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เทคนคิการประกวดราคาในการจดัซือ้จดัจา้ง 

ฝ่ายจัดซือ้มักมปัีญหาในการด าเนนิการ
ประกวดราคา ดว้ยเพราะหน่วยงานภายในบางหน่วยงานไม่
เขา้ใจกระบวนการทีถ่กูตอ้ง หรอืบางทแีมแ้ตฝ่่ายจัดซือ้เองก็ยัง
สบัสนในกระบวนการประกวดราคาของตนเอง บางครัง้ฝ่าย
จัดซือ้อยากเขยึนขัน้ตอนไวช้ดัเจน แตม่ักไมส่ าเร็จเพราะไม่
ทราบแนวทาง (Guide line) ในการเขยีนทีถ่กูตอ้ง หลกัสตูรนี้จะ
เป็น Guide line ทีถ่กูตอ้งในฝ่ายจัดซือ้ เพือ่น าไปประยกุตใ์ช ้

เพือ่การบรหิารการประกวดราคาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
สรา้งผลประโยชนใ์หก้บัองคก์รมากขึน้

หลกัสตูรนีเ้หมาะสมกบั
จัดนักซือ้ทกุระดบั
ผูบ้รหิาร

วทิยากร
อ.ธรีทลู แกว้เครอืค า C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-
Founder, ศนูยพั์ฒนาจัดซือ้อจัฉรยิะ (ประเทศไทย)

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั
▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถวางแผนเพื่อการประกวด
ราคาเคา้โครงร่างตามขอ้ก าหนด 
▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกับตารางตรวจสอบ
ขัน้ตอนการประกวดราคา และขอ้ก าหนดส าคัญต่างๆในการ
ประกวดราคา พรอ้มทัง้ส ิง่ที่ควรท าและไม่ควรท าในการร่าง
ขอ้ก าหนด 
▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม
ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รปูแบบของหลกัสตูร
การบรรยาย ฝึกปฏบิตั ิและเอกสารประกอบ

เทคนคิการประกวดราคาในการจดัซือ้จดัจา้ง 
(Tendering Techniques)

หลกัสตูร 1 วนั

วนัศกุรท์ ี ่25 มกราคม 2562
โรงแรมรอแยล เบญจา สขุมุวทิ 5

ถา้คณุเป็นผูห้นึง่ท ีต่อ้งการ...
▪ การประเมนิความคุม้คา่กอ่นประกวดราคา? 
▪ รปูแบบและสไตลข์องการประกวดราคา 
▪ วางแผนเพือ่การประกวดราคา
▪ คดิขอ้ก าหนดส าคัญๆในการประกวด
▪ สิง่ควรท าและไมค่วรท าในการรา่งขอ้ก าหนด
▪ การตัง้ตัง้คณะกรรมการประกวดราคา
▪ ขัน้ตอนในการปฏบิตัใินการประกวดราคา
▪ การรายงานและการขออนุมตัผิลการประกวดราคา

เชญิส ารองทีน่ ัง่ดว่น 

Organized by:

www.brainasset.com

ระยะเวลา
จ านวน 1 วนั (9:00 น. – 16:00 น.)

สถานที่
โรงแรมรอแยล เบญจา สขุมุวทิ 5

คา่ลงทะเบยีน
Normal
ทา่นละ    3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ
400 บาท
ทา่นละ    3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอด
หลกัสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหักคา่ใชจ้า่ยทาง
บญัชไีด ้200 %



หัวข้อบรรยาย ( 09.00 – 16.00 น.) 
•การประเมินความคุม้ค่าก่อนประกวดราคา? (Bid or No bid)

• รูปแบบและสไตลข์องการประกวดราคา (Type & Style of bidding) 

• วางแผนเพื่อการประกวดราคา (Prepare a bid plan) 

• เคา้โครงร่างขอ้กาํหนด (TOR; Term of Reference drafting) 

• ขอ้แตกต่างการเขียน Spec กบัการเขียน TOR (Specification vs TOR)

• ตารางตรวจสอบขั้นตอนการประกวดราคา (Tendering check list)

• ขอ้กาํหนดสาํคญัๆในการประกวดราคา (Important terms & Conditions )

• ส่ิงควรทาํและไม่ควรทาํในการร่างขอ้กาํหนด (Do & Do not in TOR drafting)

• การตั้งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (Tendering committee setting) 

• ขั้นตอนในการปฏิบติัในการประกวดราคา (Tendering work instructions)

• การรายงานและการขออนุมติัผลการประกวดราคา (Tendering result approval)

• การทาํสัญญาและบริหารสัญญา (Contracting Management)

• การรายงานผลประโยชนยจ์ากการประกวดราคา (Tendering benefits reporting)

วนัศกุรท์ ี ่25 มกราคม 2562

Organized by:

www.brainasset.com

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต าแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก (จ าเป็น) ________________________ ส านักงานใหญ ่      สาขา (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสาร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสานงาน :___________________ 

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ารองผา่นลกูคา้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง โทรสาร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด 
 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 10 
ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยัน

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0105545017452


