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ที ่ สพท.  19/2564 
                           22 มนีาคม 2564 

เรื่อง   การจัดสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” 

เรียน    ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด  

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

         และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  โครงการและก าหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ  จ านวน 6 หน้า    

 2.  ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เข้าสัมมนา          จ านวน 1 หน้า                       

 3.  แบบใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา  จ านวน 1 หน้า                              
 4.  แบบส ารองห้องพัก                                              จ านวน  1 หน้า               
   ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 
2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ถนนประชาส าราญ
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๒ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่
ปฏิบั ติ ง านด้ านการ พัสดุ และผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง  มี ความรู้  คว ามเข้ า ใจ เกี่ ย วกับพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และปฏิบัติงานได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายรองตลอดจน
กฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการชุดต่างๆ อีกหลาย ซึ้ งล้วนส าคัญยิ่งต่อการเดินหน้าภายใต้
พระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว อีกทั้งยังได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ(การควบคุมและ
การจ าหน่ายพัสดุ) และศึกษาลงลึกในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวข้องและต้องใช้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560ทุกเรื่อง และเพ่ือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุระหว่างผู้ เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและ/หรือวิทยากร 
จ านวน 500 คน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ซึ่งจะช่วยละลายคลายปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ 
    สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนโครงการ
สัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้สนใจในหน่วยงาน
สังกัดเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนากรอกรายละเอียดได้ ในเว็ปไซต์ 
การลงทะเบียนออนไลน์ตามขั้นตอนตัวอย่าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ท าการสมัครใน www.cmatthai.com     
ช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด จ านวน  4,200.00 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ตามแบบใบแจ้ง
การช าระเงินค่าลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ชื่อบัญชี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี 008-005xxx-x ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สาขาบางกระบือ ประเภท บัญชีกระแสรายวัน  และเมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัคร
แนบไฟล์รายละเอียดหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนาทางระบบออนไลน์ รอรับการยืนยันเมื่อ
ช าระเงินแล้ว  
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และสามารถตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนได้ทาง www.cmatthai.com ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร
ออนไลน์ ทางเว็ปไซต์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564  เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  
สมาคมจะไม่รับลงทะเบียนในวันจัดสัมมนา  เว้นแต่ ผู้เข้าสัมมนายังสมัครไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้  
และสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบ จ านวน 500 คน และสามารถดู
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.cmatthai.com 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดและ
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  
                                                                                            

                                      
 

  (นายมงคล  แสงหิรัญ) 
                                                    นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
โทรศัพท์ 0 2618 2159,  0 2618 7490 
เว็บไซต์  www.cmatthai.com 

อีเมล์แอดเดรส :  cmatthai.th@gmail.com 
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โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 

เร่ือง “ การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” 
ระหว่างวันเสารท์ี่ 19 มิถนุายน 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  เลขที่ 9/9  ถนน ประชาส าราญ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------------------- 

 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นหัวใจส าคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูปตัวเงินและ
วัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
             ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตามระเบียบ ฯ จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้าง และท าความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนควรต้องเรียนรู้กรณีตัวอย่าง ปัญหา
และข้ออุทธรณ์ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียและรั่วไหลของทรัพยากรและ
งบประมาณ พร้อมทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากการถูกอุทธรณ์ร้องเรียน เป็นผลให้เกิดความล่าช้าและ
เสียหายต่อหน่วยงานได้  
            ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าติ่การด าเนินการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียน ประกาศของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมี
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาในสภาวการณ์ดังกล่าว ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่
เกี่ยวข้องควรจะต้องมีความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างคล่องตัว  รวมถึงเพ่ือที่จะได้น าไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึง
ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในหลักสูตรเรื่อง “ การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สัญญา ”  โดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วัน
อาทิตย์ที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  เลขที่  9/9                        
ถนน ประชาส าราญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวม 2 วัน  โดยเน้นเนื้อหา
สาระส าคัญในเชิงลึกเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าและการบริหารสัญญา  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์โดยตรงทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าและการบริหารสัญญา ตลอดจนการวินิจฉัยร้องเรียน
ต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับความรู้และประสบการณ์ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับใช้และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียน ประกาศของคณะกรรมการต่าง ๆที่ออกตาม
ความของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการสัมมนาสามารถแก้ ไขปัญหา อันเกิดจากวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียน ประกาศของคณะกรรมการต่างๆที่ออกตามความของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสามารถน าไปปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่าง 
ๆ ในการบริหารสัญญา ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร ด้วยกัน 

หัวข้อการสัมมนา 
1. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. เทคนิคการก าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา และการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (SMEs) 
3. กลยุทธ์การบริหารสัญญา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติและ
ปรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา  กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปถ่ายทอด
หรือแนะน าให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 500 คน 
คณะวิทยากร 

1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 
2. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาการสัมมนา 
จ านวน 2 วัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

สถานที่สัมมนา 
           ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  เลขท่ี 9/9  ถนน ประชาส าราญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น    
เทคนิคการสัมมนา 
 บรรยาย อภิปราย และตอบปัญหาข้อซักถาม 
การติดตามประเมินผล 
 ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์   
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ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 

1. ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อม
กระเป๋าเอกสารรวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ สามารถเบิกจ่ายได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว.413 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2555   

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา สามารถเบิกจ่ายจาก
ส่วนราชการได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553 

3. ในกรณีที่หน่วยงานได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดยืมเงินทดรองของทางราชการไปจัดซื้อจากบุคคล 
บริษัท ห้าง ร้านในวงเงินที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หน่วยงานจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
นั้น กรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือตามหนังสือที่ กค 0804/4575 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2524 ไว้ว่า 
“ในกรณีที่ข้าราชการได้ยืมเงินทดรองไปจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าจ้าง ณ สถานที่ของผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) มาตรา 69 ทวิ และภาษีการค้า ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา 78 ปัณรส แห่งประมวลรัษฎากร” เพราะยังไม่ถือว่าหน่วยงานนั้นเป็นผู้จ่าย 

หมายเหตุ 
1. ค่าลงทะเบียนที่ช าระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วม

สัมมนาคืนด้วยประการใดๆ ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนก าหนดวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วัน
หรือภายในวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจะหัก
ค่าใช้จ่ายไว้คนละ 500 บาท และสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการขอถอนคืนเงิน กรณีแจ้งถอนคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนที่ได้รับช าระแล้วหากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 

2. หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจากที่ได้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม
สัมมนาไว้แล้ว จะต้องแจ้งให้สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยทราบเป็นการล่วงหน้าก่อน
ก าหนดวันสัมมนา ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

3. กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล)  จะสมัครเข้าร่วมการสัมมนากับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กรุณาศึกษา
ระเบยีบค่าใช้จ่ายในการสัมมนาก่อนลงทะเบียน 

 
ขั้นตอนการสมัครเข้าสัมมนาและการตอบรับ 

1. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ใน
เว็บไซต์ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประทศไทย (WWW.cmatthai.com) หัวข้อ “สมัครเข้าร่วม
สัมมนาออนไลน์” ตามข้ันตอนและวิธีการสมัครลงทะเบียนออนไลน์ แนบท้ายโครงการสัมมนา 

2. ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาคนละ 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นรายบุคคล ตาม
แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ชื่อบัญชี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สาขา บางกระบือ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 008 – 005XXX – X 
โดยระบุ Ref.No.1 : 22564 และ Ref.No.2 : หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา 
ให้ชัดเจนในแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
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3. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนาที่ได้ช าระเสร็จสิ้นแล้วในระบบ

ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (WWW.cmatthai.com)  
4. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจะแจ้งยืนยันการรับสมัครในระบบออนไลน์ โดยส ารองที่นั่ง

และตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมจัดส่งใบเสร็จรับเงิน บัตรที่นั่ง ทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครเข้า
ร่วมสัมมนาที่ได้ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการสมัครเข้าร่วมสัมมนาอย่างถูกต้องครบถ้วน ในระบบ
การลงทะเบียนออนไลน์ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 

5. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะไม่รับลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนในวันที่
ก าหนดการสัมมนา เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาไม่ครบตามจ านวน 500 คน หรือ
อาจพิจารณาเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

6. ก าหนดการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และ
สงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัครลงทะเบียน เมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบตามจ านวน 500 คน 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที ่  
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เลขที่  31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3 ถนน

ก าแพงเพชร 5 แขวงพญาไทย เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  โทร. 02 – 618 – 2159 , 02 – 618 – 7490 
หรือทางเว็บไซต์ของสมาคมนักบริหารพัสดุแหง่ประเทศไทย (WWW.cmatthai.com)  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะอนุกรรมการวิชาการ  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  
 
 
 
 

                  พลโท 
                                                                             (มณฑล  ปราการสมุทร) 
                                                                          ประธานอนุกรรมการวิชาการ 
                                                                    สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
 
 
                                                                   อนุมัติโครงการ 

                                                                             (นายมงคล  แสงหิรัญ) 
                                                                  นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
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ก าหนดการสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง “ การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารสัญญา” 
ระหว่างวันเสารท์ี่ 19 มิถนุายน 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  เลขที่ 9/9  ถนน ประชาส าราญ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

เวลา หัวข้อเรื่อง วิทยากร 
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน  2564 
07.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.50 น. – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง

ประเทศไทย 
09.00 น. – 12.00 น. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 

13.00 น. – 16.30 น. เทคนิคการก าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา และ
การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (SMEs) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 

วันอาทิตย์ท่ี 20 มิถุนายน 2564 
09.00 น. – 12.00 น. กลยุทธ์การบริหารสัญญา 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 

13.00 น. – 16.30 น. ถามตอบสารพันปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 
และสมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง
ประเทศไทย 

หมายเหตุ อาจปรับแผนการบรรยายในกรณีจ าเป็นตามความเหมาะสม 
                 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม       เช้า   เวลา 10.30 น. – 10.45 น. 
                                                                      บ่าย  เวลา 14.30 น. – 14.45 น. 
                 พักรับประทานอาหารกลางวัน                        เวลา 12.00 น. 
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ขั้นตอนกระบวนการสมัครลงทะเบียนออนไลนเ์ข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
 

ล าดับที่ กระบวนการ รายละเอียด 

1  
 
 
 

 แจ้งเวียนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 
 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ 

www.cmatthai.com 
 
 

2  
 

 ผู้ประสงค์จะเข้าสัมมนาดูรายละเอียดโครงการสัมมนาจากหนังสือเวียน 
หรือดูผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ www.cmatthai.com 

 กรอกรายละเอียดใบสมัครทางเว็ปไซร์ กดลงทะเบียนออนไลน์                
ตามวิธีการที่ก าหนด  
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) 

3  
 
 

 ผู้ประสงค์จะเข้าสัมมนากรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบแจ้งการ 
   ช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา 
 ช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด จ านวน 4,200บาท ที่ธนาคาร      

กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น เข้าบัญชี
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สาขาบางกระบือ เลขท่ีบัญชี 008-005xxx-x ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน โดยระบุ Ref.No.1 : 22564 และ Ref.No.2 : 
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาให้ชัดเจน  

4  
 
 
 

 เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบยีนแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานหลักฐานการโอน
เงินค่าลงทะเบียนไปในระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ที่ท่านได้กรอก
รายละเอียดไว้ข้างต้น www.cmatthai.com  

5  
 
 

 เมื่อสมาคมฯ ได้รับหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการช าระเงินแล้ว             
จะก าหนดบัตรเลขที่น่ัง  และออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา 

 สมาคมฯ ส่งหนังสือตอบรับการลงทะเบียน และบัตรเลขที่นั่ง ให้กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบทางจดหมายลงทะเบียน 
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 ผู้สมัครลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 – 
08.30 น. พร้อมแสดงบัตรเลขท่ีนั่งเข้าร่วมสัมมนา  

  รับกระเป๋า และเอกสารประกอบการสัมมนา จ านวน 1 ชุด 
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 ผู้สมัครที่เข้าร่วมสัมมนา ครบตามวัน เวลาที่ก าหนด จะได้รับวุฒิบัตร
จากสมาคมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ร่วมสมัมนา  

กรอกรายละเอียดใบสมคัร 

ช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ส่งเอกสารหลกัฐานการ

หลกัฐานการโอนเงิน

ค่าลงทะเบียนใหส้มาคมฯ 

ผูส้มคัรเขา้ร่วมสมัมนา 

รบัลงทะเบียน ก าหนดเลขท่ีนัง่ 

และออกใบเสร็จรบัเงิน 

สมาคมนกับริหารพสัดุ

แห่งประเทศไทยแจง้

เวียนโครงการสมัมนา 

รบัวุฒิบตัร 

mailto:cmatthai.th@gmail.com
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ขั้นตอนขั้นตอนการการลงทะเบียนออนไลน์ลงทะเบียนออนไลน์สัมมนาทางวิชาการสัมมนาทางวิชาการ  ครั้งท่ี ครั้งท่ี 22//25642564  
เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” 

ระหว่างวันเสาร์ท่ี 19 มิถุนายน  2564 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 20 มิถุนายน 2564 
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

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

  
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ค่าลงทะเบียนที่ช าระเรียบร้อยแล้ว  หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใดๆ ก็ตาม จะต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วัน (ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564) สมาคมฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าว ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียน  และหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน  จะต้องแจ้งให้
สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วัน เช่นกัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

ผา่นธนาคารกรุงศรี ฯ เท่านั้น 

ผา่นธนาคารกรุงศรี ฯ เท่านั้น 
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ใบแจ้ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนางการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา  
ส่วนที่ 2 ส าหรับลูกค้า 
 

 
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา 

 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

   

สาขาผู้รับฝาก....................วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เพ่ือเข้าบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 008-005xxx-x สาขาบางกระบือ 

Ref.No.1 : 22564 
Ref.No.2 : โทรศัพท์ของผู้สมัคร................................ 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา............................................................................................ 
 

จ านวนเงิน 

(ตัวอักษร) 
ส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน จ านวนเงิน 

(ตัวเลข) 
4,200.00 บาท 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารผู้รับเงิน 
(พร้อมประทับตรา) 
  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 
 

 ลงชื่อ......................................................ผู้ส่ง (ตัวบรรจง) โทรศัพท์................................................... 
หมายเหตุ   1.  กรอกเอกสารให้ครบถ้วน น าเงินสดติดต่อช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
              2.  ต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ ใบช าระเงินจึงจะสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนาใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา  
ส่วนที่ 1 ส าหรับธนาคาร 
 

 
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา 

 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

   

สาขาผู้รับฝาก....................วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เพ่ือเข้าบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 008-005 xxx-x สาขาบางกระบือ 

Ref.No.1 : 22564 
Ref.No.2 : โทรศัพท์ของผู้สมัคร................................ 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา............................................................................................ 
 

จ านวนเงิน 

(ตัวอักษร) 
ส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน จ านวนเงิน 

(ตัวเลข) 
4,200.00 บาท 

     
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารผู้รับเงิน 
(พร้อมประทับตรา) 
  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 
 

 ลงชื่อ......................................................ผู้ส่ง (ตัวบรรจง) โทรศัพท์................................................... 

  ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดท าส าเนาส่งพร้อมใบสมัครให้สมาคมฯ ทาง อีเมล์ หรือทางปณ. EMS 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 



 
 
 
 
 
 


