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โครงการบรกิารวชิาการการฝกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  “การปฏบัิติหนาที่ของคณะกรรมการซื้อหรอืจาง 

และการจัดทํารายงานผลการพจิารณา ใหถูกตองครบถวน ตาม พ.ร.บ. 

การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุนที่ 1 

ในวันที่ 1 – 2  สิงหาคม 2563  ณ  โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล  

  กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐที่ใชบังคับในปจจุบัน กําหนดให 

หนวยงานของรัฐที่จะซื้อหรือจาง แตงตัง้คณะกรรมการซื้อหรอืจางขึ้นเพื่อปฏบิัตติามที่ระเบยีบกําหนด (ประกอบดวย

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส, คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา, 

คณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวธิคีัดเลอืก, คณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวธิเีฉพาะเจาะจง) โดยคณะกรรมการ 

ดังกลาวมหีนาที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ พจิารณาคุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอทุกราย และพจิารณา

ขอเสนอทางดานเทคนคิหรือพัสดุที่เสนอวามรีายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขที่หนวยงาน

ของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส หรอืหนังสอืเชิญชวนหรอืไม รวมทัง้ตองจัดทํา

รายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ กอนที่จะเสนอผูมอีํานาจเพื่อ

อนุมัตสิั่งซื้อหรอืสั่งจางตอไป 

การทําหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาวมคีวามสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะตองปฏบิัตใิหเปนไป

ตามวธิกีารหรอืขัน้ตอนที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสอืสั่งการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อใหหนวยงาน

ของรัฐไดรับพัสดุตรงตามความตองการ จงึจําเปนอยางยิ่งที่ผูที่เกี่ยวของ กลาวคือ ผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ

ซื้อหรอืจาง เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หัวหนาหนวยงานของรัฐ และผูมีอํานาจสั่งซื้อหรอืสั่งจาง จะตอง

ศกึษากฎหมาย กฎหมาย ระเบยีบ และหนังสอืสั่งการเกี่ยวกับการปฏบิัตหินาที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจาง และ 

การจัดทํารายงานผลการพิจารณา เพื่อใหการซื้อหรอืจางเปนไปตามกฎหมาย ปองกันมใิหมกีารอุทธรณหรอืรองเรยีน

จากผูประกอบการ อันจะสงผลใหหนวยงานของรัฐสามารถซื้อหรอืจาง ทําสัญญา และเบกิจายไดตามแผน เพือ่ใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสรมิและพัฒนาผูเขาอบรมฯ ใหมคีวามรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบยีบ และแนวทางปฏบิัติ 

ที่เกี่ยวกับการปฏบิัตหินาที่ของคณะกรรมการซื้อหรอืจาง และการจัดทํารายงานผลการพจิารณา 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมฯ สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชหรอืประยุกตใชในการปฏบิัตงิาน 

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

วทิยากร 

คุณณัฐชนน  ศิริพงษสุรภา (อ. ตั้ม)  

- ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนใหคําปรกึษาและนติกิรรมสัญญา สํานักบรหิารคดแีละนติกิาร 

สํานักงาน กสทช.  

- อดตีดํารงตําแหนงนติกิรชํานาญการ  กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

  

กลุมเปาหมาย (จํากัดรุนละ 50 ทาน เพื่อมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19) 

 ผูที่ไดรับแตงตัง้ใหเปนคณะกรรมการซื้อหรือจาง (คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส, 

คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา, คณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวธิีคัดเลือก, คณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง) เจาหนาที่พัสดุ, หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ, หัวหนาหนวยงานของรัฐ, ผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางของ

หนวยงานของรัฐ และผูสนใจทั่วไป โดยทุกหนวยงานสามารถสงผูเขารวมอบรมไดมากกวา 1 ทาน 

หมายเหตุ ***ขอสงวนสิทธิย์กเลกิโครงการอบรมฯ หากมีผูเขารวมการอบรมฯ ไมถึงจํานวน 20 ทาน ในแตละรุน และ

ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเฉพาะคาลงทะเบียนใหแกผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนไวแลวเทานั้น (หากมีการ

ยกเลกิการจัดอบรมฯ)*** 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 โทรศัพท :  0-2160-1435, 0-2160-1438 ตอ 14-26   โทรสาร : 0-2160-1440 

 e-mail : fit@ssru.ac.th    หรอื    ID LINE : fit.ssru 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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ระยะเวลาดําเนินการอบรมฯ 

1. เปดรับสมัครผูเขาอบรมฯ รุนที่ 1 

- ตัง้แตวันที่  22 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2563 

- โดยผูสนใจเขารวมการอบรมฯ สามารถสงแบบตอบรับฯ เพื่อสํารองที่น่ังการอบรมฯ ไดที่   

โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440 

E-mail : fit@ssru.ac.th    ID LINE : fit.ssru 

2. จัดอบรมฯ รุนท่ี 1 

- ในวันที่ 1 – 2 สงิหาคม 2563 

 

สถานท่ีจัดอบรมฯ  

โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร  เลขที่ 219 ซอยจรัลสนทิวงศ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ 10700  โทรศัพท : 02-422-9222, โทรสาร :  02-433-5880, E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

 

คาใชจายในการสมคัรอบรมฯ 

 คาลงทะเบยีนเขารวมอบรมฯ ทานละ 3,900  บาท (สามพันเการอยบาทถวน) ราคาดังกลาวรวมถงึ 

 1. กระเปา, เอกสารประกอบการอบรม, ปากกา, กระดาษโนต, QR Code ในการดาวนโหลดไฟล

เอกสารและรูปภาพเกี่ยวกับโครงการอบรมฯ 

 2. วุฒบิัตร 

 3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ และ อาหารวางจํานวน 4 มื้อ 

 4. คาตอบแทนวทิยากร 

 5. คาเชาสถานที่ในการจัดโครงการอบรมฯ 

6. คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิโครงการอบรมฯ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเขาอบรมฯ ไดรับความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และแนวทางปฏบิัตทิี่เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรูทั่วไปและการบริหารงานดานการเงินและการคลังภาครัฐ รวมถงึการ

ปฏบิัตงิานในระบบอิเล็กทรอนกิส 

2. ผูเขาอบรมฯ สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชหรอืประยุกตใชในการปฏบิัตงิานของตนเองหรอื

หนวยงานที่สังกัดไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
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กําหนดการโครงการบรกิารวชิาการการฝกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางฯ 

หลักสูตร  “การปฏบัิติหนาที่ของคณะกรรมการซื้อหรอืจาง 

และการจัดทํารายงานผลการพจิารณา ใหถูกตองครบถวน ตาม พ.ร.บ. 

การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุนที่ 1 

 

วันเสารท่ี  1  สงิหาคม  2563 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีนเขารับการอบรม 

09.00 – 09.15 น. พธิเีปดการอบรม 

09.15 – 10.30 น. บรรยายหัวขอ 

 - ความรูทั่วไปเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง (เนนเรื่องคณะกรรมการซื้อหรือจาง ไดแก องคประกอบ 

องคประชุม และมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส , 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา, คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธี คัดเลือก, 

คณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวธิเีฉพาะเจาะจง) 

10.45 - 12.00 น. บรรยายหัวขอ 

 - การปฏบิัตหินาที่ของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (e-bidding) 

 - วธิกีารตรวจเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่นขอเสนอ (เอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2) 

 - วธิกีารตรวจคุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละราย (บุคคลธรรมดา นติบิุคคล กิจการรวมคา กิจการ

คารวม) เชน การตรวจสอบผูมีอาชีพ การตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกันและการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม การตรวจสอบความสามารถตามกฎหมาย/การลมลาย/การเลิกกิจการ 

การตรวจสอบผลงาน การตรวจสอบตัวแทนจําหนาย เปนตน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยายหัวขอ 

- วิธีการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคหรือพัสดุที่เสนอ (งานซื้อ งานเชา งานจางทั่วไป งานจาง

กอสราง) 

14.45 – 16.30 น. บรรยายหัวขอ 

- ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (กรณีมีผูยื่นขอเสนอหลายรายและผานการพิจารณามากกวา 1 ราย, 

กรณมีผีูยื่นขอเสนอหลายรายแตผานเพยีงรายเดยีว, กรณมีผีูยื่นขอเสนอหลายรายหรอืรายเดยีวแตไม

มผีูผานการพจิารณา, กรณมีผีูยื่นขอเสนอเพยีงรายเดยีว, กรณไีมมผีูยื่นขอเสนอ เปนตน) 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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กําหนดการฯ (ตอ) 
 

วันอาทิตยท่ี  2  สงิหาคม  2563 

09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวขอ 

 - การปฏบิัตหินาที่ของคณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวธีิคัดเลอืก 

 - วธิกีารตรวจเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่นขอเสนอ 

 - วธิกีารตรวจคุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละราย (บุคคลธรรมดา นติบิุคคล กิจการรวมคา กิจการ

คารวม) เชน การตรวจสอบผูมีอาชีพ การตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกันและการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม การตรวจสอบความสามารถตามกฎหมาย/การลมลาย/การเลิกกิจการ 

การตรวจสอบผลงาน การตรวจสอบตัวแทนจําหนาย เปนตน 

10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวขอ 

- ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวธิคัีดเลอืก (กรณมีีผู

ยื่นขอเสนอหลายรายและผานการพิจารณามากกวา 1 ราย, กรณีมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตผาน

เพียงรายเดียว, กรณีมีผูยื่นขอเสนอหลายรายหรือรายเดียวแตไมมีผูผานการพิจารณา, กรณีมีผูยื่น

ขอเสนอเพยีงรายเดยีว, กรณไีมมผีูยื่นขอเสนอ เปนตน) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. บรรยายหัวขอ 

 - การปฏบิัตหินาที่ของคณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 - วธิกีารตรวจเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่นขอเสนอ 

 - วธิกีารตรวจคุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละราย (บุคคลธรรมดา นติบิุคคล กิจการรวมคา กิจการ

คารวม) เชน การตรวจสอบผูมอีาชีพ การตรวจสอบการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม การ

ตรวจสอบความสามารถตามกฎหมาย/การลมลาย/การเลิกกิจการ การตรวจสอบผลงาน การ

ตรวจสอบตัวแทนจําหนาย เปนตน 

14.45 – 16.30 น. บรรยายหัวขอ 

- ตัวอยางการจัดทํารายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

16.30 – 17.00 น. พธิปีดการฝกอบรมและมอบประกาศนยีบตัร 

 

**หมายเหตุ**  -  พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  

-  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
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แบบตอบรับการเขารวมโครงการบรกิารวิชาการฝกอบรมตาม พ.ร.บ. การจดัซื้อจดัจางฯ 

หลักสูตร  “การปฏบัิตหินาทีข่องคณะกรรมการซื้อหรอืจาง และการจัดทํารายงานผลการพจิารณา ให

ถูกตองครบถวน ตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุนที่ 1 

ในวันที่ 1 – 2  สงิหาคม 2563  ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร 

************************************************************************************ 

ชื่อหนวยงานผูเขารวมอบรม .........................................................................................................  โทรศัพท ......................................... 

รายชื่อผูเขารวมอบรม (กรุณาเขยีนตัวบรรจงเพื่อการออกใบวุฒิบ ัตรท่ีถูกตอง) 

1) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................. 

2) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................ 

3) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................ 

4) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................ 

5) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................ 
 

คาลงทะเบยีน ทานละ 3,900 บาท (สามพันเการอยบาทถวน)  
 

การชําระคาลงทะเบยีน   ชําระเงนิสดในวนัลงทะเบยีน   ชําระเงนิโดยการโอนเขาบัญชีออมทรัพย 

        บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

              ช่ือบัญชี นายพชิา ศรีพระจันทร และ นางพจนา  ไอยรัตน 

              เลขที่บัญชี 074-7-56737-8  

***โปรดชําระเงนิคาลงทะเบยีน ภายในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563*** 
 

การออกใบเสร็จคาลงทะเบยีน (กรุณาเขยีนรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อการออกใบเสร็จท่ีถูกตอง) 

ออกใบเสร็จในนาม................................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ีใหระบุในใบเสร็จ........................................................................................................................................................................... 

กรณมีผีูเขารวมโครงการอบรมฯ มากกวา 1 ทาน ทานมคีวามประสงคใหออกใบเสร็จแบบ  แยกใบเสร็จ  รวมใบเสร็จ 
 

 

                                     ลงชื่อผูเขาอบรมฯ / ผูประสานงาน 

 

                                                    (......................................................................) 

                                                            วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.............. 
 

หมายเหต ุ    1. สามารถดาวน โหลดรายละเอียดโครงการอบรมฯ ไดท่ี www.fit.ssru.ac.th 

                  2. กรุณากรอกแบบตอบรับการเขารวมโครงการอบรมฯ ใหชัดเจน พรอมแนบหลักฐานการชําระเงนิ 

                     สงมาท่ี โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

                  3. ขอสงวนสิทธิ์กรณียกเลกิการจัดโครงการอบรมฯ ในกรณีผูสมัครเขารวมการอบรมฯ ไมครบจํานวน 20 ทาน โดยมิตองแจง 

                     ใหทราบลวงหนา และคนืคาใชจายเฉพาะคาลงทะเบยีนอบรมฯ สําหรับผูท่ีชําระคาลงทะเบียนไวแลวเทาน้ัน 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
http://www.thailocalsu.com/
mailto:fit@ssru.ac.th
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แบบฟอรมการจองหองพัก 

 

โครงการบรกิารวิชาการฝกอบรมตาม พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  “การปฏบัิติหนาท่ีของคณะกรรมการซื้อหรอืจาง และการจัดทํารายงานผลการพจิารณา 

ใหถูกตองครบถวน ตาม พ.ร.บ. การจดัซื้อจดัจางและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560” รุนท่ี 1 

ในวันที่ 1 – 2  สงิหาคม 2563  ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร 
******************************************************************************************************************************* 

 

ชื่อหนวยงานผูเขาพัก.............................................................................................................................................. 

ที่อยูหนวยงาน........................................................................................................................................................... 
 

อําเภอ....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณยี................................ 
 

โทรศัพท...........................................................................โทรสาร............................................................................. 

E-mail : ................................................................................................................................................................... 
 

ชื่อผูเขาพัก.............................................................................. เบอรโทรศัพทมอืถือ.............................................. 
 

ชื่อผูเขาพักรวม....................................................................... เบอรโทรศัพทมอืถือ............................................... 
 

มคีวามประสงคขอจองหองพักเพื่อเขารวมการอบรมฯ และเลอืกประเภทหองพักดังน้ี 
 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (Standard) ราคา 1,300.-บาทสุทธิ (รวมอาหารเชา) 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (Superior) ราคา 1,500.-บาทสุทธิ (รวมอาหารเชา) 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (Premier) ราคา 2,200.-บาทสุทธ ิ(รวมอาหารเชา) 
 

โดยทําการ Check In ในวันท่ี .............................................. และ Check Out ในวันท่ี............................................. 
 

โปรดสงแบบฟอรมการจองหองพัก ทางแฟกซ/อเีมลถึงโรงแรมฯ ลวงหนา 20 วัน กอนวันที่จะเขาพัก 

 

 

 

   

โรงแรมรอยัลรเิวอร 219 ซอยจรัลสนทิวงศ 66/1, แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

โทรศพัท : 02-422-9222 โทรสาร :  02-433-5880  E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

 

 

 

หมายเหตุ 1.   โปรดสํารองหองพักกอนลวงหนา เพื่อประโยชนในการใชสทิธิ์เขาพักของทาน 

2.   ผูเขารวมโครงการอบรมฯ ตองชําระคาใชจายที่พักดวยตนเอง 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที ่1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th

