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เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
        หลักสูตร“กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในกำรท ำสัญญำ กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อ งำนจ้ำงท ำของ งำนจ้ำง    
        ก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่ปรึกษำ งำนจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 
 

เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร แบบฟอร์มหลักฐำนกำรโอนเงิน จ ำนวน ๑ ชุด 
 

           ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในกำรท ำสัญญำ กำรบริหำร
สัญญำและกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อ งำนจ้ำงท ำของ งำนจ้ำงก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่ปรึกษำ งำนจ้ำงออกแบบและควบคุม งำนก่อสร้ำง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำและใช้จ่ำยเงินงบประมำณ สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุให้ถูกต้องตำมข้ันตอนกระบวนกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐฯและระเบียบ โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม           
จ ำนวน ๔ รุ่น ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี  
 

 รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค ำ จ.เชียงใหม่  
 รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๓ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๔ – ๕ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
                            

           ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้ รับอนุมัติจำก
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 
หลักสูตร“กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

ในงานซ้ือ งานจ้างท าของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุม 
งานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ”รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ 
โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

****************************************************************************** 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุต้องท าความเข้าใจเจตนาซื้อ จ้าง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
สัญญาเป็นรูปแบบมาตรฐานหลากหลายประเภทมีบทบาทต้ังแต่ขั้นเตรียมการสัญญา และการบริหารสัญญา      
การจัดซื้อควรวางแผนด าเนินการให้ถูกต้องต้ังแต่เริ่มต้น คือ การท าข้อก าหนดของงาน คัดเลือกผู้ขายท่ีมีคุณภาพ 
เลือกใช้สัญญา ข้อความท่ีเหมาะสม การค้ าประกันท่ีรัดกุมค่าปรับ ก าหนดระยะเวลา งวดการส่งมอบ และต้องมีการ
ติดตามดูแลควบคุมและสังเกตความผิดปกติต่างๆ ท าให้การเข้าท าสัญญาของภาครัฐ เช่น สัญญาก่อสร้าง สัญญา
จ้างช่วง จ าต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ท่ีส่งผลต่อการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้เกี่ยวข้องจึงต้องมีระบบบริหารจัดการด้านการพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุต้อง
สามารถปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ท่ีเกี่ยวข้อง  
 เพื่อป้องกันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบอันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้
เป็นท่ียอมรับเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
สัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องด าเนินการ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานราชการดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุบุคลากร
ภาครัฐจึงมีความจ าเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อ งานจ้างท า
ของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ" ส าหรับ
บุคลากรท่ีเริ่มปฏิบัติงานหรือบุคลากรท่ีมีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถน าเอา
ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามภารกิจท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับหลักการท าสัญญา การบริหารสัญญา ในงานซื้อ งานจ้างท า
ของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560 



  ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการ  การตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อ งานจ้างท าของ งานจ้าง
ก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560 
 ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชนต่์อการปฏิบัติงาน 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย   จ านวน  ๑๐๐  คน  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นผู้เริ่ม

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป 
 

๔. ขอบเขตเนื้อหาวิชา จ านวน  ๑๒ ช่ัวโมง   
๔.๑ ความรู้เกี่ยวกับสัญญา เนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการ        ๓  ช่ัวโมง 
นโยบายก าหนดระยะเวลาลงนามสัญญา เงื่อนไขการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
และมูลค่าหลักประกันสัญญาการคืนหลักประกัน อัตราการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
การวางหลักประกันผลงานในงานจ้างก่อสร้าง และงานจ้างท่ีปรึกษา หลักเกณฑ์วิธีการ 
การแบ่งงวดงาน งวดเงินในสัญญา การประกันความช ารุดบกพร่องหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการท าสัญญางานจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)ตามมติคณะรัฐมนตรี 
๔.๒ วิธีปฏิบัติในการกรอกข้อความลงในตัวอย่างสัญญาแต่ละแบบตามท่ีคณะกรรมการ  ๓  ช่ัวโมง 
นโยบายก าหนดท้ัง ๑๕ แบบ 
๔.๓ การบริหารสัญญา (หลักเกณฑ์การงด ลดค่าปรับและการขยายเวลาท าการตามสัญญา ๓  ช่ัวโมง 
 หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ วิธีปฏิบัติกรณีคู่สัญญาน างานไปจ้างช่วง การบอกเลิกสัญญา/ 
การตกลงเลิกสัญญา และผลของการบอกเลิกสัญญา ฯ) 
๔.๔ วิธีปฏิบัติในการตรวจรับในงานจ้างซื้อ งานจ้างท าของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษา ๓  ช่ัวโมง
การตรวจรับในงานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าเสียหาย 

 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จ านวน ๒ วัน  
รุ่นท่ี ๑  ระหว่างวนัท่ี ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่  
รุ่นท่ี ๒  ระหว่างวนัท่ี ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นท่ี ๓  ระหว่างวนัท่ี ๒ – ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
รุ่นท่ี ๔  ระหว่างวนัท่ี ๔ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

๖. วิทยากร  อาจารย์รวีวัลย์ แสงจันทร์  
อดีตผู้อ านวยการกลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 

๗. วิธีการฝึกอบรม 
๗.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๗.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท า

สัญญา การบริหารสัญญา ในงานซื้อ งานจ้างท าของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษา งานจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560 

๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ กระบวนการของการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ ใน
งานซื้อ งานจ้างท าของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560 

๘.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามหลักการ  การวางหลักประกันผลงานในงานจ้างก่อสร้าง  งาน
จ้างท่ีปรึกษา หลักเกณฑ์วิธีการการแบ่งงวดงาน งวดเงินในสัญญา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการท าสัญญางานจ้าง
ก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี 

๘.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบวิธีการหลักเกณฑ์การงด ลดค่าปรับและการขยายเวลาท าการตามสัญญา
วิธีปฏิบติักรณีคู่สัญญาน างานไปจ้างช่วง การบอกเลิกสัญญา/การตกลงเลิกการยกเลิกสัญญา  เป็นต้น 

 

๙. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่า
โสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐.  การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
 

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

     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ   และเบิกค่า
เดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐ เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

http://www.thailocalsu.com/


๑๒. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน  ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
       ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ช่ือบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม) 
  เลขท่ีบัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 
  ***โดยผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง** 
 

หมายเหตุ  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน มายัง 
            โทรสารหมายเลข ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘  และท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ได้ท่ี  
           นางสาวรัชชดา ประสิทธิ์นอก โทรศัพท์ ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 
หลักสูตร“กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือ 

งานจ้างท าของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ 
และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ”รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ 

โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บรรยายโดยอาจารย์รวีวัลย์ แสงจันทร์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันแรก        
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ความรู้ในเชิงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

ของรัฐ เกี่ยวกับการท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและตัวอย่าง
ประกอบเป็นกรณีศึกษาซึ่งประกอบด้วย 
“การท าสัญญา” 
“ความรู้เกี่ยวกับสัญญาความหมายของสัญญา” 
“ผู้ท่ีมีอ านาจลงนามสัญญา หรือมีหน้าท่ีลงนามในข้อตกลงเป็นหนังสือ” 
“เนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด” 
“กรณีไม่ต้องท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ” 
“ระยะเวลาลงนามสัญญา ผลของสัญญาวันเริ่มต้นหรือส้ินสุดสัญญา(และเงื่อนไข
ก าหนดเวลาท างานตามสัญญาในเขตพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)” 
“เงื่อนไขการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและมูลค่าหลักประกันสัญญา 
การคืนหลักประกัน” 
“เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้า และเงื่อนไขการวางหลักประกนั
การรับเงินล่วงหน้า” 
“เงื่อนไขการวางหลักประกันผลงานในงานจ้างก่อสร้าง และงานจ้างท่ีปรึกษา” 
“หลักเกณฑ์วิธีการการแบ่งงวดงาน งวดเงนิในสัญญา” 
“เงื่อนไขการประกันความช ารุดบกพร่อง” 
“หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการท าสัญญางานจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี” 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “วิธีปฏิบัติในการกรอกข้อความลงในตัวอย่างสัญญาแต่ละแบบ

ท้ัง ๑๕ แบบตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย ก าหนดไว้ ได้แก่ 
๑. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ๒. แบบสัญญาซื้อขาย ๓. แบบสัญญาจะซื้อจะขาย
แบบ-ราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ ๔.แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ๕.แบบ
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๖.แบบสัญญาเช่า
คอมพิวเตอร ์๗.แบบสัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข



คอมพิวเตอร ์๘.แบบสัญญาเช่ารถยนต์ ๙. แบบสัญญาจ้างท าความสะอาด
อาคาร๑๐.แบบจ้างบริการรักษาความปลอดภัย๑๑. แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร๑๒. แบบสัญญาแลกเปล่ียน๑๓ แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้าง๑๔. แบบสัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทท่ีปรึกษา
๑๕ แบบสัญญาจ้างท าของ 

วันที่สอง       
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ“การบริหารสัญญา” 

“หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขสัญญา” 
ความหมายและหลักเกณฑ์การงด ลดค่าปรับและการขยายเวลาท าการตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      บรรยายหัวข้อ “วิธีปฏิบัติในการตรวจรับในงานจ้างซื้อ งานจ้างท าของ” 

“วิธีปฏิบัติในการตรวจรับในงานจ้างก่อสร้าง” 
“วิธีปฏิบัติในการตรวจรับในงานจ้างท่ีปรึกษา” 
“วิธีปฏิบัติในการตรวจรับในงานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง” 
“ค่าเสียหาย” 
“กรณีคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงกรณีหน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ” 
“การตอบข้อซักถาม” 

        ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.      พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 

....................................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง  รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

ในงานซ้ือ งานจ้างท าของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ 
และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ”รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ 

โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

***************************************************************************************************** 
หน่วยงาน.........................................................ต าบล...........................อ าเภอ.......................จังหวัด....................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร.......................................... 
E-mail/Facebook………………………………………………………………ID.Line (ถ้ามี).................................................... 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ช่ือ.........................................................ต าแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ................................. 
๒. ช่ือ.........................................................ต าแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ................................. 
๓. ช่ือ.........................................................ต าแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ................................. 
๔. ช่ือ.........................................................ต าแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ................................. 
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน.............คน    อาหารอื่นๆ ระบุ............................ จ านวน............คน 
     รุ่นท่ี ๑  ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ 

     รุ่นท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒     โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ      
     รุ่นท่ี ๓  ระหว่างวันท่ี ๒ – ๓ พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๖๒  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ      
     รุ่นท่ี ๔  ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ      

การช าระเงินค่าลงทะเบียน  ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยช าระผ่านธนาคาร ณ ท่ีท าการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

ช่ือบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม) 
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์  สาขา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เลขท่ีบัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

(สิ้นสุดการส่งใบสมัครก่อนอบรม ๑๐ วัน) 
 

ส่งใบสมัครได้ที่  E-mail : training.su2016@gmail.com  หรือ ID Line :  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒  
ติดต่อ คุณแอน มือถือ / ID Line :  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒  

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/training.su2016 หรือ www.thailocalsu.com  
การส ารองหอ้งพัก ท่านสามารถส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง โปรดจองล่วงหน้า ๒๐ วัน   
หากท่านจองห้องพักภายหลังห้องพักอาจเต็มได้ ท่านอาจจะไม่ได้ห้องพักราคาพิเศษ ซึ่งเป็นอัตราค่าท่ีพักในกลุ่มของการอบรม
สัมมนา สอบถามการจองห้องพักตามแบบฟอร์มการจองห้องพักในแต่ละรุ่น 
 
 
 
 

สมคัรออนไลน์ได้ที่น่ี 

mailto:training.su2016@gmail.com%20%20หรือ


 
 
 

 
แบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

หลักสูตร “กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซ้ือ งานจ้างท าของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ 

และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ”รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ 
โดย  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

    รุ่นท่ี ๑  ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ 
     รุ่นท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒     โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ      
     รุ่นท่ี ๓  ระหว่างวันท่ี ๒ – ๓ พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๖๒  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ      
     รุ่นท่ี ๔  ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ      

การช าระเงินค่าลงทะเบียน  ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (ส้ินสุดการโอนเงินก่อนการอบรม ๗ วัน) 
โดยช าระผ่านธนาคารกรุงไทย  ณ ท่ีท าการธนาคาร หรือ ตู้ ATM หรือ NETBANKING 

ช่ือบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม) 
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์  สาขา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เลขท่ีบัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒   
ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาท่ี นางสาวคนธรส ประสมศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทรศัพท์๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘-๕๒๒๒-๔๒๑๘ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘ 
*โปรดน าหลักฐานการโอนเงินมาติดต่อเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันลงทะเบียนด้วย* 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

ชื่อ ...............................................................นามสกุล .................................................................... 
ต าแหน่ง .......................................................หน่วยงาน/สังกัด ....................................................... 
อ าเภอ ..........................................................จังหวัด ...................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ...............................................เบอร์โทร(ที่ท างาน)........................................... 

 
 
 
 

ส าเนาหลักฐานการโอนเงิน 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการจองห้องพักของโรงแรมรอยลัริเวอร์  

หลักสูตร“กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซ้ือ งานจ้างท าของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ 

และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” 
โดย  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                  รุ่นท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                 รุ่นท่ี ๓  ระหว่างวันท่ี ๒ – ๓ พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๖๒  
                 รุ่นท่ี ๔  ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าพัก 

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

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

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

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

ช่ือหน่วยงาน...........................................................................ท่ีอยู่หน่วยงาน........................................................ 

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

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

มีความประสงค์ของจองห้องพักโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

เข้าพักวันท่ี....................................ออกวันท่ี.................................. จ านวน............คืน  จ านวนห้องพกั............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 ๑,๖๐๐ บาท (รวมอาหารเช้า) 
  ห้องพักเด่ียวหรือคู่ (มีหน้าต่าง/มีระเบียง/วิวแม่น้ าด้านหน้า) ราคา ๒,๒๐๐ บาท (รวมอาหารเช้า) 

โปรดส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการจองห้องพกัล่วงหน้า ๒๐ วัน กอ่นวันที่จะเข้าพกั  
โทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหต ุ ๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพักได้โดยตรงกับทาง “โรงแรมรอยัลรเิวอร์” 
        ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีพักเอง      
       ๓. ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักได้ในเวลา ๑๔.๐๐ น. 


