
 
     
  
 

  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จัดการอบรมรูปแบบออนไลน ์

หลักสูตร “การจัดซื้อจดัจ้างพสัดุและการบริหารสญัญา ในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 2 

 
หลักการและเหตผุล 
 

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งบรรดา
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ และยังมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติอีกหลาย
ฉบับ 

เนื่องจากประเทศไทยก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่  2019 หรือ
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐต้องด าเนินนโยบายเพื่อควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริหารสัญญาในช่วงแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นมา อีกทั้งมีการออกกฎกระทรวงและหรือหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อีกหลายฉบับ 
อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารสัญญาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่ความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุที่มีหน้าที่ต้องด าเนนิการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งบรรดาหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่
เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ อันเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อเวลา  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องใหม่ แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ สั่งการ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้ศึกษา ท า
ความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง   

  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เห็นความส าคัญในการฝึกอบรมดังกล่าว 
จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร
ภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 



 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุ ให้สามารถเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความส าคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง 

4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการ
บริหารสัญญา ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของ
รัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และผู้สนใจทั่วไป 
 

เนื้อหาวิชา 
1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
4. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
5. การประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6. การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
8. กรณีศึกษา พร้อมกับตอบข้อซักถาม 

 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 
ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  
 

รูปแบบการจัดอบรม 
           

จัดอบรมแบบออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Zoom Meeting โดยการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และซักถามร่วมกับวิทยากร 

 
วิทยากร 

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
             (อดีตนิติกรช านาญการ กรมบัญชีกลาง) 
 

 



 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนปฏบิัตไิปใช้ในการปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ถูกตอ้ง 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงความส าคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 

3. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา  
ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง 

4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพสัดุระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวทิยากร 

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. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่นั่ง (รบัสมัครจ านวนไม่เกิน 100 ท่าน) 
2. ช าระ เงินค่ าลงทะ เบี ยนก่อน  วันจันทร์ที่  20  ธันวาคม  2564   มิ ฉะนั้ น จะถื อว่ าท่ านสละสิท ธิ์ 

ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

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



 
ส ำนักวจิยัและบริกำรวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 
 

ตำรำงกำรอบรม 

 
ก าหนดการฝึกอบรม 

“การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2565  
   

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 
 
08.30 - 08.50 น.  ลงทะเบียนผา่นโปรแกรม Zoom Meeting  
09.00 - 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 

 ระบบการเงินการคลังขององค์กร 
 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง (ตามอัธยาศัย) 
10.45 - 12.00 น. บรรยายหัวข้อ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
13.00 - 14.30 น. บรรยายหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง (ตามอัธยาศัย) 
14.45 - 16.00 น.  บรรยายหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565  
09.00 - 10.30 น.  บรรยายหัวข้อ การประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง (ตามอัธยาศัย) 
10.45 - 12.00 น.  บรรยายหัวข้อ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอัธยาศัย) 
13.00 - 14.30 น. บรรยายหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
14.30 - 14.45 น.  รับประทานอาหารวา่ง (ตามอัธยาศัย) 
14.45 - 16.00 น.  บรรยายหัวข้อ การบริหารสัญญา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) 
 การแก้ไขสัญญา 
 การขยายระยะเวลาท าการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ 
 การเลิกสัญญา 
 การลงโทษเป็นผูท้ิ้งงาน 

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

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

(Application Form) 

หลักสูตร “การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดแุละการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 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 - 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 100 ท่าน ) 
2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและสง่หลักฐานการช าระเงิน วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรมน้ี ได้รบัการยกเว้น 
   ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3 %  และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  
4. ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฟล์วีดีโอที่บันทึกระหว่างการฝึกอบรม  
   (ไม่มีการจัดการส่งไฟล์วีดีโอหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม) 
5. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน/ยกเลิก 



 
แบบฟอร์มที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารประกอบการอบรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


