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  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“ปรับพ้ืนฐำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุที่เริ่มปฏิบัติงำนใหม่และกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมประเด็นหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗  

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“ปรับพื้นฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และ                       
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมทรำบถึงภำพรวมกระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำ  กำรจัดท ำ
ประกำศและเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือหนังสือเชิญชวนหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละวิธี  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ                  
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐได้อย่ำงถูกต้อง หลักเกณฑ์ แนวทำง ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุ กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ กำรด ำเนินกำรตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย  ว ๗๘ เป็นต้น                  
โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๗ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๓ - ๔ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๔ - ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมเจริญธำนี  จ.ขอนแก่น   
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕  ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๖  ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลรำชธำนี 
  รุ่นที ่๗  ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ 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 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“ปรับพื้นฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับเจ้าหน้าทีพ่ัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และ 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗ 
จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

************************************************************************************************************************ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส ำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรพัสดุภำครัฐน้ัน มีควำมส ำคัญอย่ำงย่ิงที่
จะต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับข้ันตอนระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมที่
หน่วยงำนของทำงรำชกำรได้วำงแนวทำงนโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดท ำสัญญำและกำร
บริหำรสัญญำ ดังน้ันหน่วยงำนภำครัฐและผู้เกี่ยวข้องต้องมีระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรพัสดุอย่ำงมีมำตรฐำน ทุกข้ันตอนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้ที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับกำรพัสดุภำครัฐผู้เริ่มปฏิบัติงำน จึงควรมีควำมรู้ในเรื่องข้ันตอนกระบวนกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ประกำศ กฎกระทรวงต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุอย่ำง
ถูกต้องและมีมำตรฐำนเดียวกัน 
 จำกเหตุผลดังกล่ำว  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
หลักสูตร“ปรับพื้นฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการด าเนินการแก้ไขปัญหา                      
การจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงำน ผู้บริหำรทีต้่องกำรศึกษำข้ันตอน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ หรือบุคลำกรที่มีควำมสนใจเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะในกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรฝึกอบรมมำปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีรวมถึงภำรกิจที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมศึกษำภำพรวมกระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดท ำรำยงำน
ขอซื้อหรือขอจ้ำง กำรจัดท ำประกำศและเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือหนังสือเชิญชวนหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละวิธี 
 ๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐได้อย่ำงถูกต้อง 
 ๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบหลักเกณฑ์ แนวทำง ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะของพัสดุ กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ กำรด ำเนินกำรตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย ว ๗๘   
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ ำนวน  ๙๐  คน 
 ผู้บริหำรและบคุลำกรหน่วยงำนรำชกำร สถำนศึกษำ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนภำครัฐทั่วไป องค์กำรปกครอง
ท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ และบคุคลทีส่นใจทั่วไป 
๔.ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ ำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 

๔.๑  ภำพรวมกระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง     ๓ ชั่วโมง 
กำรจัดท ำประกำศและเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือหนังสือเชิญชวนหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละวิธี 

๔.๒  ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ กำรจัดท ำร่ำงขอบเขต     ๓ ชั่วโมง 
ของงำน (TOR) หน้ำท่ีของคณะกรรม กำรพิจำรณำผลกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 

๔.๓  กำรแก้ไขสัญญำ กำรขยำยระยะเวลำ กำรงดหรือกำรลดค่ำปรับกำร และกำรพิจำรณำบอกเลิกสัญญำ     ๓ ชั่วโมง 
กำรแก้ไขสัญญำให้อัตรำค่ำปรับเป็นร้อยละ ๐ กำรท ำบันทึกรำยงำนผลกำรพิจำรณำเมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

๔.๔  กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและกำรจ ำหน่ำยพัสดุกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย ว ๗๘     ๓ ชั่วโมง 
กำรจัดซื้อและกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ และกำรให้แต้มต่อกับ MIT กำรให้แต้มต่อกับผู้ประกอบกำร SMEs 
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ ำนวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๓ - ๔ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๔ - ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมเจริญธานี  จ.ขอนแก่น   
 รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕  ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๖  ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
 รุ่นที่ ๗  ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 
 



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

 โรงแรมเจริญธำนี จ.ขอนแก่น    โทรศัพท์ : ๐๔๓-๒๒๐-๔๐๐ 
 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลรำชธำนี  โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๕-๓๓๘๘ 
๗. วิทยากร นิติกรช านาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
๘. วิธีการฝึกอบรม 

๘.๑  กำรบรรยำย (LECTURE) จำกวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญกำรเฉพำะเรื่อง 
 ๘.๒  แสดงควำมคิดเห็นซักถำมปัญหำที่เกิดข้ึนจริงในกำรปฏิบัติงำน 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ภำพรวมกระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรจัดท ำรำยงำน
ขอซื้อหรือขอจ้ำงกำรจัดท ำประกำศและเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือหนังสือเชิญชวนหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละวิธี 
 ๙.๒ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจหลักเกณฑ์แนวทำง ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและกำรจ ำหน่ำยพัสดุกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย ว.78  เป็นต้น 
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรอบรม อันประกอบด้วย ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเดินทำง
ของวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำใช้สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำโสตทัศนูปกรณ์ ค่ำประสำนงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 
 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว จะได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำกส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำในกำรฝึกอบรมทั้งหมด 
๑๒. ช่องทางการสมัคร  สำมำรถสมัครและดำวน์โหลดรำยละเอียดหลักสูตรได้ที่  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     ท่ำนละ  ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
  ช ำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ช ำระโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนำคำร : ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหำวิทยำลัยศิลปำกรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หำกโอนเงินค่ำลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณบลู  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  โดยระบุชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหน่วยงำนและหลักสูตรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สำมำรถโอนเงินค่ำลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ำรับกำรฝึกอบรมด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ แต่ไม่สำมำรถมำเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ กรุณำ

แจ้งมหำวิทยำลัยล่วงหน้ำอย่างน้อย ๕ วัน  หำกไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำจะถือว่ำท่ำนมีควำมประสงค์เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตำมปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภำยหลัง 

 
 

(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“ปรับพื้นฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับเจ้าหน้าทีพ่ัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และ 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗ 
จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันแรก 
เวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  

  -  ภำพรวมกระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ  
   จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หนังสือเวียน และแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
-  กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง 
-  กำรจัดท ำประกำศและเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือหนังสือเชิญชวน 
-  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละวิธี 
-  ตัวอย่ำงประเด็นปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขเก่ียวกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

   -  หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังส ำหรับกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
   ของพัสดุและกำร จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) 
-  หลักเกณฑ์แนวทำงกำรจัดท ำรำคำกลำง 
-  หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 
-  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
   รำยงำนผลกำรพิจำรณำ กำรอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง  

วันที่สอง 
เวลำ  ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  
     การท าสัญญาและการบริหารสัญญา  

-  กำรแก้ไขสัญญำ กำรขยำยระยะเวลำ กำรงดหรือกำรลดค่ำปรับกำร และกำรพิจำรณำ 
บอกเลิกสัญญำ กำรแก้ไขสัญญำให้อัตรำค่ำปรับเป็นร้อยละ ๐ ตำมหนังสือคณะกรรมกำร  
วินิจฉัย ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ และ ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
-  กำรจัดท ำบันทึกรำยงำนผลกำรพิจำรณำเมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
-  ตัวอย่ำงประเด็นปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขเก่ียวกับกำรบริหำรสัญญำ 

     การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 
 การด าเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
-  กำรจัดซื้อและกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ และกำรให้แต้มต่อกับ MIT 
-  กำรให้แต้มต่อกับผู้ประกอบกำร SMEs  
-  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ประกอบกำร SMEs กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 

  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ๑. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
  ๒. รับประทำนอำหำรว่ำง   รอบเช้ำ  เวลำ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. 

 รอบบ่ำย เวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  ๓. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 



  ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
  หลักสูตร“ปรับพื้นฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับเจ้าหน้าทีพ่ัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และ 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗ 
จัดโดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมเจรญิธาน ี จ.ขอนแกน่   
  รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมสนุยีแ์กรนด ์ จ.อบุลราชธาน ี
  รุ่นที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 
หน่วยงำน..........................................................................สังกัด..................................... ...................เลขที่................................................ 
แขวง/ต ำบล........................................เขต/อ ำเภอ........................................จังหวัด.................... ....................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสำนงำน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................  
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line...................................................................................... ....... 
ขอส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว ดังน้ี  (กรุณำเขียนตัวบรรจงเพ่ือกำรออกใบเสร็จและใบประกำศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต ำแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๒. ชื่อ........................................................................ต ำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.......................... ............... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
อาหาร    อำหำรมุสลิม จ ำนวน................คน    อำหำรอื่น ๆ ระบุ............................................. จ ำนวน................คน 
วิธกีารสมคัร 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 
คา่ลงทะเบยีน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรงุไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวทิยาลยัศลิปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

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

เงือ่นไขการช าระเงนิโดยวิธกีารโอนเงนิ 
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอยา่งนอ้ย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืได้ในภายหลงั 

**************************************************************************************************** 
 การส ารองหอ้งพัก สำมำรถสแกน QR-Code ส ำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ       

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

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




