
 
     

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง “ความกาวหนาของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และวันศกุรที่ 19 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

__________________________________________________ 

 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศลงใน           ราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 134 ตอนที่ 24 ก บังคับใชเปนกฎหมายแลวเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 และหลังจากนั้น 
180 วัน พ.ร.บ. ดังกลาวก็จะบังคับใชเต็มรูปครบถวนในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งเปนกฎหมายใหมท่ีกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครฐัเพ่ือใหเปนมาตรฐานกลางตามหลักสากลและ
สอดคลองกับหลักการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล สงเสริมปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความคุมคาโปรงใสและสามารถตรวจสอบได    ทุกแหง ไมวาจะเปน
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการมหาชน โดยมีการยกเวนใหกับรัฐวิสาหกิจในเรื่อง
การพาณิชยที่ไมตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกําหนดใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยการจัดทําขอตกลง
คุณธรรมเพื่อเปนเครื่องมือใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและมีการ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางอยางครบวงจร รวมทั้งให
มีการศึกษาฝกอบรมอยางเปนมืออาชีพพรอมใหเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและมีกําหนดโทษกับ
เจาหนาท่ีหรือผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดซื้อจางท่ีกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และผูใดเปนผูใชหรือสนับสนุนในการกระทําความผิด ผูน้ันตองระวางโทษ
เทากับเจาหนาท่ีหรือผูมีอํานาจหนาที่นั้น ทั้งนี้เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน
เดียวกัน เกิดความโปรงใส และมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยลดปญหาการทุจริตในภาครัฐไดในอีก
ทางหนึ่ง 
  ฉะนั้น นับแตบัดนี้เปนตนไปทุกหนวยงานของรัฐและบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาที่อยูในสายงานและตําแหนง
ดานการพัสดุภาครัฐ จะตองรีบเรงเรียนรูทําความเขาใจในรายละเอียดของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบรรดากฎหมายรองอีกหลายฉบับซึ่งผูรับผิดชอบโดยตรงคือกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  เปนผูดําเนินการและคงจะทยอยออกมาประกาศใชอยางตอเนื่องหลากหลาย จักตองรีบเรงทํา
ความเขาใจและ เรงเรียนรูจึงจะสามารถปฏิบัติงานดานการพัสดุของรัฐ ไดโดยปราศจากปญหาและความ
บกพรองไมสะดุดติดขัดมีความเขาใจชัดเจนแจมแจง ซึ่งจะเปนประโยชนตองานในหนาที่ตําแหนงของตนเอง 
และนําพาภารกิจของหนวยงานและผูบังคับบัญชาผานพนอุปสรรคบรรลุสูเปาหมายดวยความถูกตองสมบูรณ
สัมฤทธิ์ผลทุกประการ 
 สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย เห็นวาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุหรือผูเกี่ยวของทุกทาน 
ควรจะตองมีความรู ความเขาใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎหมายรองที่ออกตามมาภายใตพระราชบัญญัติฯ เพื่อจะไดนํามาปรับใชภายในหนวยงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความกาวหนาของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ขึ้น รวม 2 รุนตอเนื่องกัน 

วัตถุประสงค … 

สิ่งที่สงมาดวย 1 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาที่ปฏิบัติงานดานการพัสดุและผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ
อยางชัดเจนและถูกตอง เก่ียวกับเนื้อหารายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 2. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรค
ตางๆ ในการบริหารงานพัสดุระหวางผูเขารวมสัมมนาดวยกันและวิทยากร 
 

หัวขอการสัมมนา 
1. หลักการสําคัญของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. รายละเอียด/ความกาวหนา และตอบขอซักถาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูเขารวมสัมมนามีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 อยางชัดเจนและถูกตอง  และสามารถนําความรู  ขอเสนอแนะ ตลอดจนแนวคิดที่ไดรับจากการ
สัมมนาไปปฏิบัติและปรับใชสูความสําเร็จเรียบรอยในการบริหารงานดานพัสดุ นอกจากนั้นยังสามารถ
นําไปถายทอดหรือแนะนําใหแกผูเกี ่ยวของไดอยางถูกตอง ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพประสบ
ความสําเร็จอยางดยีิ่งตอหนาที่ และหนวยงานท่ีตนปฏิบัติราชการอยู 
 

คุณสมบัติของผูเขารวมสัมมนา 

 ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุทุกระดับ  ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป   
 

คณะวิทยากร 
 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง 
  

ระยะเวลาการสัมมนา 

 รุนที่ 1 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 
         รุนที่ 2 วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 
 แยกออกเปน 2 รุน รุนละ 1 วัน รุนละ 400 คน 

สถานที่สัมมนา 

 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

เทคนิคการสัมมนา 

 บรรยาย  อภิปราย  และตอบปญหาขอซักถาม 
 

การติดตามประเมินผล 

 ประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม เพื่อเปรียบเทียบผลกอนและ
หลังการสัมมนา 
 
 

คาใชจาย … 
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คาใชจายในการสัมมนา 

 ๑. คาลงทะเบียน  2,500.00 บาท (สองพันหารอยบาท) ตอคน (อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหาร
วางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนาพรอมกระเปาเอกสาร) 
 ๒. คาใชจายในการลงทะเบียนตามขอ ๑ ไมรวมคาเบี้ยเล้ียง คาที่พัก และคายานพาหนะ ในการ
เดินทางไปเขารวมสัมมนา  คาใชจายดังกลาวสามารถเบิกจายจากสวนราชการไดตามระเบียบกระทรวง การ
คลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
รายละเอียดแจงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๕5 
 ๓. ผู เขารวมสัมมนาจากองคกรปกครองสวนทองถิ ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  
องคการบริหารสวนตําบล)  สามารถเบิกคาใชจายในการลงทะเบียนไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการสัมมนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ๔. คาลงทะเบียนที่ชําระเรียบรอยแลว หากผูสมัครเขารวมสัมมนาขอถอนคืนดวยประการใดๆ ก็ตาม
จะตองแจงเหตุขัดของกอนวันสัมมนา (รุนที่ 1 ภายในวันศุกรที่ 28 เมษายน ๒๕60 และรุนที่ 2 ภายในวัน
จันทรที่ 15 พฤษภาคม 2560) สมาคมจะหักคาใชจายไวรายละ ๓๐๐ บาท  และหากแจงถอนคืนเกินกวา
กําหนดเวลาดังกลาว  ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาการคืนคาลงทะเบียน  และหากประสงคจะ
เปลี่ยนบุคคลผูเขารวมสัมมนาแทน จะตองแจงใหสมาคมทราบลวงหนากอนวันสัมมนา เชนกัน  
 ๕. ในกรณีที่หนวยงานไดอนุมัติใหขาราชการในสังกัดยืมเงินทดรองของทางราชการไปจัดซื้อจาก
บุคคล  บริษัท หาง รานในวงเงินที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย หนวยงานจะตองหักภาษี ณ ที่จายหรือไม
นั้น กรมสรรพากรไดตอบขอหารือตามหนังสือที่ กค ๐๘๐๔/๔๕๗๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๔  ไววา “ใน
กรณีที่ขาราชการไดยืมเงินทดรองไปจายคาซื้อสินคาหรือจายคาจาง ณ สถานที่ของผูขายหรือผูรับจาง 
จึงไมตองหักภาษี ณ ที่จาย ตามมาตรา ๕๐(๔) มาตรา ๖๙ ทวิ และภาษีการคา ณ ที่จาย ตามมาตรา ๗๘ 
ปณรส แหงประมวลรัษฎากร” เพราะยังไมถือวาหนวยงานนั้นเปนผูจาย 

ขั้นตอนการสมัครเขาสัมมนาและการตอบรับ 

๑. ผูที่มีความประสงคจะเขารวมสัมมนากรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมใบสมัครเขารวมสัมมนาให 
ครบถวน (สิ่งที่สงมาดวย ๒ ) หรือดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็บไซตสมาคมฯ www.cmatthai.net 
 ๒. ชําระคาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาเปนรายบุคคล  โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมใบแจงการ
ชําระเงินคาลงทะเบียนเปนเงินสดผานธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ (สิ่งที่สงมาดวย ๓) ชื่อบัญชี 
สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย เลขที่บัญชี ๐๐๘-๐๐๕๗๙๓-๑  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร     
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ โดยระบุ  Ref.No.๑ : 1-2๒๕60 และ Ref.No.๒ : 
หมายเลขโทรศัพทของผูสมัครเขารวมสัมมนา และ Ref.No.๑ : 2-2๒๕60 และ Ref.No.๒ : หมายเลข
โทรศัพทของผูสมัครเขารวมสัมมนา ใหชัดเจนในแบบฟอรมใบแจงการชําระเงนิคาลงทะเบียน 
 ๓. สงหลักฐานการสมัคร  ประกอบดวย (๑) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผูสมัครเขารวมสัมมนา และ 
(2) หลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียน ไปที่สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย เลขที่ 73 อาคารธุรกิจ
บัณฑิตย ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยตรง หรือทางอี เมล 
cmatthai.th@gmail.com 
 

 4. เมื่อสมาคมไดรับเอกสารหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียนแลว ทาง
สมาคมจะออกใบเสร็จรับเงิน และกําหนดบัตรเลขที่นั่ง  พรอมตอบรับการลงทะเบียนใหทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียน   สมาคมจะรับลงทะเบียนและสํารองท่ีนั่ง เมื่อผูสมัครไดสงหลักฐานใบสมัครการเขารวมสัมมนา และ
สําเนาใบโอนเงนิคาลงทะเบียนแลวเทานั้น 

5.  สมาคม... 
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 5. สมาคมจะไมรับลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียนในวันจัดการสัมมนา เวนแต ในกรณีที่มีผูสนใจ
สมัครเขารวมสัมมนาไมเต็มตามจํานวนที่สมาคมกําหนด สมาคมจะเปดโอกาสใหบุคคลที่แจงความประสงคเขา
รวมสัมมนาลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียนในวันจัดการสัมมนาไดเปนกรณีพิเศษ 
 6. สมาคมเปดรับสมัครเขารวมสัมมนารุนที่ 1 ตั้งแตวันเสารที่ 1 เมษายน 2560 เปนตนไป จนถึงวัน
อาทิตยที่ 30 เมษายน 2560  และรุนที่ 2 ตั้งแตวันเสารที่ 1 เมษายน 2560 เปนตนไป จนถึง              วัน
จันทรที่ 15 พฤษภาคม 2560 สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจํานวนผูเขารวมสัมมนาครบ
จํานวน 400 คน/รุน  
 

สถานที่ติดตอสอบถามรายละเอียด 
 สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย   
 เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
 กรุงเทพมหานคร 10400   
 หมายเลขโทรศพัท 02-618-2159, 02-618-7490    
 ดูรายละเอียดโครงการไดที่ www.cmatthai.net 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย 
 
 
                                                                     
 
 
 

(นางเนาวรัตน  สุวรรณโณ) 
อนุกรรมการและเลขานุการฯ 

สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายวัลลภ  ภักดีสุข) 
นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย 
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กําหนดการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “ความกาวหนาของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 หรือวันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

วัน เวลา หัวขอเรื่อง วิทยากร 

รุนที่ 1   วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 

รุนที่ 2   วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 

 

07.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนสัมมนา  
09.00 – 12.00 น.  หลักการสําคัญของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ   

 การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

นางสาวชุณหจิต สังขใหม 
ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง 

(นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) 
กรมบัญชีกลาง 

13.00 – 1๖.30 น. รายละเอียด/ความกาวหนา และตอบขอซักถาม 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

นางสาวศิรกิัญญา  รุนประโคน
นิติกรชํานาญการ 
กรมบัญชีกลาง 

หมายเหตุ     อาจปรับแผนหัวขอเรื่องและการบรรยายในกรณีจําเปนฉุกเฉิน 
                 พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม   ภาคเชา เวลา 10.15 – 10.30 น. 
                                              ภาคบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
    พักรับประทานอาหารกลางวัน         เวลา 12.00 – 13.00 น. 
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ข้ันตอนกระบวนการสมัครเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 
 

ลําดับที ่ กระบวนการ รายละเอียด 

1  
 
 
 

 แจงเวียนหนวยงานกลุมเปาหมาย 

 เผยแพร  ประชาสัมพันธ โครงการสัมมนาผานเว็บไซตสมาคมฯ 
www.cmatthai.net 

 
 

2  
 

 ผูประสงคจะเขาสัมมนาดูรายละเอียดโครงการสัมมนาจากหนังสือเวียน 
หรือดูผานเว็บไซตสมาคมฯ www.cmatthai.net 

 กรอกรายละเอียดใบสมัครเขารวมสัมมนา  
ชองทางหลักทางเว็บไซตสมาคม หรือระบุ URL ดังน้ี  
http://i-regist.igenco.co.th/cmatthai/i-regist/index.php 
ชองทางรอง 
ใชแบบฟอรมที่กําหนด (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

 

3  
 
 

 ผูประสงคจะเขาสัมมนากรอกรายละเอียดแบบฟอรมใบแจงการ 
   ชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนา 

 ชําระเงินคาลงทะเบียนเปนเงินสด จํานวน 2,500บาท ที่ธนาคาร      
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เขาบัญชีสมาคม 
นักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
สาขาบางกระบือ เลขท่ีบัญชี 008-005793-1 ประเภทบัญชีกระแส
รายวัน โดยระบุ  Ref.No.1 : 1-22560 และ Ref.No.2 : หมายเลข
โทรศัพทของผูสมัครเขารวมสัมมนา และ Ref.No.1 : 2-22560 และ 
Ref.No.2 : หมายเลขโทรศพัทของผูสมัครเขารวมสัมมนา ใหชัดเจน  

    (รุนที่ 1 ถึงวันอาทิตยที่ 30 เมษายน 2560 และรุนที่ 2 ถึงวันจันทรท่ี 
15 พฤษภาคม 2560) 

4  
 
 
 

 เมื่อชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ใหสงเอกสารหลักฐานการสมัครและ
หลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียนไปที่สมาคมฯ โดยตรง ทางอีเมล 
cmatthai.th@gmail.com หรือทาง ไป รษณี ย  EMS : จ าหน าถึ ง
สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย เลขที่  73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย  
ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

 

5  
 
 

 เมื่อสมาคมฯ ไดรับหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชําระเงินแลว             
จะกําหนดบัตรเลขท่ีนั่ง  และออกใบเสรจ็รับเงิน ใหแกผูสมัครเขารวมสัมมนา 

 สมาคมฯ สงหนังสือตอบรับการลงทะเบียน และบัตรเลขที่นั่ง ใหกับ
ผูเขารวมสัมมนาทราบทางจดหมายลงทะเบียน 

 

6  
 
 

 ผูสมัครลงทะเบียนรุนท่ี 1 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 หรือรุนที่ 2 
ในวันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 – 08.30 น. พรอมแสดง
บัตรเลขที่นั่งเขารวมสัมมนา  

  รับกระเปา และเอกสารประกอบการสมัมนา จํานวน 1 ชุด 

7 
 

 
 

 ผูสมัครท่ีเขารวมสัมมนา ครบตามวัน เวลาที่กําหนด จะไดรับวุฒิบัตร
จากสมาคมฯ 

 

ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ร่วมสมัมนา  
กรอกรายละเอียดใบสมคัร 

ชําระเงินค่าลงทะเบยีน 

ส่งเอกสารหลกัฐานการสมคัร 
และหลกัฐานการโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนใหส้มาคมฯ 

ผูส้มคัรเขา้ร่วมสมัมนา 

รบัลงทะเบียน กําหนดเลขทีนงั 

และออกใบเสร็จรบัเงิน 

สมาคมนกับริหารพสัดุ
แห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนโครงการสมัมนา 

รบัวุฒิบตัร 
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                    ใบสมัครเขารวมการสมัมนาทางวิชาการใบสมัครเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ  ครั้งที่ ครั้งท่ี 22/25/256060  (รุนที่ 1)(รุนท่ี 1)  
เรื่อง “ความกาวหนาของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

---------------------------- 
คําแนะนาํ :  โปรดกรุณากรอกตัวบรรจงหรือพมิพ 
1. รายละเอยีดผูสมัคร 
 1.1 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..................................นามสกุล.................................. 
  เลขประจําตัวประชาชน (เลข 13 หลัก...................................................................) 
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 196 มาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากร) 

 1.2 อายุ.............ป   ตําแหนง......................................................................................... 
 1.3 ปฏิบัติงานดานพัสดุมาแลว.............ป          สมาชิกหมายเลข........................... 
 1.4 อีเมลแอดเดรส......................................................................................................... 

2. สถานที่ทํางานและที่พักอาศยั 
 2.1 งาน .............................................ฝ าย .............................................สํ านัก/คณะ/กอง
.............................................กรม...........................................ตั้งอยูเลขที่............ หมูที่.......ถนน..........................
ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด............................รหัสไปรษณีย
..................... โทรศพัทที่ทํางาน....................................ตอ..............โทรสาร................................... 
 2.2 บานพักเลขที่ .......................หมู ท่ี.............ซอย............................ถนน...................................
ตําบล/แขวง................................................ อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพทที่บาน......................................โทรศัพทมือถือ....................................... 

3. รายละเอียดการชําระคาลงทะเบียน ชําระผานธนาคารกรุงศรอียุธยา  สาขา.........................................  
 วันที่ชําระ........................................ 

4. หากตองการอาหารอิสลามโปรดระบุดวย   ตองการอาหารอิสลาม 
 

      ลงชื่อ.............................................................. 
       (......................................................) 
      วันที่................................................................ 
หมายเหตุ 
 1. หากมีความประสงคจะใหออกใบเสร็จรับเงิน  โดยระบุเฉพาะชื่อหนวยงาน แตไมระบุชื่อผูเขาสัมมนา  โปรดแจง
รายละเอียดใหทราบดวย…………………………………………………………………………และเลขประจําตัวของหนวยงาน (เลข 13 หลัก) 
…………………………………………………………………ทั้งนี้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับท่ี 196 มาตรา 86/4(8) 
แหงประมวลรัษฎากร) 
 2. โปรดสงใบสมัคร พรอมแนบหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน  ไปที่สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทยโดยตรง 
ทางอีเมล cmatthai.th@gmail.com หรือ สงทางไปรษณียลงทะเบียนไปท่ีสมาคม เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 



 3. คาลงทะเบียนที่ชําระเรียบรอยแลว  หากผูสมัครเขารวมสัมมนาขอถอนคืนดวยประการใดๆ ก็ตาม จะตองแจง
เหตุขัดของกอนวันสัมมนา (ภายในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560) สมาคมฯ จะหักคาใชจายไวรายละ 300 บาท และหากแจง
ถอนคืนเกินกวากําหนดเวลาดังกลาว ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาการคืนคาลงทะเบียน  และหากประสงคจะเปลี่ยน
บุคคลผูเขารวมสัมมนาแทน  จะตองแจงใหสมาคมฯ ทราบลวงหนากอนวันสัมมนา เชนกัน      
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                    ใบสมัครเขารวมการสมัมนาทางวิชาการใบสมัครเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ  ครั้งที่ ครั้งท่ี 33/25/256060  (รุนที่ 2)(รุนท่ี 2)  
เรื่อง “ความกาวหนาของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

วันศกุรที่ 19 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

---------------------------- 
คําแนะนาํ :  โปรดกรุณากรอกตัวบรรจงหรือพมิพ 
1. รายละเอยีดผูสมัคร 
 1.1 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..................................นามสกุล.................................. 
  เลขประจําตัวประชาชน (เลข 13 หลัก...................................................................) 
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 196 มาตรา 86/4(8) แหงประมวลรัษฎากร) 

 1.2 อายุ.............ป   ตําแหนง......................................................................................... 
 1.3 ปฏิบัติงานดานพัสดุมาแลว.............ป          สมาชิกหมายเลข........................... 
 1.4 อีเมลแอดเดรส......................................................................................................... 

2. สถานที่ทํางานและที่พักอาศยั 
 2.1 งาน .............................................ฝ าย .............................................สํ านัก/คณะ/กอง
.............................................กรม...........................................ตั้งอยูเลขที่............ หมูที่.......ถนน..........................
ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด............................รหัสไปรษณีย
..................... โทรศพัทที่ทํางาน....................................ตอ..............โทรสาร................................... 
 2.2 บานพักเลขที่ .......................หมู ท่ี.............ซอย............................ถนน...................................
ตําบล/แขวง................................................ อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพทที่บาน......................................โทรศัพทมือถือ....................................... 

3. รายละเอียดการชําระคาลงทะเบียน ชําระผานธนาคารกรุงศรอียุธยา  สาขา.........................................  
 วันที่ชําระ........................................ 

4. หากตองการอาหารอิสลามโปรดระบุดวย   ตองการอาหารอิสลาม 
 

      ลงชื่อ.............................................................. 
       (......................................................) 
      วันที่................................................................ 
หมายเหตุ 
 1. หากมีความประสงคจะใหออกใบเสร็จรับเงิน  โดยระบุเฉพาะชื่อหนวยงาน แตไมระบุชื่อผูเขาสัมมนา  โปรดแจง
รายละเอียดใหทราบดวย…………………………………………………………………………และเลขประจําตัวของหนวยงาน (เลข 13 หลัก) 
…………………………………………………………………ทั้งนี้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับท่ี 196 มาตรา 86/4(8) 
แหงประมวลรัษฎากร) 
 2. โปรดสงใบสมัคร พรอมแนบหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน  ไปที่สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทยโดยตรง 
ทางอีเมล cmatthai.th@gmail.com หรือ สงทางไปรษณียลงทะเบียนไปท่ีสมาคม เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 



 3. คาลงทะเบียนที่ชําระเรียบรอยแลว  หากผูสมัครเขารวมสัมมนาขอถอนคืนดวยประการใดๆ ก็ตาม จะตองแจง

เหตุขัดของกอนวันสัมมนา (ภายในวันจันทรที่ 15 พฤษภาคม 2560) สมาคมฯ จะหักคาใชจายไวรายละ 300 บาท และหาก
แจงถอนคืนเกินกวากําหนดเวลาดังกลาว ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาการคืนคาลงทะเบียน  และหากประสงคจะ
เปลี่ยนบุคคลผูเขารวมสัมมนาแทน  จะตองแจงใหสมาคมฯ ทราบลวงหนากอนวันสัมมนา เชนกัน      
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ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนาใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนา  
สวนท่ี 2 สําหรับลูกคา 

 

 

สมาคมนกับริหารพัสดุแหงประเทศไทย 
ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนา 

 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

   

สาขาผูรบัฝาก....................วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เพื่อเขาบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 008-005793-1 สาขาบางกระบือ 

Ref.No.1 : 1-22560 

Ref.No.2 : โทรศัพทของผูสมัคร................................ 

ชื่อผูเขารับการอบรม/สัมมนา............................................................................................ 
 

จํานวนเงิน 

(ตัวอักษร) 
สองพันหารอยบาทถวน 

จํานวนเงิน 

(ตัวเลข) 
2,500.00 บาท 

 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน 
(พรอมประทับตรา) 
  

คาธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 
 

 ลงชื่อ......................................................ผูสง (ตัวบรรจง) โทรศัพท................................................... 
หมายเหตุ   1.  กรอกเอกสารใหครบถวน นําเงินสดติดตอชําระเงินคาลงทะเบียนไดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนาใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนา  
สวนท่ี 1 สําหรับธนาคาร 

 

 

สมาคมนกับริหารพัสดุแหงประเทศไทย 
ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนา 

 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

   

สาขาผูรบัฝาก....................วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เพื่อเขาบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 008-005793-1 สาขาบางกระบือ 

Ref.No.1 : 1-22560 

Ref.No.2 : โทรศัพทของผูสมัคร................................ 

ชื่อผูเขารับการอบรม/สัมมนา............................................................................................ 
 

จํานวนเงิน 

(ตัวอักษร) 
สองพันหารอยบาทถวน 

จํานวนเงิน 

(ตัวเลข) 
2,500.00 บาท 

     
 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน 
(พรอมประทับตรา) 
  

คาธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 
 

 ลงชื่อ......................................................ผูสง (ตัวบรรจง) โทรศัพท................................................... 

  ชาํระเงินเรียบร้อยแล้ว โ ปรดทาํสําเนาส่งพร้อมใบสมัครใ ห้สมาคมฯ ทาง อีเมล์ หรือทางปณ. EMS 

รุนที่ 1 วันพธุที่ 3 พฤษภาคม 2560 

รุนที่ 1 วันพธุที่ 3 พฤษภาคม 2560 



              2.  ตองมีลายเซ็นของเจาหนาที่ธนาคารฯ ใบชําระเงินจึงจะสมบูรณ 
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ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบีใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนายนสัมมนา  
สวนท่ี 2 สําหรับลูกคา 

 

 

สมาคมนกับริหารพัสดุแหงประเทศไทย 
ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนา 

 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

   

สาขาผูรบัฝาก....................วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เพื่อเขาบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 008-005793-1 สาขาบางกระบือ 

Ref.No.1 : 2-22560 

Ref.No.2 : โทรศัพทของผูสมัคร................................ 

ชื่อผูเขารับการอบรม/สัมมนา............................................................................................ 
 

จํานวนเงิน 

(ตัวอักษร) 
สองพันหารอยบาทถวน 

จํานวนเงิน 

(ตัวเลข) 
2,500.00 บาท 

 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน 
(พรอมประทับตรา) 
  

คาธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 
 

 ลงชื่อ......................................................ผูสง (ตัวบรรจง) โทรศัพท................................................... 
หมายเหตุ   1.  กรอกเอกสารใหครบถวน นําเงินสดติดตอชําระเงินคาลงทะเบียนไดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนาใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนา  
สวนท่ี 1 สําหรับธนาคาร 

 

 

สมาคมนกับริหารพัสดุแหงประเทศไทย 
ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนสัมมนา 

 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

   

สาขาผูรบัฝาก....................วันที่........เดือน.......................พ.ศ.......... 

เพื่อเขาบัญชี  สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 008-005793-1 สาขาบางกระบือ 

Ref.No.1 : 2-22560 

Ref.No.2 : โทรศัพทของผูสมัคร................................ 

ชื่อผูเขารับการอบรม/สัมมนา............................................................................................ 
 

จํานวนเงิน 

(ตัวอักษร) 
สองพันหารอยบาทถวน 

จํานวนเงิน 

(ตัวเลข) 
2,500.00 บาท 

     
 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน 
(พรอมประทับตรา) 
  

คาธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท 
 

 ลงชื่อ......................................................ผูสง (ตัวบรรจง) โทรศัพท................................................... 

  ชาํระเงินเรียบร้อยแล้ว โ ปรดทาํสําเนาส่งพร้อมใบสมัครใ ห้สมาคมฯ ทาง อีเมล์ หรือทางปณ. EMS 

รุนที่ 2 วันศกุรที่ 19 พฤษภาคม 2560 

รุนที่ 2 วันศกุรที่ 19 พฤษภาคม 2560 



              2.  ตองมีลายเซ็นของเจาหนาที่ธนาคารฯ ใบชําระเงินจึงจะสมบูรณ 
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