
     
  
 
  
 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ 
หลักสูตร “แนวทางในการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาใหถู้กต้อง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ” 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร  
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา  
ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งบรรดาหนังสือเวียนต่างๆ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให้มาซึ่งพัสดุ ได้แก่ สินค้า บริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ซ่ึงบางขั้นตอนหน่วยงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจได้  
แต่บางขั้นตอนก าหนดให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เ ก่ียวข้องตามสมควร  
 

การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ จะปรากฏในรูปแบบเอกสารทั้งที่ได้มาจากระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) และเอกสารที่หน่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าเองเน่ืองจาก
ระบบ e-GP ไม่มีรองรับไว้ ทั้งน้ี บางขั้นตอน กฎหมายบัญญัติให้ท าตามแบบที่ก าหนด ได้แก่ แบบประกาศและเอกสาร
เชิญชวน และแบบสัญญา แต่บางขั้นตอน กฎหมายมิได้บัญญัติแบบไว้ แต่ระบบ e-GP จะมีรองรับไว้ ซ่ึงในบางกรณีอาจ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากน้ียังมีบางขั้นตอนที่กฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดแบบหรือตัวอย่างไว้และระบบ e-GP ไม่มีรองรับไว้ด้วย หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจึงต้องจัดท าเอกสาร
น้ันเอง ซ่ึงเอกสารดังกล่าวจะใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ต่อไป ดังน้ัน การจัดท า
เอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 
 ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางในการ
จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการจัดท าเอกสารการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีอ านาจหน้าที่ และเป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามหลักการที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 
 
 
 



 
วัตถุประสงค์ 
 
     1.   เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
           มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการจัดท าเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้อง 
           ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     2.   เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีแนวทางในการ 
           จัดท าเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
           บริหารพัสดุภาครัฐ ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญามีความรวดเร็วและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
     3.   เพื่อให้เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ 
           โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีอ านาจและหน้าที่ 
     4.   เพื่อให้เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สามารถบ่งชี้ถึงความคุ้มค่า โปร่งใส  
           มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามหลักการที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือ 
           จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้สนใจท่ัวไป 

 
เน้ือหาวิชา 
 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. ภาพรวมของขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
3. แนวทางการจัดท าประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
4. แนวทางการจัดท าเอกสารเก่ียวกับ tor และการเสนอขออนุมัติ tor 
5. แนวทางการจัดท าเอกสารเก่ียวกับราคากลาง และการเสนอขออนุมัติราคากลาง 
6. แนวทางการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 
7. แนวทางในการจัดท าประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน 
8. แนวทางในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
9. แนวทางในการจัดท ารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
10. แนวทางในการจัดท าเอกสารเก่ียวกับการอุทธรณ์หรือการร้องเรียน 
11. แนวทางในการจัดท าสัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างแลการบริหารพัสดุภาครัฐ 
12. แนวทางในการจัดท ารายงานความเห็นกรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
13. แนวทางในการจัดท ารายงานความเห็นกรณีการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ 
14. แนวทางในการจัดท ารายงานความเห็นกรณีการแจ้งการเรียกค่าปรับ การสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับ 
15. แนวทางในการจัดท ารายงานผลการตรวจรับพัสดุในกรณีต่างๆ 
16. แนวทางในการจัดท ารายงานความเห็นกรณีการบอกเลิกสัญญา การตกลงเลิกสัญญา 
 

ระยะเวลาในการฝกึอบรม 
 

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชัว่โมง รวม 12 ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  
 
รูปแบบการจัดอบรม 
 

จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  และซักถามร่วมกับวิทยากร 



 
วิทยากร 

 
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซ้ือจดัจ้าง  
(อดีตนิติกรช านาญการ กรมบัญชีกลาง) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดท าเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญา
ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการจัดท าเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญา 
มีความรวดเร็วและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

3. เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้มีอ านาจและหน้าที่  

4. เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สามารถบ่งชี้ถึงความคุ้มค่า โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามหลักการที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636 

 
หมายเหตุ : 
   

1. กรุณาส่งใบสมคัรก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่น่ัง (รับสมคัรจ านวนไม่เกิน 100 ท่าน) 
2. ช าระเงินค่ าลงทะเบียน ก่อน วั นจั นทร์ที่  1 4  มีนาคม  2565   มิฉะ น้ันจะถือว่ าท่ านสล ะสิ ทธิ์ 

ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
  คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
 
 
 
 
 
 
 



 
ส านักวจิัยและบรกิารวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

 
 

ตารางการอบรม 

 
ก าหนดการฝกึอบรม 

หลักสูตร “แนวทางในการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาใหถู้กต้อง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ” 

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2565 
 

 

วันศุกรท์ี่ 1 เมษายน 2565 
09.00 – 10.30 น. - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายวา่ด้วยการจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 - ภาพรวมของขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 - แนวทางการจัดท าประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.           - แนวทางการจัดท าเอกสารเก่ียวกับ tor และการเสนอขออนุมัติ tor 
   - แนวทางการจัดท าเอกสารเก่ียวกับราคากลาง และการเสนอขออนุมัติราคากลาง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. - แนวทางการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 
 - แนวทางในการจัดท าประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน 
 - แนวทางในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
14.30 – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. - แนวทางในการจัดท ารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- แนวทางในการจัดท าเอกสารเก่ียวกับการอุทธรณ์หรือการร้องเรียน 
 
 

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 
09.00 – 10.30 น. - แนวทางในการจัดท าสัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างแลการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 
 - แนวทางในการจัดท ารายงานความเห็นกรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
10.30 – 10.45 น.           รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 - แนวทางในการจัดท ารายงานความเห็นกรณีการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญา หรือ 

การงดหรือลดค่าปรับ 
12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.      - แนวทางในการจัดท ารายงานความเห็นกรณีการแจ้งการเรียกค่าปรับ การสงวนสิทธิ์ 

การเรียกค่าปรับ 
14.30 – 14.45 น.           รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. - แนวทางในการจัดท ารายงานผลการตรวจรับพัสดุในกรณีต่างๆ 

- แนวทางในการจัดท ารายงานความเห็นกรณีการบอกเลิกสัญญา การตกลงเลิกสัญญา 
 
 

----------------------------------- 
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝกึอบรม 

(Application Form) 

หลักสูตร “แนวทางในการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2565  
  

 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ....................................................... .................................................................................. 
ต าแหน่งงาน : ........................................................................... .....แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาท างาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
............................................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ ........ 
.................................................................................................................................................................. ................................... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................... ................................ 
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจ ากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
(อบรมออนไลน์ ไม่ต้องระบุ) 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ O ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที่........................................................... .................... 

 
วิธีการช าระเงิน:   

กรุณาโอนเงนิเข้าบญัชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทศิ 
หรือแคชเชียร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ 
กรุณาส่งเอกสารฉบบันีม้ายัง (เจ้าหน้าที่)  ศนูย์การศกึษาต่อเนื่อง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630-4   โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    
หมายเหตุ :  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการช าระเงิน เพื่อส ารองที่นั่ง (รับสมคัรเพียงจ านวน 100 ท่าน ) 
2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการช าระเงิน วันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2565  มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้น 
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 %  
4. ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฟล์วีดโีอทีบ่ันทึกระหว่างการฝึกอบรม  
   (ไม่มีการจัดการส่งไฟล์วดีีโอหลงัจากเสร็จสิ้นการอบรม) 
5. กรณีที่ผู้สมคัรไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน/ยกเลิก 



 
 

แบบฟอร์มท่ีอยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบการอบรม 
 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ............................................................................................................................ 
ที่อยูใ่นการจัดส่งใบเสรจ็รับเงินและเอกสารประกอบการอบรม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ : ............................................................................................................................................................ 

 
 

 
 

 


