
     
  
 

  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จัดการอบรม 

หลักสูตร “การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560”  
 

หลักการและเหตผุล 
 

เดิมส่วนราชการต้องด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ควบคู่ไปกับประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market :  e-market และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding)   รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของ
ฝ่ายบริหารก็ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานนั้น ๆ และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนที่เก่ียวข้อง   

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 134 ตอนที่  24 ก ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วันนับแต่ วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ประกอบกับกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่ออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศใช้บังคับมานานพอสมควรแล้ว 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่ความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุที่มีหน้าที่ต้องด าเนนิการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชบญัญัติดังกล่าว ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อเวลา  จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องใหม่ แก่ผู้บริหารงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง   

  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เห็นความส าคัญในการฝึกอบรมดังกล่าว 
จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560” 
ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรขององค์กรที่ปฏิบัติงานพัสดุให้สามารถเข้าใจในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุและสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความส าคัญหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และ
ขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัสดุให้ เตรียมการด้านเอกสารในการจัดท า
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ และการด าเนินการด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง  

4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบเหตุของความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่ 

ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
6. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน

พัสดุระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่พสัดุ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพสัดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ 
ผู้บริหารงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏบิัติงานและผู้สนใจที่เก่ียวข้องกับงานพัสด ุ
 

เนื้อหาวิชา 
1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. การจัดท าขอบเขตของงาน การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
3. การจัดท าราคากลางตามกฎหมาย  
4. กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
5. การพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน 
6. การจัดท าสัญญา การบริหารสญัญาและการตรวจรับพัสดุ 
7. การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา พร้อมกับตอบข้อซักถาม 

 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

ระหว่างวันที่  21-22 สิงหาคม  2563 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.  
ณ ห้องพัชราวดี 1-2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  

 
วิทยากร 

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
             (อดีตนิติกรช านาญการ กรมบัญชีกลาง) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนปฏบิัตไิปใช้ในการปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ถูกตอ้ง 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเตรียมการด้านเอกสารในการจัดท าโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ

การด าเนินการด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารงานพสัดุระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวทิยากร 



ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร 

ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)  
 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. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่นั่ง (รบัสมัครจ านวนไม่เกิน 80 คน) 
2. ช าระ เงิน ค่ าล งทะเบี ยนก่ อน  วันศุ ก ร์ที่  31  กรกฎาคม  2563  มิ ฉะนั้ น จะถื อว่ าท่ าน สละสิ ท ธิ์ 

ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส ำนักวจิยัและบริกำรวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 
 

ตำรำงกำรอบรม 

 

ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
“กำรจดัซ้ือจดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ ตำมพระรำชบญัญัต ิพ.ศ. 2560”  

ระหว่ำงวนัที ่ 21-22 สิงหำคม  2563 
ณ ห้องพชัรำวด ี1-2 ช้ัน 11 อำคำร 2 โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค  กรุงเทพฯ    

 
วนัศุกร์ที ่21 สิงหำคม 2563 
 
08.30 - 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร  
09.00 - 10.30 น.  บรรยายหวัขอ้ “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ”    

 ระบบการเงินการคลงัขององคก์ร 
 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
 ภาพรวมของการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

10.30 - 10.45 น.             พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น.                     บรรยายหวัขอ้ 

 การจดัท าขอบเขตของงาน การก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะท่ีมีลกัษณะเปิดกวา้ง  
กีดกนั หรือลอ็คสเปค 

 การจดัท าราคากลาง และการเปิดเผยราคากลางท่ีท าใหส้ามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริง 
12.00 - 13.00 น.          พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. บรรยายหวัขอ้ “กระบวนการ ขั้นตอน และวธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง” 

 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุทัว่ไป 
 วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (e-market และ e-bidding) 
 วธีิคดัเลือก 
 วธีิเฉพาะเจาะจง 

 กรณีศึกษา 
14.30 - 14.45 น.                    พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.00 น.                    บรรยายหวัขอ้ “กระบวนการ ขั้นตอน และวธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง (ต่อ)” 

 การจา้งท่ีปรึกษา (วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก และวธีิเฉพาะเจาะจง) 
 การจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก  

วธีิเฉพาะเจาะจง และวธีิประกวดแบบ) 
 กรณีศึกษา 

 
 
 
 



 
วนัเสำร์ที ่22 สิงหำคม 2563  
09.00 - 10.30 น.              บรรยายหวัขอ้ ”การพิจารณาอุทธรณ์ และขอ้ร้องเรียน” 
10.30 - 10.45 น.                     รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น.                     บรรยายหวัขอ้ “การจดัท าสญัญา และการบริหารสญัญา” 

 การจดัท าสญัญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งฯ จ านวน 15 แบบ  
และการจดัท าสญัญาตามมาตรฐานของหน่วยงาน 

 ขอ้พิจารณาในการแกไ้ขสญัญา 
 กรณีศึกษา 

12.00 - 13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.                     บรรยายหวัขอ้ “การจดัท าสญัญา และการบริหารสญัญา” 

 การงดหรือการลดค่าปรับ การขยายเวลาการท างานตามสญัญา 
 การเลิกสญัญา (การตกลงเลิกสญัญา  และการบอกเลิกสญัญา) 
 กรณีศึกษา 

14.30 - 14.45 น.                      รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.00 น.                      บรรยายหวัขอ้ “การตรวจรับพสัดุ และกรณีศึกษา” 
 
 
                                                                         -----------------------------------  
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

(Application Form) 

หลักสูตร “การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560” 
ระหว่างวันที่  21-22 สิงหาคม  2563  

 ณ ห้องพัชราวดี 1-2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  
 

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.............................................................. 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู ่ O ชื่อ – นามสกลุผู้สมัคร ชื่อหนว่ยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที.่.............................................................................. 

 
วิธีการช าระเงิน:   

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 
หรือแคชเชยีร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ 
กรุณาส่งเอกสารฉบบัน้ีมายัง (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.   

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

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบยีนน้ี ก่อนการช าระเงิน เพื่อส ารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจ านวน 80 ท่าน ) 
2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและสง่หลักฐานการช าระเงิน วันศกุร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2563  มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรมน้ี ได้รบัการยกเว้น 
   ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3 %  และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  
4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน/ยกเลิก 
 
 
 



 

อตัรำค่ำห้องพกั 
 
ห้องพกั  โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพฯ   
  แบบซุพพีเรีย หอ้งพกัเด่ียว รวมอาหารเชา้ ราคา 1,400.-บาท สุทธิ / คืน 
    หอ้งพกัคู่ รวมอาหารเชา้ ราคา 1,600.-บาท สุทธิ / คืน  
ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจองห้องพกัและติดต่อสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่     
แผนกจองห้องพกั เบอร์โทร 0-2628-1111 ต่อ 1342, 1343 
 

                                                 แผนทีโ่รงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำคกรุงเทพ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มตอบรับการจองห้องพัก 
หลักสูตร “การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560”  

ระหว่างวันที่  21-22 สิงหาคม  2563 
ณ ห้องพัชราวดี 1-2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  กรุงเทพฯ    

 
 

ชื่อ-สกุล ของผู้เข้าพัก...............................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................ .......... 
วันที่เข้าพัก/ออก............................................................................................................ ........... 
พักห้องเดี่ยว.....................................ห้อง                ห้องพักคู่.................................. .........ห้อง 
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ........... 
ราคาห้องพัก(รวมอาหารเช้า)            ข้าราชการ 
ห้องพักเดี่ยว*นอนคนเดียว*     ราคาห้องละ..1,400..........บาท สุทธิ 
ห้องพักคู่*นอนสองคน*           ราคาห้องละ...1,600.........บาท สุทธิ 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ออกในนาม................................................................................................. .. 
.....................................................................................................................................................  
 
กรุณาแฟ็กซ์รายละเอียดการจองห้องพักท่ีหมายเลข 0-2628-1000 
*ส ารองห้องพักก่อนวันที่เข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
*ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการเข้าพักกรุณาแจ้งกับทางโรงแรมฯล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
*ช าระค่าห้องพักท้ังหมดเต็มจ านวนในวันที่เข้าพักท่ีโรงแรมฯโดยตรง 
 
ขอแสดงความนับถือ 
จุฑารัตน์ สีเมฆ 
ฝ่ายส ารองห้องพัก โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
โทรศัพท์ 0-2628-1111 ต่อ 1340/1342/1343 
โทรสาร 0-2628-1000/0-2628-1800 
E-mail : reservation@princepalace.co.th 
Website : www.princepalace.co.th 
 

 

mailto:reservation@princepalace.co.th

