
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๔๐   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้เสนอรำคำงำนก่อสร้ำง  กำรบริหำรสัญญำ
และกำรบริหำรพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕        

เรียน   
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง 
การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงวิธีกำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงและงำนอื่นที่ไม่ใช่งำนก่อสร้ำง แนวทำงกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำงำนจ้ำงก่อสร้ำง                      
ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำง และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำรก ำหนด หน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละวิธี แนววินิจฉัยเกี่ยวกับรำคำกลำงและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ แนวทำงกำรแก้ไขสัญญำ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน           
ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  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 
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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โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖   
หลกัสตูร “แนวทางปฏบิตัใินการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง การก าหนดคณุสมบตัผิูเ้สนอราคางานกอ่สรา้ง  
การบรหิารสญัญาและการบรหิารพสัดุ” รุน่ที ่๑ – รุน่ที ่๕   
โดย  ส านกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลกัการและเหตผุล 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุก
แห่งเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง  จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง และการก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดจนต้องท าการศึกษาหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละวิธี แนววินิจฉัยเกี่ยวกับราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แนว
ทางการบริหารพัสดุตามกฎกระทรวง ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างการขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิกสัญญา การแจ้งการ
เรียกค่าปรับ ไม่ได้มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัย อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้   
 จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลกัสตูร 
“แนวทางปฏบิัตใินการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง การก าหนดคณุสมบตัผิูเ้สนอราคางานกอ่สรา้ง การบรหิารสญัญาและการบรหิารพสัด”ุ 
ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบวิธีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง และงานอื่นที่
ไม่ใช่งานก่อสร้าง แนวทางการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด  
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี แนววินิจฉัยเกี่ยวกับราคา
กลางและการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แนวทางการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ท่ี กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารพัสดุและแนววินิจฉัยเก่ียวกับการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๙๐  คน 
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔. ขอบเขตเนือ้หาวชิา     จ านวน  ๑๒  ชัว่โมง 
๔.๑ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ๓  ชั่วโมง 

แนวทางการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างกอ่สร้างที่ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 

๔.๒ หน้าท่ีของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีแนววินิจฉัยเก่ียวกับราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้าง ๓  ชั่วโมง 
๔.๓ การบริหารสัญญาและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวทางการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือ  ๓  ชั่วโมง 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๔.๔ การบริหารพัสดุและแนววินิจฉัยเก่ียวกับการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ   ๓  ชั่วโมง 

 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรมจ านวน ๒ วัน  
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 

๖. วทิยากร ผูอ้ านวยการเฉพาะดา้นวชิาการคลงัสงู  อดีตนักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง  
     กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง 

 



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

๘. วธิกีารฝกึอบรม 
๘.๑ การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่นที่ไม่ใช่งาน
ก่อสร้าง แนวทางการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 

๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี แนววินิจฉัยเกี่ยวกับราคา
กลางและการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนวทางการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ท่ี กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๙.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบริหารพัสดุและแนววินิจฉัยเก่ียวกับการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมท่านละ๓,๙๐๐บาท(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

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

 

 
 

 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



  
 

 
 
 

ก าหนดการฝกึอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลกัสตูร “แนวทางปฏบิตัใินการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง  

การก าหนดคณุสมบตัผิูเ้สนอราคางานกอ่สรา้ง การบรหิารสญัญาและการบรหิารพสัดุ” รุน่ที ่๑ – รุน่ที่ ๕ 
จดัโดย  ส านกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

บรรยายโดย  ผูอ้ านวยการเฉพาะดา้นวชิาการคลงัสงู 
อดตี นกัวชิาการคลงัช านาญการพเิศษ กลุม่งานมาตรฐานราคากลาง  

กองระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัและราคากลาง กรมบญัชกีลาง 
 

**************************************************************************************************** 
 
วันแรก 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบยีนและรบัเอกสารประกอบการฝกึอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธเีปิดการฝกึอบรม 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

  -  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่น 
   ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

 -  แนวทางการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ   
   งานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหวัขอ้ตา่ง ๆ ดงันี ้

-  หน้าท่ีของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี 
 -  แนววินิจฉัยเก่ียวกับราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างทีน่่าสนใจ 

     
วันทีส่อง 
เวลา  ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงชือ่เขา้หอ้งเรยีน 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
    -  การบริหารสัญญาและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 

 -  แนวทางการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕  
   ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหวัขอ้ตา่ง ๆ ดงันี ้

-  การบริหารพัสดุ 
 -  แนววินิจฉัยเก่ียวกับการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ 

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธปีดิการฝกึอบรมและมอบประกาศนยีบตัร 
 
 
 
............................................................................................................................. ......................................................................... 
หมายเหต ุ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕น.  

รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
 
 
 

 



ใบสมคัรเขา้รบัการอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลกัสตูร “แนวทางปฏบิตัใินการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง การก าหนดคณุสมบตัผิูเ้สนอราคางานกอ่สรา้ง  
การบรหิารสญัญาและการบรหิารพสัดุ” รุน่ที ่๑ – รุน่ที ่๕ 
จดัโดย  ส านกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

*********************************************************************************************************************** 
 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/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.................... ....................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………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 กรุงเทพฯ       
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




