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ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มทักษะความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เร่ิม
ปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” (รูปแบบออนไลน์)รุ่นที ่1–รุ่นที่ 4)  
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
............................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องศึกษำท ำควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เพื่อป้องกันควำมเส่ียงในกำรปฎิบัติหน้ำท่ี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ดังนั้นหน่วยงำนภำครัฐควรมีระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงำนพัสดุและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้มี
ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำนภำครัฐ 
ดังนั้น เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงำน จึงควรมีควำมรู้ในขั้นตอนกระบวนกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมท้ังระเบียบ ประกำศ กฎกระทรวงต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรพัสดุอย่ำงถูกต้องและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

ในกำรนี้ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จึงได้จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร ฝึกอบรม 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงำน  หลักสูตร “การเพิ่มทักษะความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เร่ิม ปฏิบัติงาน การ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”ขึ้น จ านวน 4 รุ่น (รูปแบบออนไลน์) เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุผู้
เริ่มปฏิบัติงำน หรือผู้ท่ีสนใจ ได้เพิ่มพูนองค์ควำมรู้ ทักษะในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับจำก
วิทยำกร มำปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดของหน่วยงำนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และสำมำรถเข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐได้อย่ำงถูกต้อง 
ตำมกฎระเบียบกำรเบิกจ่ำย 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ และมีควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรสัญญำ 
3. กลุ่มเป้าหมาย รุ่นละจ านวน 50 คน  

ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ผู้เกี่ยวข้องของ
หน่วยงำนภำครัฐ และผู้สนใจท่ัวไป 

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 2 วัน  
รุ่นท่ี 1 วันท่ี  27 - 28 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564  
รุ่นท่ี 2 วันท่ี  26 - 27 กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2565 
รุ่นท่ี 3 วันท่ี  21 - 22 พฤษภำคม   พ.ศ. 2565 
รุ่นท่ี 4 วันท่ี  23 - 24 กรกฎำคม    พ.ศ.  2565 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม ZOOM  ณ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

6. วิทยากร  อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (อ.ต้ัม) 
  ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรส่วนให้ค ำปรึกษำและนิติกรรมสัญญำ ส ำนักบริหำรคดีและนิติกำร/รักษำกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนคดี 2 (ส ำนักงำน กสทช.) 
            อดีต นิติกรช ำนำญกำร กรมบัญชีกลำง 

http://www.far.ssru.ac.th/


 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิสัยทัศน์ :เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตรด์้วยคุณภาพและคณุธรรม ปรัชญา :งานศิลป์เป็น
เลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าวิชาการ  www.far.ssru.ac.th 

 
 

2 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ

ภำครัฐ พ.ศ.2560 และสำมำรถเข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐได้อย่ำงถูกต้อง ตำม
กฎระเบียบกำรเบิกจ่ำย 
 3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ และมีควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรสัญญำ 

8. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ 3,500 บาท (สำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
      เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินจัดอบรม ได้แก่ (ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม จะจัดส่งทำงไปรษณีย์) 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้สถำนท่ี ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำโสตทัศนูปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีและพนักงำนของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ 

9. ใบรับรองการฝึกอบรม 
      ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จะได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรม (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) โดยจะต้องมีเวลำ
เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรอบรม 
10. ช่องทางการสมัคร 
    1. กรอกข้อมูลรำยละเอียดลงในใบสมัครแล้วส่งเอกสำรท่ี          2. สมัครทำงออนไลน์ทำง  Google form 
       E-mail : Kingkan.ja@ssru.ac.th 
       E-mail :  Kanyanut.ch@ssru.ac.th 

 

 

11. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    การช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อได้ที่ คุณอรรถจิรา มือถือ 081-485-5970 , ID Line : 0814855970 
,  e-mail antjira.so@ssru.ac.th 
 

เง่ือนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 
 ** สำมำรถโอนเงินค่ำลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลำคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 ** กรณีค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บ ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บเอง        
        

 หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำแล้ว แต่ไม่สำมำรถเข้ำรับกำร
อบรมได้ กรุณำแจ้งคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วัน ท้ังนี้ หำกไม่มี
กำรแจ้งล่วงหน้ำ จะถือว่ำท่ำนมีควำมประสงค์เข้ำรับกำรอบรมตำมปกติ 
                
  
 

                  ผศ.ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ  
(คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ) 
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3 
ก าหนดการฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มทักษะความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้
เร่ิมปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” (รูปแบบออนไลน)์ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  

โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
บรรยายโดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (อ.ต้ัม) 

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

วันแรก 
          เวลา   กิจกรรม 
 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน และพิธีเปิดกำรฝึกอบรม 
 09.00 – 10.30 - กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ในมิติกำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
    - กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

10.45 – 12.00 สำระส ำคัญของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสังเขป (วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก 
วิธีเฉพำะเจำะจง) 

 12.00 –13.00  พัก 

13.00 – 14.30 สำระส ำคัญกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ .ศ. 2560 โดยสังเขป (วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธี
เฉพำะเจำะจง) (ต่อ) 

14.30 – 16.00 สำระส ำคัญกำรจ้ำง ท่ีปรึกษำ และกำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสังเขป 

วันที่สอง 
 เวลา   กิจกรรม 
 09.00 – 10.30  หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรสัญญำ 
       - กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญำ 
       - กำรเลิกสัญญำ 
 10.45 – 12.00  หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรสัญญำ (ต่อ) 
       - กำรแจ้งกำรเรียกค่ำปรับตำมสัญญำ และกำรบอกสงวนสิทธิ์กำรเรียกค่ำปรับ  
       - กำรงดหรือลดค่ำปรับ และกำรขยำยเวลำท ำกำรตำมสัญญำ 

 12.00 – 13.00  พัก 

 13.00 – 14.30  หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจรับพัสดุ และกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
14.45 – 16.00 หลักเกณฑ์และวิธีกำรควบคุมและจ ำหน่ำยพัสดุ 
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำนในระบบ e-GP 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าวิชาการ  www.far.ssru.ac.th 

 
 

1 
 
ใบสมัครเข้ารับการอบรม โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มทักษะความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่ม
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”(รูปแบบออนไลน์)รุ่นที่ 1–รุ่นที่ 4)  

โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

*********************************************************** 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ............................................................... ..............    
ต าบล.........................................................อ าเภอ...............................................จังหวัด..... .....................................................
รหัสไปรษณีย์ .......................................... โทรศัพท์.........................................................โทรสาร............................................................ . 
E-mail/Facebook………………………………………………………..……… ID.Line …………………………………………………………………………………. 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
1. ชื่อ.....................................................................................ต าแหน่ง........................... ...........................โทรศัพท์มือถือ......................... 
2. ชื่อ.....................................................................................ต าแหน่ง........................... ...........................โทรศัพท์มือถือ......................... 
2. ชื่อ.....................................................................................ต าแหน่ง......................................................โทรศัพท์มือถือ................. ........ 
3. ชื่อ.....................................................................................ต าแหน่ง....................... ...............................โทรศัพท์มือถือ......................... 
4. ชื่อ.....................................................................................ต าแหน่ง........................... ...........................โทรศัพท์มือถือ......................... 
 
      รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  

รุ่นที่ 2 วันที่  26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
รุ่นที่ 3 วันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
รุ่นที่ 4 วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

วิธีการสมัคร  
    1. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในใบสมัครแล้วส่งเอกสารท่ี          2. สมัครทางออนไลน์ทาง  Google form 
       E-mail : Kingkan.ja@ssru.ac.th 
       E-mail :  Kanyanut.ch@ssru.ac.th 
 
 
ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระค่าลงทะเบียน  
    การช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อได้ที่  คุณอรรถจิรา มือถือ 081-485-5970 , ID Line : 
0814855970 ,  e-mail antjira.so@ssru.ac.th 
  
เง่ือนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 
 ** สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 ** กรณีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง        
    
 หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ด าเนินการช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ กรุณา
แจ้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ทั้ง น้ี หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จะถือว่าท่านมี
ความประสงค์เข้ารับการอบรมตามปกติ 

 

http://www.far.ssru.ac.th/

