
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๓๗   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“แนวทำงกำรป้องกันควำมผิดต่อกำรปฏิบัติงำนว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมกฎหมำย ปปช.และ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแนววินิจฉัยของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔  

เรียน   
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
กฎหมาย ปปช.และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ”           
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพ่ือให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ กำรไต่สวน                                
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระเบียบคณะกรรมกำร ปปช ว่ำด้วยกำรกันบุคคลไว้
เป็นพยำนโดยไม่ด ำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ วิธีกำร กรอบระยะเวลำด ำเนินกำรและรำยงำนผลของหน่วยงำนของรัฐ
ประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้องปัญหำที่พบบ่อยในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดท ำ
สัญญำและกำรบริหำรสัญญำและแนววินิจฉัยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๔ รุ่น 
ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑   ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒   ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔   ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๘ 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 
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  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลกัสตูร “แนวทางการปอ้งกนัความผดิต่อการปฏบิตังิานวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ตามกฎหมาย ปปช. และแนวทางการแกไ้ขปญัหาการจดัซือ้จดัจา้งตามแนววนิจิฉัยของคณะกรรมการ 
จดัซือ้จัดจา้งพสัดภุาครฐั” รุน่ที ่๑ – รุน่ที ่๔   
จดัโดย  ส านกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นต้องด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่การด าเนินการดังกล่าวหลายหน่วยงานยังจ าเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเป็นระเบียบที่หน่วยงานอิสระใช้ในการตรวจสอบการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ กรณีที่หน่วยงานภาครัฐด าเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐอาจต้องรับผิด
เก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่
การสอบสวนไต่สวนดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานที่มีความผิดสามารถมาท าการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการกัน
บุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ.๒๕๖๑  ผู้ปฏิบัติงานจึงควรศึกษาประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญาและการบริหารสัญญา และแนววินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่น ๆ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และยังเป็นการป้องกันข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากเกิดการผิดพลาดข้ึนต้องถูกบังคับใช้
กฎหมายลงโทษ ท้ังทางอาญา วินัย โทษทางปกครอง  เป็นต้น 
 จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลกัสตูร
“แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช.  และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการจดัซือ้จดัจ้างตามแนววนิิจฉัยของคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งพัสดุภาครัฐ” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและช่วยเสริมทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง 
 

๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การไต่สวน ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น  
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่

ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑  ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาด าเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  
๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญาและการบริหารสัญญาและแนววินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๙๐  คน 
 ผู้บริหารหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔.ขอบเขตเนือ้หาวชิา     จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง 
๔.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒   ๓  ชั่วโมง 

การไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
 ๔.๒ ระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑   ๓  ชั่วโมง 
ระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบ 
ระยะเวลาด าเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐ 
 ๔.๓ ข้ันตอนการเริ่มด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ และประเด็น ๓  ชั่วโมง 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔.๔ ประเด็นปัญหาและการแก้ไขเก่ียวกับการจัดท าสัญญา และการบริหารสัญญาและแนววินิจฉัย  ๓  ชั่วโมง 
การจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 
 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๒   ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔   ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 



๖. วทิยากร นายภมูวิัฒน ์ รตันผล   ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย  
      ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

นิตกิรช านาญพเิศษ      กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

๗. สถานทีใ่นการฝกึอบรม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
 

๘. วธิกีารฝกึอบรม 
๘.๑ การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
 ๙.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่
ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบระยะเวลาด าเนินการ และรายงานผลของหน่วยงานของรัฐ   

๙.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญาและการบริหารสัญญา และแนววินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

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

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)  

 
 
 
 
 
 
 

 

๑๑. การมสีทิธิร์บัใบรบัรองการฝกึอบรมจากมหาวทิยาลยัศลิปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

๑๒. ชอ่งทางการสมคัร  สามารถสมคัรและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
หรือติดต่อ คณุบล ู  โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คณุแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

 

๑๓. วิธกีารช าระคา่ลงทะเบยีน     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** 

เงือ่นไขการช าระเงนิโดยวิธกีารโอนเงนิ 
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอยา่งน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืได้ในภายหลงั 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 



 
 

 
 
 

ก าหนดการฝกึอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลกัสตูร “แนวทางการปอ้งกนัความผดิต่อการปฏบิตังิานวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ตามกฎหมาย ปปช.  

และแนวทางการแกไ้ขปญัหาการจดัซือ้จดัจา้งตามแนววนิจิฉยัของคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งพสัดภุาครฐั”  
รุน่ที ่๑ – รุน่ที ่๔ 

จดัโดย  ส านกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันแรก บรรยายโดย  นายภมูวิัฒน ์ รตันผล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ปปช.) 

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

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๒”  
-  กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว การทุจริตต่อหน้าท่ี การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
   การฮั้วงาน การฮั้วรับเงิน และข่มขืนใจ  

 -  การไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 
-  ระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ.๒๕๖๑ 
-  ระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.๒๕๖๑ 
-  ระเบียบคณะกรรมการ ปปช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบระยะเวลาด าเนินการ  
   และรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีและอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 
   ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔  
-  แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 
วันทีส่อง     บรรยายโดย  นิตกิรช านาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ  

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงชือ่เขา้หอ้งเรยีน 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหวัขอ้ตา่ง ๆ ดงันี ้

-  ข้ันตอนการเริ่มด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ   
   และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

 -  ปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  

-  ประเด็นปัญหาและการแก้ไขเก่ียวกับการจัดท าสัญญาและการบริหารสัญญา 
    -  แนววินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 

.............................................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ  ๑) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒) รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.     

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
  ๓) รายละเอียดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ 



  ใบสมคัรเขา้รบัการอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลกัสตูร “แนวทางการปอ้งกนัความผดิต่อการปฏบิตังิานวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ตามกฎหมาย ปปช. และแนวทางการแกไ้ขปญัหาการจดัซือ้จดัจา้งตามแนววนิจิฉัยของคณะกรรมการ 
จดัซือ้จัดจา้งพสัดภุาครฐั” รุน่ที ่๑ – รุน่ที ่๔   จดัโดย  ส านกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยศลิปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
หน่วยงาน......................................................................สังกัด......................................... ...............เลขที่.................................................... 
แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด...................... .................รหัสไปรษณีย์........................ 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ....................... .................. 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง............................... ......................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๔. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ.......................................... จ านวน................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 : มหาวทิยาลยัศลิปากร  เลขที่บัญชี : 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 
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การส ารองหอ้งพัก  สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ       
 โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




