
ที่  อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม)/ ว ๑๓๒      สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
            ๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 
       กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
 

                                                              ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 

เรื่อง     แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบรหิารสัญญา และการลงโทษ 
 ให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ ๓ 

เรียน    
 

สิ่งที่แนบมาด้วย   รายชื่อและกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา  
และการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ ๓ 

  ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการ

ลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)  

  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้คัดเลือก ............................... ตำแหน่ง.............................                  

สังกัด........................  เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นดังกล่าว จึงขอความร่วมมอืแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้   ๑)  แจ้งผู้เข้าร้บ

การฝึกอบรมแต่งกายสุภาพ ไปรายงานตัวในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม

รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

   ๒)  การชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมตามหลักสูตร ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)                  

โดยสามารถชําระเป็นเงินสดในวันรายงานตัว สําหรับค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดินทางไป – กลับจาก

บ้านพักถึงสถานที่ฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด 

   อนึ่ ง  รายชื่ อ และกำหนดการฝึ กอบ รม ใน โครงกา รดั งกล่ าวข้ างต้ น  สามารถตรวจสอบ ได้ ที่  

www.thailocalsu.com  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
    

          
     (อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 

                                        ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 
              ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘   



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัด

1 นางสาว อณุตรา พืชพงษ์ รองผู้อ านวยการกองบริการงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร

2 นาย นฤชล น่ิมชัยสกุล นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

3 นางสาว วชิรญาณ์  นามวงค์ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

4 นางสาว สุจิตรา ศรีสอาด นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

5 นางสาว อณัทภรณ์ สดีเดช นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก

6 นางสาว จิราภา ลาดไธสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข นครราชสีมา

7 นาย วิวัฒนชัย ศิริประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข นครราชสีมา

8 นางสาว สุภาพ ร่มพิมาย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข นครราชสีมา

9 นาย วิศรุต ชุปวา เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลต าบลอุ่มเม้า ร้อยเอ็ด

10 นางสาว เพชรปวีณ์ อินริน นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี

11 นางสาว เมธินี สุดท้วม นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี

12 นาง วารุณี เรืองเดช นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี

13 นางสาว สุดารัตน์ ปัญจเมธี นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี

14 นาย ทีปกร บัญญัตินพรัตน์ หัวหน้าแผนก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

15 นางสาว ปิยะพร วิจิตขะจี วิศวกรระดับ 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

16 นางสาว วันวิสาข์ วงศ์แก่นค า พชง.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

17 ว่าท่ี ร.ต. สรรเพชญ สุ่มมาตย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

18 นาย รัตนธร ชาววัง นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด อุบลราชธานี

ช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำม รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร “ประเด็นปัญหำและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนเตรียมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 ระหว่ำงวันท่ี 29 –30 มีนำคม พ.ศ.2566   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ

กำรบริหำรสัญญำ และกำรลงโทษให้เป็นผู้ท้ิงงำน”   รุ่นท่ี 3



  ก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
  หลักสูตร “ประเด็นปัญหำและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ  
                         และกำรลงโทษ” รุ่นที่ ๓ 
  ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
   โดย  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
   บรรยำยโดย อำจำรย์บุญทิพย์  ชูโชนำค (อดตีผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ กรมบัญชีกลำง) 

 
วันพุธที่ ๒๙ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖                                               
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสำร และพิธีเปิดกำรฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยำยในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้  
-  ข้อก ำหนดและกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
-  ควำมหมำยและขอบเขตของพัสดุและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
-  หลักกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 

          กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-  ประเด็นปัญหำและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  งำนก่อสร้ำง  และ 

          กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีไม่ใช่งำนจ้ำงก่อสร้ำง 
-  แนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำแยกงำนจัดซื้อและงำนจัดจ้ำง 
-  ประเด็นปัญหำและแนวทำงกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้ำง 
-  แนวทำงปฏิบัติกำรซื้อหรือจ้ำงเพื่อจัดท ำพัสดุเอง (งำนท ำเอง) 
-  ภำพรวมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ  
   ตำมพระรำชบัญญัติ       
   กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-  แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ 

   -  แนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กำรก ำหนดผลงำน กำรระบุ 
   คุณลักษณะเฉพำะหรือยี่ห้อของพัสดุ และกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอกรณี 
   กำรก ำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สำระส ำคัญ 

   -  แนวทำงกำรก ำหนดและพิจำรณำผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกัน 
-  แนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรออกแบบฯ กำรปรับปรุงแก้ไขแบบฯ และกำรประมำณ 

         กำรรำคำโดยผู้ออกแบบฯ ในงำนจ้ำงก่อสร้ำง 
-  ข้อปฏิบัติในกำรก ำหนดรำยละเอียดงำนดินถม งำนดินตัก และงำนฐำนรำกในกำรจ้ำงก่อสร้ำง 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยำยในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

-  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบบแสดงรำยกำร ปรมิำณงำน และรำคำ (BOQ.) 
-  แนวทำงปฏิบัติในกำรเสนอรำคำ และกำรจัดท ำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ  
   และใบบัญชีรำยกำรก่อสรำ้ง (BOQ.) เพื่อเป็นเอกสำรแนบท้ำยสญัญำในงำนจ้ำงก่อสรำ้ง 
-  ข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรจัดท ำและกำรประกำศเปิดเผยรำคำกลำงพัสดุ 
-  ควำมเข้ำใจและแนวทำงกำรจดัท ำประกำศ  เอกสำรกำรจัดจดัซื้อจัดจ้ำง และ TOR 
-  กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีงำนจ้ำงก่อสร้ำงในสำขำที่มีกำรขึ้นทะเบียน 
   ผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำง 
-  แนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดและพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำ 
-  กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน และแนวทำงปฏิบัติตำมหนังสือ 
   คณะกรรมกำรวินิจฉัย ฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕   
   เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำร 
   ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 



  ก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
  หลักสูตร “ประเด็นปัญหำและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ  
                         และกำรลงโทษ” รุ่นที่ ๓ 
  ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
   โดย  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
วันพฤหัสบดทีี่  ๓๐ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
เวลำ  ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงชื่อเข้ำห้องเรียน 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยำยในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

-  แนวทำงปฏิบตัิในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบำยและแนวทำงป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจดัจ้ำง
 -  ภำพรวมสรปุกระบวนกำรในข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจำ้ง 

   -  ภำพรวมและหลักกำรบริหำรสญัญำและตรวจรับพัสดุ 
   -  ภำรกิจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง 
   -  ภำพรวมกระบวนกำรพิจำรณำตรวจรับพสัดุของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อ 
         หรืองำนจ้ำง 
   -  ภำรกิจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง 
   -  ภำรกิจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ในงำนจ้ำงก่อสร้ำง 

-  ประเด็นปัญหำและข้อสังเกตเกีย่วกับค่ำตอบแทนผู้ควบคมุงำนงำนก่อสร้ำง 
   -  ภำพรวมกระบวนกำรพิจำรณำตรวจรับงำนของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง 

-  แนวทำงปฏิบัติในกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม 
        จำกท่ีก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคณุลักษณะเฉพำะของพัสด ุ
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยำยในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

-  ข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติในกำรปรับปรุงแก้ไขสัญญำ 
-  ประเด็นปัญหำและข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขสัญญำ 

   -  ค่ำปรับ กำรงดหรือลดค่ำปรับ และกำรขยำยเวลำท ำกำรตำมสัญญำหรือข้อตกลง 
   -  แนวทำงและวิธีกำรค ำนวณค่ำปรับ 
   -  ประเด็นปัญหำและข้อสังเกตในกำรค ำนวณค่ำปรับ 
   -  ข้อก ำหนดและวิธีปฏิบัติในกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง 

-  แนวทำงปฏิบัติภำยหลังกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลงตำมมำตรำ ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) 
       หรือ (๔) 
   -  ข้อก ำหนดและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 

-  แนวทำงปฏิบัติกรณีผู้รับจ้ำงไม่ยอมเข้ำมำท ำกำรซ่อมแซมงำนตำมสัญญำจ้ำงจนล่วงพ้น 
       ก ำหนดระยะเวลำประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 
   -  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
   -  แนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงำน และกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นผู้ทิ้งงำน 
   -  ถำม-ตอบปัญหำ 

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.        พิธีปิดกำรฝึกอบรมและมอบประกำศนียบัตร 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

หมำยเหตุ ๑. ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์  
  ๒. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

๓. รับประทำนอำหำรว่ำง  รอบเช้ำ เวลำ  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.   
     รอบบ่ำย เวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
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