
 

ที ่ สพท.      66/2561 

                 8  พฤษภาคม  256๑ 

เรื่อง   การจัดสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง“รุก / รับ  พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560” 

เรียน     ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

          และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  โครงการและก าหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ   จ านวน 6  หน้า   
  2.  ขั้นตอนกระบวนการสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมสัมมนาฯ    จ านวน 2  หน้า                       

  3.  แบบใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา   จ านวน 1  หน้า                              
  4.  แบบส ารองห้องพัก / แผนที่โรงแรม                          จ านวน  2  หน้า       

           ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  ได้ก าหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ  ครั้งที่  2/2561                       
เรื่อง  “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ  พ.ศ. 2560”  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  12  ถึงวันศุกร์ที ่                       
13  กรกฎาคม  256๑  ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  ถนนเลี่ยงเมือง  ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมือง                     
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จ านวน  ๒  วัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ     
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และให้พร้อมปฏิบัติการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อ                
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นกฎหมายรอง  ตลอดจนกฎกระทรวงและประกาศ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ซ่ึงล้วนส าคัญยิ่งต่อการเดินหน้าภายใต้พระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว  อีกท้ังเพ่ือให้                
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าสัญญา,  การบริหารสัญญา  การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ                        
รวมถึงการศึกษาลงลึกในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางที่ต้องใช้ ในการปฏิบัติ  ตามพระราชบัญญัติ                   
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  พ.ศ. 2560 ตลอดจนเพ่ือให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น 
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ในการบริหารงานพัสดุ  ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและหรือวิทยากร  ซึ่งจะช่วย
คลี่คลายปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไปได้  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้  จ านวน  600 คน    

  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนโครงการสัมมนาทาง
วิชาการดังกล่าว   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพั สดุ  ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง   และผู้สนใจในหน่วยงานสังกั ด     
เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  10  พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม  2561                  
           

                       / โดย... 
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โดยช าระเงินค่าลงทะเบียน  คนละ  4,500  บาท  ตามแบบใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน)  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ชื่อบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขท่ีบัญชี  008-0-05793-1  และกรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา
พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานการช าระเงินดังกล่าว  ในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง
ประเทศไทย  (www.cmatthai.com)  หัวข้อ  “สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์”  รายละเอียดโครงการและ
ขั้นตอน/วิธีการลงทะเบียนเข้าสัมมนาออนไลน์  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

  อนึ่ง  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยไม่รับลงทะเบียนในวันสัมมนา  เว้นแต่ผู้สมัครเข้าร่วม
สัมมนาไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้  และสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบ
ตามจ านวน  600  คน  ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดโครงการสัมมนาและข้ันตอน/วิธีการลงทะเบียนเข้า
สัมมนาเพ่ิมเติม  ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ  www.cmatthai.com 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าทีแ่ละหน่วยงาน                 
ในสังกัด  ผู้เกี่ยวข้อง  และผู้ที่สนเข้าร่วมสัมมนาทราบด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
                                                       
       
                                                                      

                                             (นายวัลลภ ภักดีสุข) 
                               นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 2618 2159,  0 2618 7490 
โทรสาร  0 2618 2159 
เว็บไซต์  www.cmatthai.com 

e-mail address :  cmatthai.th@gmail.com 
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โครงการสัมมนาทางวิชาการ  
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 

เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560” 
ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 12  ถึงวันศุกร์ท่ี  13  กรกฎาคม  2561 
ณ โรงแรมบรรจงบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
__________________________________________________   

 
หลักการและเหตุผล 

 เกือบขวบปี นับแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560                   
รวม  132  มาตรา  ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 เป็นต้นมา  โดยมุ่งหมายสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส   มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม                  
การวางแผนประเมินผลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือการตรวจสอบ
และป้องกันการทุจริต  และค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  โดยการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต้อง
ด าเนินการโดยอิเล็กทรอนิกส์ที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส  กรมบัญชีกลางซึ่งรับภาระเป็นเจ้าของเรื่องและรับผิดชอบ
โดยตรง  จึงไดเ้ร่งออกกฎหมายรอง เช่น  กฎกระทรวง  10  ฉบับ   รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ  พ.ศ.  2560  รวม 223 ข้อ  นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีประกาศคณะกรรมการ              
คณะต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางอีก  2  ฉบับ  รวม  60  หน้ากระดาษ  รวมถึงหนังสือแจ้งเวียนตอบข้อหารือ
อ่ืน ๆ  อีกประมาณ  60  เรื่อง  จึงนับว่าเป็นภาระยิ่งใหญ่ของกรมบัญชีกลาง  และยิ่งไปกว่านั้นก็คือองค์กร    
ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหลาย  ตลอดรวมถึงตัวบุคคลผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง                
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ทีจ่ะต้องขับเคลื่อนและด าเนินงานที่รับผิดชอบให้เดินหน้าไปอย่างฉับพลัน  
และถูกต้องทุกรายละเอียดในสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ  ซ่ึงย่อมจะต้องพบปัญหาและอุปสรรค                
ในช่วงเวลารอยต่อของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้   เนื่องจากเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายต่างไม่คุ้นเคยมา
ก่อนด้วยกันทั้งสิ้น 

 จากเหตุผลดังกล่าว  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยตระหนักในความทุกข์กังวลของ               
เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุภาครัฐทั้งหลายทั้งปวง  จึงก าหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ  ครั้งที่  2/2561                 
ในหัวข้อเรื่อง  “รุก/รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560”  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวันศุกร์ท่ี                  
13 กรกฎาคม พ.ศ.  2561  รวม  2  วัน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ผู้เกี่ยวข้อง  หรือผู้ที่สนใจทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาและท าความเข้าใจ  ทบทวนสาระต่าง ๆ  ในเชิงลึกเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  รวมถึงบรรดากฎกระทรวง  ตลอดจนหนังสือเวียน  
ส าคัญ ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้  มีความรู้ความเข้าใจ                
 

                 / ใน ... 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4jOCe2OrYAhWHK48KHXHjC84QFgg9MAA&url=https%3A%2F%2Fth.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g612389-d478769-Reviews-Ambassador_City_Jomtien-Sattahip_Chonburi_Province.html&usg=AOvVaw33DtwfPBrRhfrNVHxgY15D


- 2 - 
 
ในรายละเอียด  และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน                      
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ยิ่งกับองค์กรและประเทศชาติสืบไป 

 อนึ่ง  ในการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้  มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้รับฟังการบรรยาย
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในทุกหัวข้อที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 จากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยตรงเป็นส าคัญ  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการศึกษาเก็บเกี่ยวกรณีและประสบการณ์ซ้ าซาก  เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้   ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติลง
และเดินหน้าต่อไปได้ตามเป้าหมายการด าเนินงาน  
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ. ศ 2560 
รวมทั้งกฎหมายรอง  ได้แก่ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ . ศ. 2560               
รวมทั้งการท าสัญญา, การบริหารสัญญา  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องและอ่ืน ๆ              
ที่ส าคญั 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาเข้าใจระบบสารสนเทศทุกหัวข้อที่เก่ียวข้องกับในพระราชบัญญัติ           
การจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยละเอียด 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ  ซึ่งได้แก่ 
การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ .ศ. 2560                    
โดยละเอียด 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แสดงความเห็น  และร่วม                              
แก้ปัญหาอุปสรรคทีเ่กิดข้ึนในการปฏิบัติการต่าง ๆ  
 
หัวข้อการสัมมนา 

1. หลักการส าคัญ และรายละเอียดต่าง  ๆ  เกี่ยวกับ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ              
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 และบรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวี ยนต่าง ๆ 
ที่ออกภายใต้กฎหมาย ดังกล่าว 

2.  การท าสัญญาและการบริหารสัญญาต่างๆ 
3. การปฏิบัติการในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  (e-GP) 
4. หลักการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   (การเก็บรักษา  การควบคุมการ  บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ) 
 
                     / ประโยชน์ ... 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้  ข้อเสนอแนะ  กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
แนวคิดที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติและปรับใช้ ในการท างาน  เพ่ือมุ่งไป สู่ความส าเร็จเรียบร้อยในการ
บริหารงานด้านพัสดุ  นอกจากนั้นยังสามารถน าไปถ่ายทอดหรือแนะน าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จอย่างดียิ่งต่อหน้าที่  ตอบสนองต่อการด าเนินงานของ
ภาครัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  และผู้สนใจทั่วไป  จ านวน 600 คน 
 
คณะวิทยากร 
  ๑.  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 
  2.  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานอัยการสูงสุด 
  3.  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  

 

ระยะเวลาการสัมมนา 
  จ านวน 2 วัน  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  12  ถึงวันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  256๑ 
 
สถานที่สัมมนา 
  โรงแรมบรรจงบุรี  ถนนเลี่ยงเมือง  ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

เทคนิคการสัมมนา 
  บรรยาย  อภิปราย  และตอบปัญหาข้อซักถามต่าง ๆ 
 
การติดตามประเมินผล 
  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยใช้แบบสอบถาม  เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อน  
และหลังการสัมมนา 
 
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
  ๑. ค่าลงทะเบียน  4,500  บาท (สี่พันห้าร้อยบาท)  รวมเอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการ  พร้อมกระเป๋าบรรจุเอกสาร   อาหารกลางวัน  2  มื้อ  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  4  มื้อ  (ไม่รวมค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าท่ีพัก  และค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา)  สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่  3)  
พ.ศ.  2555  แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค 0406.4/ว 413  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2555 
              / 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ... 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4jOCe2OrYAhWHK48KHXHjC84QFgg9MAA&url=https%3A%2F%2Fth.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g612389-d478769-Reviews-Ambassador_City_Jomtien-Sattahip_Chonburi_Province.html&usg=AOvVaw33DtwfPBrRhfrNVHxgY15D
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  ๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา  สามารถเบิกจ่ายจาก
ส่วนราชการได้  ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  8)  พ.ศ.  2553 
  ๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบล)  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๙ 
   4.   ในกรณีที่หน่วยงานได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดยืมเงินทดรองของทางราชการไปจัดซื้อจาก
บุคคล  บริษัท ห้าง ร้านในวงเงินที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หน่วยงานจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่นั้น 
กรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือตามหนังสือท่ี กค ๐๘๐๔/๔๕๗๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๔  ไว้ว่า  “ในกรณีที่
ข้าราชการได้ยืมเงินทดรองไปจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าจ้าง ณ สถานที่ของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จึงไม่ต้อง
หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐(๔) มาตรา ๖๙ ทวิ และภาษีการค้า ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๗๘ ปัณรส 
แห่งประมวลรัษฎากร”  เพราะยังไม่ถือว่าหน่วยงานนั้นเป็นผู้จ่าย 
      
หมายเหตุ    1.  ค่าลงทะเบียนที่ช าระเรียบร้อยแล้ว  หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า
ร่วมสัมมนาคืนด้วยประการใด ๆ ก็ตาม  จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนก าหนดวันสัมมนาไม่น้อยกว่า  ๗  วัน หรือ
ภายในวันพฤหัสบดีที่  5 กรกฎาคม ๒๕61  โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจะหักค่าใช้จ่ายไว้              
คนละ  ๓๐๐  บาท และสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการขอถอนคืนเงินหากแจ้งถอนคืนเงินค่าลงทะเบียนที่ได้รับ
ช าระแล้ว  หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 

      2.  หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจากท่ีได้ลงทะเบียน
สมัครเข้าร่วมสัมมนาไว้แล้ว  จะต้องแจ้งให้สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยทราบเป็นการล่วงหน้า
ก่อนก าหนดวันสัมมนา  ไม่น้อยกว่า  7  วัน  
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าสัมมนาและการตอบรับ 
  1.  ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา  สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครเข้าร่วม
สัมมนาได้ในในเว็บไซต์ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (www.cmatthai.com)  หัวข้อ  “สมัคร
เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์”   ตามข้ันตอนและวิธีการสมัครลงทะเบียนออนไลน์  แนบท้ายโครงการสัมมนา 
  ๒. ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาคนละ  4,500  บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  เป็น
รายบุคคล   ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน  ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน)  
ทุกสาขาทั่วประเทศ  ชื่อบัญชี   สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน)  สาขาบางกระบือ  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี ๐๐๘-๐๐๕๗๙๓-๑   โดยระบุ 
Ref.No.๑ :  2๒๕61 และ Ref.No. ๒ : หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา  ให้ชัดเจนใน
แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 
               / 3. แนบ ... 
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  ๓. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนาที่ได้ช าระเสร็จสิ้นแล้วในระบบ
ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (www.cmatthai.com) 
  4. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจะแจ้งยืนยันการรับสมัครในระบบออนไลน์  โดย
ส ารองที่นั่งและตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา  พร้อมจัดส่งใบเสร็จรับเงิน  บัตรที่นั่ง  ทางไปรษณีย์  ให้ผู้สมัคร   
เข้าร่วมสัมมนาที่ได้ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการสมัครเข้าร่วมสัมมนาอย่างถูกต้องครบถ้วน  ในระบบ                
การลงทะเบียนออนไลน์ของสมาคมฯ  
  5. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจะไม่รับลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนในวันที่
ก าหนดจัดการสัมมนา   เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาไม่ครบตามจ านวน  600  คน  หรืออาจ
พิจารณาเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 
  6. ก าหนดการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  10 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที ่   
5  กรกฎาคม  2561  และสงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัครลงทะเบียน  เมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบตาม
จ านวน  600  คน 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด  ได้ที่ 
  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  เลขที่ 73  อาคารธุรกิจบัณฑิตย์  ถนนพระรามที ่6                  
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400  โทร. 02-618-2159, 02-618-7490   หรือ
ทางเว็บไซต ์www.cmatthai.com 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ   สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
                                                                     

 
                                                                                                                                    
 
 
 

           
                                                          (นางนภาพร  บุญสร้าง) 
                อนุกรรมการและเลขานุการฯ 
                                                     สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
 

        ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                              
                                   
                                                              (นายวัลลภ  ภักดีสุข) 
                                                  นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
 

http://www.cmatthai.com/
http://www.cmatthai.com/
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ก าหนดการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง  “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ.  2560” 

ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี  12  ถึงวันศุกร์ท่ี  13  กรกฎาคม  2561 
ณ โรงแรมบรรจงบุรี  ถนนเลี่ยงเมือง  ต าบลมะขามเต้ีย  อ าเภอเมือง                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 
 
 

วัน เวลา หัวข้อเรื่อง วิทยากร 
วันพฤหัสบดทีี ่12 กรกฎาคม 2561 
07.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนสัมมนา  
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ 

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 

09.00 – 12.00 น. หลักการส าคัญของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง     
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบ  กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  2560 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ 
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 
 

13.00 – 16.30 น. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ .ศ. 2560 โดยละเอียด  
รวมถึงกฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ 
นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 
กรมบัญชีกลาง 

วันศุกร์ที ่13 กรกฎาคม 2561 

0๙.00 – 10.30 น. การบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

นายกฤษฎา บุณยสมิต  
อธิบดีส านักวิชาการ  
ส านักงานอัยการสูงสุด 

10.00 – 1๒.๐0 น. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

นางสาวณิติญาภรณ์  อิ่มใจ 
นักวิชาการคลังช านาญพิเศษ  
กรมบัญชีกลาง 

๑๓.๐0 – 1๖.๓0 น. สารพันปัญหาการพัสดุ  
ถาม-ตอบ 
 
 

นายวัลลภ  ภักดีสุข 
นายกฤษฎา บุณยสมิต  
นายมงคล  แสงหิรัญ 
นางสุธิษา  จารุเมธาวิทย์ 
นางสาวณิติญาภรณ์  อิ่มใจ 

หมายเหตุ     อาจปรับแผนหัวข้อเรื่องและการบรรยายในกรณีจ าเป็น ตามความเหมาะสม 
                 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ภาคเช้า เวลา 10.15 – 10.30 น. 
                                              ภาคบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
    พักรับประทานอาหารกลางวัน         เวลา 12.00 – 13.00 น. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4jOCe2OrYAhWHK48KHXHjC84QFgg9MAA&url=https%3A%2F%2Fth.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g612389-d478769-Reviews-Ambassador_City_Jomtien-Sattahip_Chonburi_Province.html&usg=AOvVaw33DtwfPBrRhfrNVHxgY15D
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ขั้นตอนกระบวนการสมัครลงทะเบียนออนไลนเ์ข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
 

ล าดับที่ กระบวนการ รายละเอียด 

1  
 
 
 

 แจ้งเวียนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 
 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการสัม มนาผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ 

www.cmatthai.com 
 
 

2  
 

 ผู้ประสงค์จะเข้าสัมมนาดูรายละเอียดโครงการสัมมนาจากหนังสือเวียน 
หรือดูผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ www.cmatthai.com 

 กรอกรายละเอียดใบสมัครทางเว็ปไซร์ กดลงทะเบียนออนไลน ์               
ตามวิธีการที่ก าหนด  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

3  
 
 

 ผู้ประสงค์จะเข้าสัมมนากรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบแจ้งการ 
   ช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา 
 ช าระเงินค่าลงทะเบียน เป็น เงินสด  จ านวน 4,500บาท ท่ีธนาคาร       

กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน ) ทุกสาขาท่ัวประเทศ เข้าบัญชีสมาคม  
นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
สาขาบางกระบือ เลขท่ีบัญชี 008-005793-1 ประเภทบัญชีกระแส
รายวัน โดยระบุ  Ref.No.1 : 22561 และ Ref.No.2 : หมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาให้ชัดเจนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  

     10 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันพฤหัสบดทีี่ 5 กรกฎาคม 2561 

4  
 
 
 

 เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานหลักฐานการโอน
เงินค่าลงทะเบียนไปในระบบการลงทะเบียนออนไลน ์ที่ท่านได้กรอก
รายละเอียดไว้ข้างต้น www.cmatthai.com  

5  
 
 

 เมื่อสมาคมฯ ได้รับหลักฐ านการสมัคร และหลักฐานการช าระเงินแล้ว             
จะก าหนดบัตรเลขท่ีนั่ง  และออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา 

 สมาคมฯ ส่งหนังสือตอบรับการลงทะเบียน และบัตรเลขท่ีนั่ง ให้กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบทางจดหมายลงทะเบียน 

 

6  
 
 

 ผู้สมัครลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที ่12 กรกฎาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 
13 กรกฎาคม  2561 เวลา 07.00 – 08.30 น. พร้อมแสดงบัตร
เลขท่ีนั่งเข้าร่วมสัมมนา  

  รับกระเป๋า และเอกสารประกอบการสัมมนา จ านวน 1 ชุด 
7 

 

 
 

 ผู้สมัครที่เข้าร่วมสัมมนา ครบตามวัน เวลาที่ก าหนด จะได้รับวุฒิบัตร
จากสมาคมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ร่วมสมัมนา  

กรอกรายละเอียดใบสมคัร 

ช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ส่งเอกสารหลกัฐานการ

หลกัฐานการโอนเงิน

ค่าลงทะเบียนใหส้มาคมฯ 

ผูส้มคัรเขา้ร่วมสมัมนา 

รบัลงทะเบียน ก าหนดเลขท่ีนัง่ 

และออกใบเสร็จรบัเงิน 

สมาคมนกับริหารพสัดุ

แห่งประเทศไทยแจง้

เวียนโครงการสมัมนา 

รบัวุฒิบตัร 

mailto:cmatthai.th@gmail.com
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ขั้นตอนขั้นตอนการการลงทะเบยีนออนไลน์ลงทะเบยีนออนไลน์สัมมนาทางวิชาการสัมมนาทางวิชาการ   ครั้งที ่ครั้งที ่22//25256161  

เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560” 
ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 12 ถึงวันศุกร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

ณ โรงแรมบรรจงบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง                   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
---------------------------- 

 
  
หมายเหตุ 

1. ค่าลงทะเบียนที่ช าระเรียบร้อยแล้ว  หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใดๆ ก็ตาม จะต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วัน (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม  2561) สมาคมฯ 
จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 300 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าว ทางสมาคมฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียน  และหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน  จะต้อง
แจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วัน เช่นกัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4jOCe2OrYAhWHK48KHXHjC84QFgg9MAA&url=https%3A%2F%2Fth.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g612389-d478769-Reviews-Ambassador_City_Jomtien-Sattahip_Chonburi_Province.html&usg=AOvVaw33DtwfPBrRhfrNVHxgY15D
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ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบยีนสัมมนาใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบยีนสัมมนา   
ส่วนที่ 2 ส าหรับลูกค้า 
 

 
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา 

 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

   

สาขาผู้รับฝาก....................วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เพ่ือเข้าบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 008-005793-1 สาขาบางกระบือ 

Ref.No.1 : 22561 

Ref.No.2 : โทรศัพท์ของผู้สมัคร................................ 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา............................................................................................ 
 

จ านวนเงิน 

(ตัวอักษร) 
สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน จ านวนเงิน 

(ตัวเลข) 
4,500.00 บาท 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารผู้รับเงิน 
(พร้อมประทับตรา) 
  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 
 

 ลงชื่อ......................................................ผู้ส่ง (ตัวบรรจง) โทรศัพท์................................................... 
หมายเหตุ   1.  กรอกเอกสารให้ครบถ้วน น าเงินสดติดต่อช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
              2.  ต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ ใบช าระเงินจึงจะสมบูรณ์ 
 
 

 
 

ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบยีนสัมมนาใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบยีนสัมมนา   
ส่วนที่ 1 ส าหรับธนาคาร 
 

 
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา 

 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

   

สาขาผู้รับฝาก....................วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เพ่ือเข้าบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 008-005793-1 สาขาบางกระบือ 

Ref.No.1 : 22561 
Ref.No.2 : โทรศัพท์ของผู้สมัคร................................ 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา............................................................................................ 
 

จ านวนเงิน 

(ตัวอักษร) 
สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน จ านวนเงิน 

(ตัวเลข) 
4,500.00 บาท 

     
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารผู้รับเงิน 
(พร้อมประทับตรา) 
  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 
 

 ลงชื่อ......................................................ผู้ส่ง (ตัวบรรจง) โทรศัพท์................................................... 

  ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดท าส าเนาส่งพร้อมใบสมัครให้สมาคมฯ ทาง อีเมล์ หรือทางปณ . EMS 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 



 

                                                               
                                                         แบบฟอร์มการจองห้องพกั 

             การจัดสัมมนาทางวชิาการของสมาคมนักบริหารพสัดุแห่งประเทศไทย 
  ช่ือลูกค้า .............................................นามสกลุ...................................   วนัทีเ่ข้าพกั................................ 
 หน่วยงาน ........................................ เบอร์โทร............................. .......วนัทีอ่อก.....................................  
ประเภทห้องพกั 

หอ้งซูพีเรียร์ เตียงเด่ียว/คู…่………………หอ้ง จ านวนคืน........คืน   ราคาหอ้งละ  850  บาท  รวมเป็นเงิน....................
บาท 
หอ้งดีลกัซ์ เตียงเด่ียว/คู…่………………หอ้ง จ านวนคืน........คืน   ราคาหอ้งละ  950  บาท  รวมเป็นเงิน....................
บาท 
หมายเหตุ............................................................................................ .................................... 
การยนืยนัในการจองห้องพกั       เพ่ือเป็นการยืนยนัการส ารองหอ้ง กรุณาช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้ของยอดรวมทั้งหมด        
ท่านสามารถส ารองพกัและสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ ได้ที่เบอร์โทร 077-489111/062-2450231และ 
กรุณาแฟกซ์ใบจอง มาที่ 077-264890/077489114 หรือ ส่งผ่าน  Id line :077489111 
 ขั้นตอนการช าระค่าที่พกั 

  โอนผ่าน  ธนาคารกรุงไทย สาขาชนเกษม ( ออมทรัพย์  )ช่ือ   บัญชี  บจ.บรรจงธานี เลขทีบ่ัญชี 984-9-93867-6  

กรุณาแฟกซ์ใบ PAY IN มาที ่077-264890/077489114 หรือ ส่งผ่าน  Id line :077489111 

ยนืยนัการจองหอ้งพกั......................................................................................................................                                          

  

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

K Park Grand Hotel 
      99/99 ถ.กาญจนวถีิ ต.บางกงุ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000 โทร.(077) 213700-5 แฟ็ กซ์.(077) 213735 

       99/99 Kanchanavithee Rd.A.Muang Suratthani Tel.(077) 213700 Fax.(077) 213735 

                         แบบฟอร์มการจองหอ้งพกัโรงแรม เค พาร์ ค 

                         " สมาคมนักบริหารพสัดุแห่ งประเทศไทย " 

ผูเ้ขา้พกัท่ี 1 

ช่ือ-นามสกลุ ภาษาไทย : …………………………. ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ : .................................................  
    เบอร์โทร : …………………………..อีเมล ์: ………………………………………… 

ผูเ้ ขา้พกัท่ี 2 

ช่ือ-นามสกลุ ภาษาไทย : …………………………. ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ : .................................................  
   เบอร์โทร : …………………………..อีเมล ์: ………………………………………… 

วนัเขา้พกั 

วนัเช็คเอาท ์

วนั ............เดือน.................ปี .............. 
วนั ............เดือน.................ปี .............. 

เวลา .................. 
เวลา .................. 

  หมายเหตุ - ท่านสามารถชาระเงินล่วงหนา้ เพ่ือสะดวกทาหลกัฐานในการเบิกจ่าย ไดท่ี้ ช่ือบญัชี 

บริษทั บุญปี ติ จากดั บญัชี ออมทรัพย ์เลขท่ี 635-1-01259-9 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขา ถนนกาญจนวถัีิ 

และกรุ ณาแฟกซ์ใบโอนเงินมายงัหมายเลข 077-213-735 หรือท่ี อีเมล ์info@kparkgrand.com 

ผูรั้บจอง................................................  

วนัท่ีท าการจอง.............................. 

Deluxe (เด่ียว,คู่) 
J Suite (เด่ียว) 
J Suite 3 Bed 

Suite (เด่ี ยว,คู่) 

1,200 

2,500 

2,900 

3,800 

ประเภทห้อง             ราคาปกต ิ

ราคาพิเศษ@..800.- + 2 ABF จานวนเตียงเด่ี ยว.......หอ้ง / เตียงคู่.........หอ้ง 
ราคาพิเศษ@..1,200.- + 2 ABF จานวน........หอ้ง 
ราคาพิเศษ @..1,600.- + 3 ABF จานวน….....หอ้ง 
ราคาพิเศษ @..2,000.- + 2 ABF จานวนเตียงเด่ี ยว.....หอ้ง / เตียงคู่.....หอ้ง 

ราคาพเิศษ 

ประเภทหอ้งท่ีจอง พกั 3 ท่าน พกั 2 ท่าน พกั 1 ท่าน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 



แผนท่ีโรงแรมส ารอง K Park Grand Hotel 
  
 

 


