัย 
เทคนิคการน าเสนอ   บรรยาย  อภิปราย สาธิต กรณีศึกษา   
 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561   เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
หัวข้อวิชา : การวิเคราะห์เชิงลึกการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 - การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกรณีศึกษา 
หัวข้อวิชา : การจัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 - การเจรจาต่อรองราคา 
 - การพิจารณาผลการคัดเลือกข้อเสนอและการเขียนรายงานเสนอของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง 
 - การบันทึกผลการตรวจสอบในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
หัวข้อวิชา : การจัดเตรียมเอกสารท าสัญญา และการบันทึกข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง 
 - การท าสัญญาซ้ือขาย 
 - การจัดท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 - การจัดท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 
           - กรณีศึกษา 
วิทยากร   นายอธิวัฒน์  โยอาศรี  และนายมนูญ  ปานอุทัย 
เทคนิคการน าเสนอ   บรรยาย  อภิปราย สาธิต กรณีศึกษา   

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ภาคเช้า 
เวลา 10.15 – 10.30 น. ภาคบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 



 

แบบตอบรับการเข้าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้าง  และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ” 

วันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม 

ชื่อหน่วยงาน  .................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ ..................................................................................... ............................................................................... 

รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 

1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... นามสกุล ......................................... ..................... 
    โทรศัพท์................................ โทรศัพท์มือถือ..................................e-mail: .................................................. 

2. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... นามสกุล .............................................................. 
    โทรศัพท์................................ โทรศัพท์มือถือ..................................e-mail: .................................................. 

3. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... นามสกุล ..............................................................  
    โทรศัพท์................................ โทรศัพท์มือถือ..................................e-mail: .................................................. 

4. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... นามสกุล ......................................... ..................... 
    โทรศัพท์................................ โทรศัพท์มือถือ..................................e-mail: .................................................. 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  (   ) ส าเนาใบโอนเงิน  
การออกใบเสร็จ (   ) ออกรวมใบเสร็จ 1 ใบ  (   ) ออกช่ือผู้เข้าร่วมอบรมแยกเป็นรายบุคคล 
    ต้องการให้ออกใบเสร็จในนาม..................................................................................................................................        
    ที่อยู่................................................................................................................................................................... ...... 
ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 3,500 บาท  
(ราคาดงักล่าวรวม ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร ค่ากระเป๋า ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ) 

โดยช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อบัญชี เงินรับฝาก มทร.
ล้านนาเชียงราย  เลขที่บัญชี 522-6-01142-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน 

---โปรดช าระเงินระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่  30 เมษายน 2561 โดยผู้สมัครจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง--- 

หมายเหตุ กรุณาส่งเอกสารการสมัครที่กรอกรายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรมและหลักฐานช าระเงินค่าลงทะเบียน ไปที่ 
นางสาวปาณิสรา  ทองค าเอ่ียม งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 หรือโทรสาร  
053-723977-8 หรือ e-mail: panisara.th@rmutl.ac.th สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่  
https://chiangrai.rmutl.ac.th/  

** ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจัดอบรมฯ ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ครบจ านวน 50 ท่าน** 

https://chiangrai.rmutl.ac.th/

