
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๓๓   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “ประเด็นปัญหำและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และกำรลงโทษให้เปน็ผู้ทิ้งงำน” 
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕    

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงโทษ
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงประเด็นปัญหำและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรจัดจัดซื้อจัดจ้ำง   
ข้อสังเกตและแนวทำงปฏิบัติงำนในกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละวิธี สำมำรถมองภำพรวมสรุปกระบวนกำร                 
ในข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และประเด็นปัญหำต่ำงๆ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน 
ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕  ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu                
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
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      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   
    หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงโทษ 
    ใหเ้ป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕     จัดโดย  สำนักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื ้อจ ัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความสำคัญและ
ซับซ้อนยุ่งยากเป็นอย่างมาก อาจทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น ประเด็นปัญหาและความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง ประเด็นปัญหาและแนวทางการพิจารณาเก่ียวกับการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.) ปัญหาการจัดทำประกาศเอกสารการจัดจัดซื้อจัดจ้าง และ TOR ประเด็นปัญหาและ
ข้อสังเกตในการปรับปรุงแก้ไขสัญญา การคำนวณค่าปรับ เป็นต้น  ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอาจจะส่งผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานจะไดร้ับโทษ
จากการปฏิบัติงานโดยที่ไม่ได้ต้ังใจกระทำความผิด ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติจะดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน  ดังน้ันผู้
ปฏิบัติหน้าที่จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น การพัฒนาตนเองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องปฏิบติั
หน้าที่เป็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  ซึ่งต้องศึกษาหาความรู้ไม่ให้ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องรับผิดทางละเมิดและต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ทางราชการ  หน่วยงานภาครัฐจึงต้องส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเพิ ่มพูนความรู้ เพื่อลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน” สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หรือบุคลากรที่มีความสนใจเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และได้ศึกษาเกีย่วกับประเด็นปัญหาและแนวทางการพิจารณาการจัดจัดซื้อจัดจ้าง 

๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และได้ศึกษาเก่ียวกับข้อสังเกตและแนวทางปฏิบัติงานในการจัดทำรายงานขอซื้อขอ
จ้าง การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี สามารถมองภาพรวมสรุปกระบวนการในข้ันตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวน  ๙๐  คน 

ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 
 ๔.๑  ประเด็นปัญหาและความเข้าใจเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ชั่วโมง 
ที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง ประเด็นปัญหาและแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง  
 ๔.๒  ความเข้าใจเก่ียวกับแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.) แนวทางการจัดทำประกาศ  ๓ ชั่วโมง  
เอกสารการจัดจัดซื้อจัดจ้าง และ TOR ภาพรวมสรุปกระบวนการในข้ันตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

๔.๓  ประเด็นปัญหาค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานงานก่อสร้าง ภาพรวมกระบวนการพิจารณาตรวจรับงาน ๓ ชั่วโมง 
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย  
 ๔.๔  ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขสัญญา ข้อสังเกตในการคำนวณค่าปรับ  ๓ ชั่วโมง 
แนวทางปฏิบัติกรณีผู้รับจ้างไม่ยอมเข้ามาทำการซ่อมแซมงานตามสัญญาจ้างจนล่วงพ้นกำหนดระยะเวลา  
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จำนวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

๖. สถานที่ในการฝึกอบรม  
  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ   โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
 

๗. วิทยากร อาจารย์บุญทิพย์ ชูโชนาค อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
 



๘. วิธีการฝึกอบรม 
๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางปฏิบัติและประเด็นปัญหาของกระบวนการ ข้ันตอนและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับข้อสังเกตและแนวทางปฏิบัติงานในการจัดทำรายงานขอซื้อ 

ขอจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ประเด็นปัญหาและแนวทางการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาด้านต่าง ๆ 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางของ

วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  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. วิธีการชำระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

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

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

 
เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณาแจ้ง

มหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 



   กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
   หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และ 
   การลงโทษใหเ้ป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕  จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
   บรรยายโดย อ.บญุทิพย์ ชโูชนาค  อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  

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

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  
-  ข้อกำหนดและการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
-  ความหมายและขอบเขตของพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

          การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-  ประเด็นปัญหาและความเข้าใจเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี  หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี  งานก่อสร้าง  และ 

          การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง 
-  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาแยกงานจัดซื้อและงานจัดจ้าง 
-  ประเด็นปัญหาและแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง 
-  แนวทางปฏิบัติการซื้อหรือจ้างเพ่ือจัดทำพัสดุเอง (งานทำเอง) 
-  ภาพรวมกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ตามพระราชบัญญัติ       
   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

   -  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุ 
   คุณลักษณะเฉพาะหรือย่ีห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอกรณีการกำหนด 

        สิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 
   -  แนวทางการกำหนดและพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 

-  แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการออกแบบฯ การปรับปรุงแก้ไขแบบฯ และการประมาณ 
         การราคาโดยผู้ออกแบบฯ ในงานจ้างก่อสร้าง 

-  ข้อปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และงานฐานรากในการจ้างก่อสร้าง 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  ความเข้าใจเก่ียวกับแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.) 
-  แนวทางปฏิบัติในการเสนอราคา และการจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และ  
   ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ.) เพ่ือเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาในงานจ้างก่อสร้าง 
-  ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทำและการประกาศเปิดเผยราคากลางพัสดุ 
-  ความเข้าใจและแนวทางการจัดทำประกาศ  เอกสารการจัดจัดซื้อจัดจ้าง และ TOR 
-  การกำหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอกรณีงานจ้างก่อสร้างในสาขาที่มีการข้ึนทะเบียน 
   ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
-  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า 
-  กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ 
   คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕   
   เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ 
   ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 



วันที่สอง 
เวลา  ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  แนวทางปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
 -  ภาพรวมสรุปกระบวนการในข้ันตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

   -  ภาพรวมและหลักการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 
   -  ภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
   -  ภาพรวมกระบวนการพิจารณาตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ 
         หรืองานจ้าง 
   -  ภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
   -  ภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในงานจ้างก่อสร้าง 

-  ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตเก่ียวกับค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานงานก่อสร้าง 
   -  ภาพรวมกระบวนการพิจารณาตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

-  แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม 
        จากท่ีกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขสัญญา 
-  ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขสัญญา 

   -  ค่าปรับ การงดหรือลดค่าปรับ และการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
   -  แนวทางและวิธีการคำนวณค่าปรับ 
   -  ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตในการคำนวณค่าปรับ 
   -  ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 

-  แนวทางปฏิบัติภายหลังการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหน่ึง (๒) 
       หรือ (๔) 
   -  ข้อกำหนดและการดำเนินการเกี่ยวกับการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

-  แนวทางปฏิบัติกรณีผู้รับจ้างไม่ยอมเข้ามาทำการซ่อมแซมงานตามสัญญาจ้างจนล่วงพ้น 
       กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง 
   -  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
   -  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนจากการเป็นผู้ทิ้งงาน 
   -  ถาม-ตอบปัญหา 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 
 

....................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ๑. กำหนดการน้ีอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า  เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



     ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
   หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงโทษ 
   ให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที ่๑ – รุ่นที่ ๕     จัดโดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
   รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๖– ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๙ –๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

หน่วยงาน..........................................................................สังกัด..................................... ...................เลขที่................................................ 
แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด.................... ....................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ................................. ........ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
อาหาร    อาหารมุสลิม จำนวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จำนวน................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) 
การชำระเงิน  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

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

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

เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ และจะ
ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
 
 
การสำรองหอ้งพัก  สามารถสแกน QR-Code สำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ       

 โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




