ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๒๐๓

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐
๒๑ กันยำยน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๖
หลักสูตร“แนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอรำคำงำนก่อสร้ำง กำรบริหำรสัญญำ
และกำรบริหำรพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิช ำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การกาหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง
การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงวิธีกำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรกำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงและงำนอื่นที่ไม่ใช่งำนก่อสร้ำง แนวทำงกำรกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำงำนจ้ำงก่อสร้ำง
ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรกำหนด หน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ล ะวิธี แนววินิจ ฉัยเกี่ยวกับรำคำกลำงและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ แนวทำงกำรแก้ไขสัญญำ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน
ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ข องรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
ในกำรนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่ อสอบถำมรำยละเอี ยดและจั ดส่งใบสมัครได้ ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.thailocalsu.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖

QR-Code เว็บไซต์

QR-Code เพื่อสอบถามข้อมูล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หลักสูตร “แนวทางปฏิบตั ใิ นการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง การกาหนดคุณสมบัตผิ เู้ สนอราคางานก่อสร้าง
การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ” รุน่ ที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
**********************************************************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุก
แห่งเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ขึ้ นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง และการกาหนดผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนต้องทาการศึกษาหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละวิธี แนววินิจฉัยเกี่ยวกับราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ แนว
ทางการบริหารพัสดุตามกฎกระทรวง ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะทาให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทาข้อตกลง
เป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างการขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิกสัญญา การแจ้งการ
เรียกค่าปรับ ไม่ได้มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัย อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
จากเหตุผลดังกล่าว สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“แนวทางปฏิบัตใิ นการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง การกาหนดคุณสมบัตผิ เู้ สนอราคางานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ”
ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบวิธีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง และงานอื่นที่
ไม่ใช่งานก่อสร้าง แนวทางการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี แนววินิจฉัยเกี่ยวกับราคา
กลางและการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แนวทางการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒.๓ เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารพัสดุและแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๙๐ คน
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป
๔. ขอบเขตเนือ้ หาวิชา จานวน ๑๒ ชัว่ โมง
๔.๑ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
แนวทางการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
๔.๒ หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีแนววินิจฉัยเกี่ยวกับราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.๓ การบริหารสัญญาและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวทางการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔.๔ การบริหารพัสดุและแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรมจานวน ๒ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
๖. วิทยากร

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชัว่ โมง
๓ ชั่วโมง

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ผูอ้ านวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูง อดีตนักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง

๗. สถานทีใ่ นการฝึกอบรม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒
๘. วิธกี ารฝึกอบรม
๘.๑ การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชานาญการเฉพาะเรื่อง
๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน
๙. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่นที่ไม่ใช่งาน
ก่อสร้าง แนวทางการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี แนววินิจฉัยเกี่ยวกับราคา
กลางและการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวทางการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๙.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบริหารพัสดุและแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ๓,๙๐๐บาท(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง
ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดัง กล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิช าการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด
๑๒. ช่องทางการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Website : www.thailocalsu.com
หรือติดต่อ คุณบลู โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu
หรือติดต่อ คุณแอน มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒
๑๓. วิธกี ารชาระค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน**

เงือ่ นไขการชาระเงินโดยวิธกี ารโอนเงิน

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
• กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา
แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อานวยการสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กาหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หลักสูตร “แนวทางปฏิบตั ใิ นการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
การกาหนดคุณสมบัตผิ เู้ สนอราคางานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ” รุน่ ที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
จัดโดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายโดย ผูอ้ านวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูง
อดีต นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ กลุม่ งานมาตรฐานราคากลาง
กองระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง
****************************************************************************************************
วันแรก
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันทีส่ อง
เวลา ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม
พิธเี ปิดการฝึกอบรม
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่น
ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
- แนวทางการกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
- แนววินิจฉัยเกี่ยวกับราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างทีน่ ่าสนใจ
ลงชือ่ เข้าห้องเรียน
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- การบริหารสัญญาและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- แนวทางการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕
ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- การบริหารพัสดุ
- แนววินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ
พิธปี ดิ การฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร

......................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ๑. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕น.
รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หลักสูตร “แนวทางปฏิบตั ใิ นการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง การกาหนดคุณสมบัตผิ เู้ สนอราคางานก่อสร้าง
การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ” รุน่ ที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
จัดโดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
***********************************************************************************************************************
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด........................................................เลขที่................................................
แขวง/ตาบล........................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๒. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๓. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๔. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
อาหาร  อาหารมุสลิม จานวน................คน
 อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จานวน................คน
วิธกี ารสมัคร
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)
การชาระเงิน  ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
QR-Code เพือ่ สมัครอบรม
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน**

เงือ่ นไขการชาระเงินโดยวิธกี ารโอนเงิน

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
• กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง
****************************************************************************************************
การสารองห้องพัก สามารถสแกน QR-Code สาหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ E-mail : rsvn@royalriverhotel.com

QR-Code เพือ่ จองห้องพัก

