
 
ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๓/ว ๑๓๓       ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

   ๓๑ ถนนหน้ำพระลำน เขตพระนคร   
    กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

      ๘ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
        หลักสูตร“กรณีศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรปฏิบัติงำนในระบบ 
        จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑–รุ่นที่ ๔ 
 

เรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร แบบฟอร์มหลักฐำนกำรโอนเงิน จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยส ำ นักบริกำร วิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒ นำศักยภำพบุ คลำกรหลักสูตร                        
“กรณีศึกษำเก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรปฏิบัติงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ    
(e-GP) ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเเก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และทรำบแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนใน
ระบบสำรสนเทศ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำมำรถปฏิบัติงำน และเสนอแนะปัญหำ อุปสรรค ตลอดจน
แนวทำงแก้ไขกำรปฏิบัติของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ให้ เกิดประสิทธิภำพ โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม         
จ ำนวน ๔ รุ่น ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
 
 

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๕ –๑๖  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
                               

           ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำแล้ว 
 

            ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯดังกล่ำว พร้อม
ทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจสำมำรถ
ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัด ส่ ง ใบสมัค รได้ที่ คุณ แอน โทรศัพท์มื อ ถือ/ ID Line : ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ E-mail: 
training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐำนกำรโอนเงินที่นำงสำวคนธรส โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘ โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ 
ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘-๕๒๒๒-๔๒๑๘ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com 
 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 
   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

                                                                    ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
 
 

 
 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘   



                               โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                               หลักสูตร“กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
                               การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

        การบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที ่๔ โดย ส ำนักบริกำรวิชำกำรมหำวทิยำลัยศิลปำกร 
********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามระบบบริหารราชการ  การควบคุม
งบประมาณตามนโยบายรัฐบาล โดยทางกรมบัญชีกลางได้น าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   
มาใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุ เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
เอกชน ลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง อันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องควรต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้เก่ียวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดังน้ันการศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้เกดิประสิทธิภาพ 
  จากเหตุผลดังกล่าวส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการส าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร“กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐” ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถน าเอาวิทยาการที่ได้จาก
การศึกษาอบรมไปปฏิบัติงานในหน้าท่ี รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง        
การบริหารพัสดุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบกรณีศึกษา และสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการจัดท าราคากลางและ       
การประกาศราคากลางฯ เป็นต้น 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกรณีศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานในระบบe-GP และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติในระบบ (e-GP)  
๓. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๙๐  คน 

ผู้บริหารหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถ่ิน 
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา จ านวน  ๑๒ ชั่วโมง 

๔.๑ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการจัดท าร่างขอบเขตของงาน  ๓  ชั่วโมง  
      หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการจัดท าราคากลาง 
      และ การประกาศราคากลาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนการซื้อ การจ้าง การเช่า   

 ๔.๒ กรณีศึกษาในข้ันตอนการจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ๓  ชั่วโมง 
๔.๓ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าสัญญา(สัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบายฯ   ๓  ชั่วโมง 
      และสัญญามาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ) และการบริหารสัญญา (การขยายเวลาท าการ 
      ตามสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา) 
๔.๔ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสัญญา (การแจ้งการเรียกค่าปรับ    ๓  ชั่วโมง  
     การสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับ การคิดค่าปรับ การบอกเลิกสัญญา การริบหลักประกันสัญญา)   

๕. ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม        จ ำนวน ๒ วัน  
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๕ –๑๖  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 



๖. วิทยำกร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สรุภา (อ.ต้ัม) และ นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษกรมบัญชีกลาง 
  ปัจจุบัน พนักงานระดับสูง ส านักบริหารคดีและนิติกร ส านักงาน กสทช. อดีต นิติกรช านาญการ กรมบัญชีกลาง 
 
๗. วิธีกำรฝึกอบรม 

๗.๑ การบรรยายเชิงเสวนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 
 ๗.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ การบรรยายและอภิปรายพร้อมกันของวิทยากรทั้ง ๒ ท่าน 
๘. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีการจัดท าร่างขอบเขต
ของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการจัดท าราคากลางและการประกาศราคากลางเกี่ยวกับ
ข้ันตอนการซื้อ การจ้าง การเช่าและอื่นๆ 

๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๘.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้เกิดประสิทธิภาพ 
๙. ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม      ท่านละ ๓,๙๐๐บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม อันประกอบด้วยค่าเอกสารประกอบการอบรมค่าตอบแทนวิทยากรค่าเดินทาง
ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)  
 
 
 
 
 

๑๐.  การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวทิยาลัยศิลปากร 
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
๑๑. ช่องทางการสมัคร 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่  
ติดต่อคุณแอน  มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒  หรือ E-mail: training.su2016@gmail.com 
ติดต่อคุณแค  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ ID Line : thailocalsu เพ่ือการสมัครแบบออนไลน์ 
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com 

๑๒. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน     ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
 ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม) 
  เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ ***โดยผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง** 
หมายเหตุ  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน มายัง ID Line : thailocalsu 

  หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘  และสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่ 
  โทรศัพท์ ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ  และ เบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

http://www.thailocalsu.com/


 
 

 
 

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
หลักสูตร“กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การปฏิบัติงานในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 
โดย ส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

บรรยายโดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (อ.ต้ัม) และ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ e-GP จากกรมบัญชีกลาง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันแรก   

      ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐         ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน 
       ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕         ประธานกล่าวเปิดการอบรม 

๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง” 
 บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าราคากลางและการประกาศราคากลาง”  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนการซื้อ การจ้าง การเช่า 
 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 
 วิธีคัดเลือก / วิธีเฉพาะเจาะจง” 

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาในขั้นตอนการจ้างท่ีปรึกษา 
 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป / วิธีคัดเลือก / วิธีเฉพาะเจาะจง”  
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาในขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป / วิธีคัดเลือก / วิธีเฉพาะเจาะจง / วิธีประกวดแบบ”  

วันที่สอง   

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าสัญญา (สัญญาตามแบบของ 
คณะกรรมการนโยบายฯ และสัญญามาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ)” 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสัญญา (การขยายเวลาท าการ
ตามสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา)” 

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสัญญา (การแจ้งการเรียกค่าปรับ 

การสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ การคิดค่าปรับ การบอกเลิกสัญญา การริบ
หลักประกันสัญญา) 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ ตอบข้อซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร  

............................................................................................................................. ................................ 
หมำยเหตุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 

๓. รับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
 



 
 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
หลักสูตร“กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานใน
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐”  

โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
***************************************************************************************************** 

 รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๓๐ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

 (สิ้นสุดการส่งใบสมัครก่อนการอบรม ๑๐ วัน) 
 

ค าน าหน้า........................ช่ือ.......................................................................นามสกุล................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................หน่วยงาน......................................................................................... 
ต าบล...............................................อ าเภอ.........................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์ส านักงาน............................................โทรสาร............................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail ………………………………………..………….….…………ID Line/Facebook (ถ้ามี)................................................................ 
 

อาหาร    อาหารท่ัวไป        อาหารฮาลาล        อาหารมังสวิรัติ     แพ้อาหาร ระบุ.................................... 
 

วิธีการช าระเงินค่าลงทะเบียน ทา่นละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
 ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สิ้นสุดการโอนเงินก่อนการอบรม ๓ วัน) 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ช่ือบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม) 
  เลขท่ีบัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ ** โดยผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมท่ีทางธนาคารเรียกเก็บเอง ** 

*** หากโอนเงินเรียบร้อยกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน  
มายัง ID Line : thailocalsu หรือทางโทรสารทีห่มายเลข ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘ 

และสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่โทรศัพท ์๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘*** 
 

วิธีการสมัคร    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ท่ี  
ติดต่อคุณแอน  มือถือ / ID Line :  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒  หรือ E-mail : training.su2016@gmail.com 
ติดต่อคุณแค  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  ID Line: thailocalsu เพื่อการสมัครแบบออนไลน์ 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดการอบรมได้ที่ www.thailocalsu.com  
********************************************************************************************************************** 
การส ารองหอ้งพัก ท่านสามารถส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง โปรดจองล่วงหน้า ๒๐ วัน 
หากท่านจองห้องพักภายหลังห้องพักอาจเต็มได้ ท่านอาจจะไม่ได้ห้องพักราคาพิเศษซึง่เป็นอัตราค่าท่ีพักในกลุ่มของการอบรม
สัมมนา สอบถามการจองห้องพักตามแบบฟอร์มการจองห้องพักในแต่ละรุ่น 

 
 
 
 

สมคัรออนไลน์ได้ทีน่ี ่

http://www.thailocalsu.com/


 
 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ ๒๑๙ ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๖๖/๑ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ โทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐  E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการจองห้องพักของโรงแรมรอยัลริเวอร์  

หลักสูตร“กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานใน
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐” 

(รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔)  
โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   รุ่นท่ี ๑  ระหว่างวันท่ี ๓๐ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
   รุ่นท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
   รุ่นท่ี ๓  ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
   รุ่นท่ี ๔  ระหว่างวันท่ี ๓๑ สิงหาคม- ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  

……………………………………………………………………………………………….. 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าพัก 

๑.ช่ือผู้พัก.....................................................................นามสกุล ......................................................................... 

พักคู่กับ..........................................................................นามสกุล ......................................................................... 

๒.ช่ือผู้พัก.....................................................................นามสกุล ......................................................................... 

พักคู่กับ..........................................................................นามสกุล ......................................................................... 

ช่ือหน่วยงาน...........................................................................ที่อยู่หน่วยงาน........................................................ 

.................................................................................................จังหวัด................................................................... 

โทรศัพท์..............................................โทรสาร..........................................E-mail.................................................. 

มีความประสงค์ของจองห้องพักโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

เข้าพักวันท่ี....................................ออกวันท่ี..................................จ านวน............คืน  จ านวนห้องพัก............ห้อง 

 ห้องพักเด่ียวหรือคู่ (ไม่มีหน้าต่าง) ราคา ๑,๒๐๐ บาทสุทธิ (รวมอาหารเช้า) 
 ห้องพักเด่ียวหรือคู่ (ซุพพีเรี่ย/มีแอร์/มีหน้าต่าง/ซต้ีิวิว) ราคา ๑,๔๐๐ บาทสุทธิ (รวมอาหารเช้า) 

  ห้องพักเด่ียวหรือคู่ (ดีลักซ์/มีแอร์/มีหน้าต่าง/วิวแม่น้ าด้านข้าง) ราคา ๑,๖๐๐บาท (รวมอาหารเช้า) 
  ห้องพักเด่ียวหรือคู่ (มีหน้าต่าง/มีระเบียง/ววิแม่น้ าด้านหน้า) ราคา ๒,๒๐๐ บาท (รวมอาหารเช้า) 

โปรดส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการจองห้องพักล่วงหน้า ๒๐ วัน ก่อนวันที่จะเข้าพักโทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ ๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพักได้โดยตรงกับทาง “โรงแรมรอยัลริเวอร์” 
  ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีพักเอง 
  ๓. ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักได้ในเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 


