
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๑๕๕   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๑๙  เมษำยน  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“เทคนิคกำรพิจำรณำผลของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ถูกต้องตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๓ – รุ่นที่ ๔       

เรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท ารายงานผลการพิจารณา
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๓ – รุ่นที่ ๔      
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงข้ันตอนกำรท ำหน้ำที่กำรพิจำรณำผลของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบข้อเสนอ
ทำงด้ำนเทคนิค กำรตรวจสอบตำมเงื่อนไขอื่น ๆ กำรพิจำรณำรำคำตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ  หลักกำรกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำที่ด ำเนินกำรโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ                   
ที่ด ำเนินกำรโดยวิธีคัดเลือก กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำท่ีด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัด
ฝึกอบรม จ ำนวน ๒ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 

รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 

  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่ วมอบรมตำมโครงกำรฯ 
ดังกล่ำว พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับ
ผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu 
E-mail: thailocalsu@hotmail.com ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

        

        (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท ารายงานผลการพิจารณา
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
รุ่นที่ ๓ - รุ่นที่ ๔    โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการแต่ละชุดมีจ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาข้ันตอนการท าหน้าที่พิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ ความสามารถตามกฎหมายล้มละลาย การเลิกกิจการ ผลงานการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม การตรวจสอบข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตรวจแคตตาล็อก การตรวจสอบตามเงื่อนไขอื่น  ๆ ตรวจ
หลักประกันการเสนอราคา การยืนราคา การส่งมอบพัสดุ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง การตรวจสอบใบเสนอราคา และการ
พิจารณาราคาตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดท ารายงานผลการพิจารณา ที่ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในกรณีต่าง ๆ การจัดท ารายงานผลการพิจารณาท่ีด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกในกรณีต่าง ๆ การจัดท า
รายงานผลการพิจารณาท่ีด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากร
ภาครัฐ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจึงมีความจ าเป็นย่ิงข้ึน  
 ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  หลักสูตร“เทคนิคการ
พิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท ารายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ส าหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
บุคลากรที่มีความสนใจเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน โดยสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตามภารกิจ
ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบหน้าที่การพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค การตรวจสอบตามเงื่อนไขอื่น ๆ การพิจารณาราคาตามเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นต้น 

๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานผลการพิจารณาที่ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การจัดท ารายงานผลการพิจารณาที่ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก การจัดท ารายงานผลการพิจารณาที่
ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๙๐ คน 
 ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานราชการ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถ่ิน และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป 
๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ านวน  ๑๒ ชั่วโมง   
 ๔.๑  การท าหน้าท่ีพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  ๖  ชั่วโมง 
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ เช่น ความสามารถตามกฎหมายล้มละลาย การเลิกกิจการ ผลงาน การขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม การตรวจสอบข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตรวจแคตตาล็อก การตรวจสอบตามเงื่อนไขอื่น ๆ 
เช่น  ตรวจหลักประกันการเสนอราคา การยืนราคา การส่งมอบพัสดุ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง การตรวจสอบ 
ใบเสนอราคา และการพิจารณาราคาตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ๔.๒  การจัดท ารายงานผลการพิจารณาที่ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  ๓  ชั่วโมง 
ในกรณีต่าง ๆ การจัดท ารายงานผลการพิจารณาท่ีด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกในกรณีต่าง ๆ การจัดท ารายงานผล 
การพิจารณาท่ีด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีต่าง ๆ 
 ๔.๓  ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการแต่งต้ังและการประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ๓  ชั่วโมง 
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน  ๒ วัน  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
๖. วิทยากร อาจารย์ณัฐชนน  ศิริพงษ์สุรภา (อ.ต้ัม)  

ปัจจุบัน ผู้อ านวยการส่วนให้ค าปรึกษาและนิติกรรมสัญญา  
และรักษาการผู้อ านวยการส่วนคดี ๒ ส านักงาน กสทช.   

อดีต  นิติกรช านาญการ กรมบัญชีกลาง 
๗. สถานที่ในการฝึกอบรม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
   โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี    โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๕-๓๓๘๘ 



 

๘. วิธีการฝึกอบรม 
๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค การตรวจสอบตามเงื่อนไขอื่น ๆ การพิจารณาราคาตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นต้น 
๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการการจัดท ารายงานผลการพิจารณาที่ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การจัดท ารายงานผลการพิจารณาที่ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก การจัดท ารายงานผลการพิจารณาที่
ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  (ทั้งน้ี ไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)  

 

 
 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
หรือติดต่อ คุณบล ู  โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 
 

๑๓. วิธีการช าระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณบลู  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
  ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



    ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท ารายงานผลการพิจารณา
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
รุ่นที่ ๓ - รุ่นที่ ๔     จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
บรรยายโดย  อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (อ.ต้ัม) 

 
 

วันแรก 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “การท าหน้าที่พิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” ดังน้ี 
   - การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน (เชิงทุน เชิงบริหาร และเชิงไขว้)  

- การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง หรือพิจารณา 
  การน าเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
- การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ (ตรวจสถานะ อาชีพ ความสามารถตามกฎหมาย    
  ล้มละลาย การเลิกกิจการ ผลงาน การขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นต้น) 

   - การตรวจสอบข้อเสนอทางด้านเทคนิค (ตรวจแคตตาล็อก เป็นต้น) 
- การตรวจสอบตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น ตรวจหลักประกัน   
  การเสนอราคา การยืนราคา การส่งมอบพัสดุ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง เป็นต้น 
- การตรวจสอบใบเสนอราคา และการพิจารณาราคาตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
  (เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น : Price performance) และการพิจารณาความเหมาะสมของ 
  ราคาท่ีเสนอเปรียบเทียบกับราคากลาง และเงินงบประมาณ 

วันที่สอง 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “การจัดท ารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

ให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ” ดังน้ี 
   - การจัดท ารายงานผลการพิจารณา ที่ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(e - bidding) ในกรณีต่าง ๆ 
   - การจัดท ารายงานผลการพิจารณา ที่ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ในกรณีต่าง ๆ 
   - การจัดท ารายงานผลการพิจารณา ที่ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณีต่าง ๆ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการแต่งต้ังและการประชุมของ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” ดังน้ี 
- การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
  (องค์ประกอบ องค์ประชุม และมติของคณะกรรมการฯ) 
- การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 
- การประชุมของคณะกรรมการฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประชุมออนไลน์) 
- การลงลายมือชื่อของคณะกรรมการฯ ในรายงานผลการพิจารณา  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 

............................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการน้ีอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 
  ๒. รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  
  ๓. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.   

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 



          ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
          หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท ารายงานผลการพิจารณา 
          ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”  
          รุ่นที่ ๓ - รุ่นที่ ๔     โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด........................................................เลขที่........................................... ..... 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.................... ....................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.............................................. .......โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................  
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จ านวน................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณบลู มือถือ  ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘   Line: @thailocalsu 
      โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 
    ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

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

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

การส ารองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 

 


