
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๓๕      ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “ข้อกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติกำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  กำรเช่ำและ
แลกเปลี่ยนพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔     

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การเช่า
และแลกเปลี่ยนพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงภำพรวมข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจัดท ำ
ร่ำงขอบเขตของในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ วิธีกำรจ้ำงที่ปรึกษำ ประเด็นกำรพิจำรณำลักษณะควำมซับซ้อนของงำนจ้ำงที่ปรึกษำ กำรเช่ำและ
แลกเปลี่ยนพัสดุ กำรจัดท ำรำยงำนขอจ้ำงที่ปรึกษำ กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงที่ปรึกษำแต่ละวิธี กำรลง
นำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ ประเภทและวิธีกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำท่ีรัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัด
ฝึกอบรม จ ำนวน ๔ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎำคม 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 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔    จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

หน่วยงานราชการภาครัฐที่มีการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ตามพันธกิจ ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ 
อาจจะประสบปัญหาวิธีการการปฏิบัติงานที่มีผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ  จึง
จำเป็นทีต้่องจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถให้ตรงกับพันธกิจที่หน่วยงาน  ดังน้ันหน่วยงานราชการภาครัฐจึงจำเป็นต้องศึกษา
ข้ันตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การจัดทำร่างขอบเขตของในงานจ้างที่ปรึกษา วิธีการจ้างที่ปรึกษาประเด็นการพิจารณาลักษณะ
ความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ เป็นต้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด  สำหรับผู้เกี่ยวข้องควรทำการศึกษาและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน การ
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การจ้างที่ปรึกษาแต่ละวิธี   
 จากเหตุผลดังกล่าว  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ ”
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือบุคลากรเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาภาพรวมข้ันตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การจัดทำร่างขอบเขตของในงานจ้าง
ที่ปรึกษา วิธีการจ้างที่ปรึกษา ประเด็นการพิจารณาลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ 

๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาการจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา การแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา 
การจ้างที่ปรึกษาแต่ละวิธี การลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ประเภทและวิธีการจัดจ้างที่ปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวน  ๙๐  คน 

ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองท้องถ่ิน 
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 
 ๔.๑  ภาพรวมข้ันตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การจดัทำร่างขอบเขตของในงานจ้างที่ปรึกษา ข้อกำหนด ๓ ชั่วโมง 
ทั่วไปเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา วิธีการจ้างที่ปรึกษา ประเด็นการพิจารณาลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา 
 ๔.๒  การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา การแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การจ้างที่ปรึกษา ๓ ชั่วโมง 
แต่ละวิธี  การลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ประเภทและวิธีการจัดจ้างที่ปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

๔.๓  ภาพรวมข้ันตอนขอบเขตการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การจัดทำร่าง  ๓ ชั่วโมง 
ขอบเขตของงาน การจัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

๔.๔  การจ้างออกแบบแต่ละวิธี ประเด็นเก่ียวกับค่าตอบแทนผู้เข้าประกวดแบบการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง ๓ ชั่วโมง 
ในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การประกาศผลการจัดจ้างและการลงนามสัญญาจ้าง  
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จำนวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม 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  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจภาพรวมข้ันตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การจัดทำร่างขอบเขตของในงานจ้างที่

ปรึกษา วิธีการจ้างที่ปรึกษา ประเด็นการพิจารณาลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ 
๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่

ปรึกษา การจ้างที่ปรึกษาแต่ละวิธี  การลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ประเภทและวิธีการจัดจ้างที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน 
 

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

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักงานบริการวิชาการ 

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. 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 กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 



กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หลักสูตร “ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕    จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บรรยายโดย อ.บุญทพิย์ ชูโชนาค  อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  

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

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  
-  ความหมายและขอบเขตของพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  ความหมายและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
-  ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา 
-  วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
-  ประเด็นการพิจารณาลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา 
-  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา 
-  ภาพรวมข้ันตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา 
-  การจัดทำร่างขอบเขตของในงานจ้างที่ปรึกษา 
-  แนวทางการจัดทำและประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษา 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
    -  การแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา 

-  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
    -  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
    -  การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    -  ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าจ้างล่วงหน้า 
    -  อำนาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา 
    -  การประกาศผลการจัดจ้างและการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
    -  ประเภทและวิธีการจัดจ้างที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
วันที่สอง 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  ความหมายและขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   -  ข้อกำหนดทั่วไปในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้าง 
   -  ภาพรวมข้ันตอนการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   -  การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง 
   -  การจัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   -  การกำหนดค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   -  การแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   -  วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   -  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
   -  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-  การจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

    -  ประเด็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้เข้าประกวดแบบ 
-  ประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



วันที่สอง (ต่อ) 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. -  อำนาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

-  การประกาศผลการจัดจ้างและการลงนามสัญญาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 -  ข้อกำหนดเก่ียวกับการเช่าพัสดุ 
-  การดำเนินการเก่ียวกับการเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
-  ข้อกำหนดเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนพัสดุ 
-  การดำเนินการเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครภุัณฑ์ และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ 
-  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔    จัดโดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

*********************************************************************************************************************** 
   รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม 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.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง........................................ .............โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จำนวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จำนวน................คน 
วิธกีารสมัคร 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 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

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

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

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




