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โครงการบริการวชิาการฝกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร “แนวทางการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) ใหถูกตองตามกฎหมาย 

เพื่อใหสามารถจัดซือ้จัดจาง ทําสัญญา และเบิกจายไดตามแผน” รุนที่ 3 

ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563  ณ  โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล  

การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทํา

ขอบเขตของงาน (TOR) ถอืเปนขัน้ตอนที่มคีวามสําคัญ เนื่องจากขอบเขตของงาน (TOR) เปนขอกําหนดที่หนวยงานของ

รัฐจะตองนําไปใชในขัน้ตอนการพจิารณาผลการซื้อ การจาง การเชา การแลกเปลี่ยน เพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ อันไดแก 

สนิคา บรกิาร งานกอสราง การจางที่ปรกึษา และการจางออกแบบหรอืควบคุมงาน รวมทัง้ใชเปนเอกสารแนบทาย

สัญญาหรอืขอตกลงที่คูสัญญาจะตองปฏบิัตติามอยางเครงครัด และหนวยงานของรัฐจะใชประกอบการพจิารณาตรวจ

รับรวมกับขอเสนอของคูสัญญาอกีดวย ซึ่งการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อใหสามารถจัดซื้อจัดจาง ทําสัญญา 

และเบิกจายไดตามแผนที่กําหนดไวนัน้ จงึจําเปนอยางยิ่งที่ผูที่เกี่ยวของ กลาวคอื ผูรับผิดชอบจัดทําขอบเขตของงาน 

(TOR) เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และผูมอีํานาจพจิารณาใหความเห็นชอบขอบเขตของงาน (TOR) จะตอง

ศกึษากฎหมายหรอืขอกําหนดเกี่ยวกับชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และการแตงตัง้

คณะกรรมการหรอืมอบหมายบุคคลรับผิดชอบจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) ตลอดจนวธิกีาร ขอหาม สิ่งที่ตองปฏบิัต ิ

และเทคนคิในการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) ที่จะสงผลใหขอบเขตของงาน (TOR) มลีักษณะเปดกวาง หรอืกีดกัน 

หรอืล็อคสเปค ซึ่งจะมสีวนสัมพันธกับวธิกีารจัดซื้อจัดจาง (วธิปีระกาศเชิญชวนทั่วไป วธิคีัดเลอืก วธิเีฉพาะเจาะจง) ที่

หนวยงานของรัฐจะเลอืกใชตอไป ทัง้นี้ เพื่อใหการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) เปนไปตามกฎหมาย ปองกันมิใหมกีาร

อุทธรณหรอืรองเรยีนจากผูประกอบการ อันจะสงผลใหหนวยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจาง ทําสัญญา และเบกิจาย

ไดตามแผน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสรมิและพัฒนาผูเขาอบรมฯ ใหมคีวามรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และแนวทาง

ปฏบิัตทิี่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ รวมทัง้การเงินการคลังภาครัฐ 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมฯ สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชหรอืประยุกตใชในการปฏบิัตงิานไดอยาง 

มปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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วทิยากร 

คุณณัฐชนน  ศิริพงษสุรภา (อ. ตั้ม)  

- ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนใหคําปรกึษาและนติกิรรมสัญญา สํานักบรหิารคดแีละนติกิาร 

สํานักงาน กสทช.  

- อดตีดํารงตําแหนงนติกิรชํานาญการ  กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

  

กลุมเปาหมาย (จํากัดรุนละ 50 ทาน เพื่อมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19) 

 นักพัสดุมอืใหม, ผูปฏบิัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ, ผูปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการเงินและ

การคลัง, ผูบริหาร, ผูอํานวยการ, หัวหนาสวนราชการตาง ๆ, ขาราชการ, พนักงานองคกรมหาชน, พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ และผูสนใจทั่วไป โดยทุกหนวยงานสามารถสงผูเขารวมอบรมไดมากกวา 1 ทาน 

หมายเหตุ ***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิโครงการอบรมฯ หากมีผูเขารวมการอบรมฯ ไมถงึจํานวน 20 ทาน ในแตละรุน  และ

ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเฉพาะคาลงทะเบียนใหแกผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนไวแลวเทานั้น (หากมีการ

ยกเลกิการจัดอบรมฯ)*** 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 โทรศัพท  0-2160-1435, 1438  ตอ 14-26   โทรสาร 0-2160-1440 

 e-mail : fit@ssru.ac.th    หรอื    ID LINE : fit.ssru 

 

ระยะเวลาดําเนินการอบรมฯ 

1. เปดรับสมัครผูเขาอบรมฯ รุนที่ 3 

- ตัง้แตวันที่  22 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 

- โดยผูสนใจเขารวมการอบรมฯ สามารถสงแบบตอบรับฯ เพื่อสํารองที่น่ังการอบรมฯ ไดที่   

โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440 

E-mail : fit@ssru.ac.th    ID LINE : fit.ssru 

2. จัดอบรมฯ รุนท่ี 3 

- ในวันที่ 25 – 26  กรกฎาคม  2563 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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สถานท่ีจัดอบรมฯ  

โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร  เลขที่ 219 ซอยจรัลสนทิวงศ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ 10700  โทรศัพท : 02-422-9222, โทรสาร :  02-433-5880, E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

 

คาใชจายในการสมคัรอบรมฯ 

 คาลงทะเบยีนเขารวมอบรมฯ ทานละ 3,900  บาท (สามพันเการอยบาทถวน) ราคาดังกลาวรวมถงึ 

 1. กระเปา, เอกสารประกอบการอบรม, ปากกา, กระดาษโนต, QR Code ในการดาวนโหลดไฟล

เอกสารและรูปภาพเกี่ยวกับโครงการอบรมฯ 

 2. วุฒบิัตร 

 3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ และ อาหารวางจํานวน 4 มื้อ 

 4. คาตอบแทนวทิยากร 

 5. คาเชาสถานที่ในการจัดโครงการอบรมฯ 

6. คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิโครงการอบรมฯ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเขาอบรมฯ ไดรับความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และแนวทางปฏบิัตทิี่เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรูทั่วไปและการบริหารงานดานการเงินและการคลังภาครัฐ รวมถงึการ

ปฏบิัตงิานในระบบอิเล็กทรอนกิส 

2. ผูเขาอบรมฯ สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชหรอืประยุกตใชในการปฏบิัตงิานของตนเองหรอื

หนวยงานที่สังกัดไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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กําหนดการโครงการบรกิารวชิาการการฝกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางฯ 

หลักสูตร “แนวทางการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) ใหถูกตองตามกฎหมาย 

เพื่อใหสามารถจัดซื้อจดัจาง ทําสัญญา และเบกิจายไดตามแผน” รุนท่ี 3 

 

วันเสารท่ี  25  กรกฎาคม  2563 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีนเขารับการอบรม 

09.00 – 09.15 น. พธิเีปดการอบรม 

09.15 – 10.30 น. บรรยายหัวขอ 

- ชวงเวลาที่จะจัดทํา TOR เพื่อเตรยีมความพรอมไมใหการจัดซื้อจัดจางลาชา 

- การแตงตัง้หรอืมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทํา TOR ใหเหมาะสม 

10.45 - 12.00 น. บรรยายหัวขอ 

 - วิธีการ ขอหาม และสิ่งที่ตองปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ (ผูเสนอราคา)  

ในการซื้อ การจาง การเชา และการจางกอสราง เชน การกําหนดสภาพความเปนนิติบุคคล  

การกําหนดวงเงนิผลงานและระยะเวลาของผลงาน การกําหนดใหเปนตัวแทนจําหนาย ฯลฯ” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยายหัวขอ 

- วิธีการ ขอหาม และสิ่ งที่ตองปฏิบัติ ในการกําหนดรายละเอียดของงาน (เนื้องาน)/ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรายการในการกอสราง เชน การระบุยี่หอ การระบุ

ประเทศหรอืทวปีที่ผลติ ฯลฯ” 

14.45 – 16.30 น. บรรยายหัวขอ 

- วธิีการ ขอหาม และสิ่งที่ตองปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน การยื่นเอกสารหลักฐาน

ตางๆ การยืนราคา งวดงาน/งวดเงิน คาปรับ หลักประกันตาง ๆ การรับประกันความชํารุด

บกพรอง รวมทั้งการกําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ (เกณฑราคา และเกณฑ

ราคารวมกับเกณฑอื่น (price performance)” 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 
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- 2 - 

กําหนดการฯ (ตอ) 

 

วันอาทิตยท่ี  26  กรกฎาคม  2563 

09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวขอ 

- วธิกีาร ขอหาม และสิ่งที่ตองปฏบิัตใินการกําหนดคุณสมบัตขิองที่ปรกึษา เชน การขึ้น

ทะเบยีนที่ปรกึษากับกระทรวงการคลัง  ที่ปรกึษาที่เปนมหาวทิยาลัยของรัฐ ที่ปรกึษา

ตางประเทศ  

การกําหนดวงเงนิผลงานและระยะเวลาของผลงาน) 

10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวขอ 

- วธิกีาร ขอหาม และสิ่งที่ตองปฏบิัตใินการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ในการจางที่ปรึกษา เชน การ

ยื่นเอกสารหลักฐานตางๆ การยนืราคา งวดงาน/งวดเงิน คาปรับ หลักประกันตาง ๆ รวมทัง้การ

กําหนดเกณฑการพจิารณาคัดเลอืกขอเสนอ (เกณฑคุณภาพ)” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยายหัวขอ 

- วธิกีาร ขอหาม และสิ่งที่ตองปฏบิัตใินการกําหนดคุณสมบัตขิองผูใหบรกิารออกแบบหรอื

ควบคุมงาน รวมทัง้เงื่อนไขตาง ๆ เชน การยื่นเอกสารหลักฐานตางๆ การยนืราคา งวดงาน/งวด

เงนิ คาปรับ หลักประกันตาง ๆ รวมทัง้การกําหนดเกณฑการพจิารณาคัดเลอืกขอเสนอ (เกณฑ

คุณภาพ)” 

14.45 – 16.30 น. บรรยายหัวขอ 

- TOR ที่เหมาะสมกับจัดซื้อจัดจางโดยวธิปีระกาศเชิญชวนทั่วไป วธิคีัดเลอืก วธิเีฉพาะเจาะจง 

   - การเผยแพร TOR ที่สงผลตอการอุทธรณหรือรองเรยีน 

16.30 – 17.00 น. พธิปีดการฝกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 

 

**หมายเหต*ุ*  - พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

            - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
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แบบตอบรับการเขารวมโครงการบรกิารวิชาการฝกอบรมตาม พ.ร.บ. การจดัซื้อจดัจางฯ 

หลักสูตร “แนวทางการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) ใหถูกตองตามกฎหมาย 

เพื่อใหสามารถจัดซื้อจดัจาง ทําสัญญา และเบกิจายไดตามแผน” รุนท่ี 3 

ในวันที่ 25 – 26  กรกฎาคม 2563  ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร 

************************************************************************************ 

ชื่อหนวยงานผูเขารวมอบรม .........................................................................................................  โทรศัพท ......................................... 

รายชื่อผูเขารวมอบรม (กรุณาเขยีนตัวบรรจงเพื่อการออกใบวุฒิบ ัตรท่ีถูกตอง) 

1) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................. 

2) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................ 

3) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................ 

4) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................ 

5) ชื่อ–สกุล ................................................................. โทรศัพทมอืถอื .................................... E-Mail ................................................ 
 

คาลงทะเบยีน ทานละ 3,900 บาท (สามพันเการอยบาทถวน)  
 

การชําระคาลงทะเบยีน   ชําระเงนิสดในวนัลงทะเบยีน   ชําระเงนิโดยการโอนเขาบัญชีออมทรัพย 

        บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

              ช่ือบัญชี นายพชิา ศรีพระจันทร และ นางพจนา  ไอยรัตน 

              เลขที่บัญชี 074-7-56737-8  

***โปรดชําระเงนิคาลงทะเบยีน ภายในวันพฤหัสบดทีี่ 22 กรกฎาคม 2563*** 
 

การออกใบเสร็จคาลงทะเบยีน (กรุณาเขยีนรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อการออกใบเสร็จท่ีถูกตอง) 

ออกใบเสร็จในนาม................................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ีใหระบุในใบเสร็จ........................................................................................................................................................................... 

กรณมีผีูเขารวมโครงการอบรมฯ มากกวา 1 ทาน ทานมคีวามประสงคใหออกใบเสร็จแบบ  แยกใบเสร็จ  รวมใบเสร็จ 
 

 

                                     ลงชื่อผูเขาอบรมฯ / ผูประสานงาน 

 

                                                    (......................................................................) 

                                                            วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.............. 
 

หมายเหต ุ    1. สามารถดาวน โหลดรายละเอียดโครงการอบรมฯ ไดท่ี www.fit.ssru.ac.th 

                  2. กรุณากรอกแบบตอบรับการเขารวมโครงการอบรมฯ ใหชัดเจน พรอมแนบหลักฐานการชําระเงนิ 

                     สงมาท่ี โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

                  3. ขอสงวนสิทธิ์กรณียกเลกิการจัดโครงการอบรมฯ ในกรณีผูสมัครเขารวมการอบรมฯ ไมครบจํานวน 20 ทาน โดยมิตองแจง 

                     ใหทราบลวงหนา และคนืคาใชจายเฉพาะคาลงทะเบยีนอบรมฯ สําหรับผูท่ีชําระคาลงทะเบียนไวแลวเทาน้ัน 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th
http://www.thailocalsu.com/
mailto:fit@ssru.ac.th
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แบบฟอรมการจองหองพัก 

 

โครงการบรกิารวิชาการฝกอบรมตาม พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  “แนวทางการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) ใหถูกตองตามกฎหมาย 

เพื่อใหสามารถจัดซื้อจดัจาง ทําสัญญา และเบกิจายไดตามแผน” รุนท่ี 3 

ในวันที่  25 – 26  กรกฎาคม  2563  ณ  โรงแรม เดอะรอยัล รเิวอร กรุงเทพมหานคร 
******************************************************************************************************************************* 

 

ชื่อหนวยงานผูเขาพัก.............................................................................................................................................. 

ที่อยูหนวยงาน........................................................................................................................................................... 
 

อําเภอ....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณยี................................ 
 

โทรศัพท...........................................................................โทรสาร............................................................................. 

E-mail : ................................................................................................................................................................... 
 

ชื่อผูเขาพัก.............................................................................. เบอรโทรศัพทมอืถือ.............................................. 
 

ชื่อผูเขาพักรวม...................................................................... เบอรโทรศัพทมอืถือ............................................... 
 

มคีวามประสงคขอจองหองพักเพื่อเขารวมการอบรมฯ และเลอืกประเภทหองพักดังน้ี 
 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (Standard) ราคา 1,300.- บาทสุทธ ิ(รวมอาหารเชา) 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (Superior) ราคา 1,500.- บาทสุทธิ (รวมอาหารเชา) 

 หองพักเดี่ยวหรอืคู (Premier) ราคา 2,200.- บาทสุทธ ิ(รวมอาหารเชา) 
 

โดยทําการ Check In ในวันท่ี .............................................. และ Check Out ในวันท่ี............................................. 
 

โปรดสงแบบฟอรมการจองหองพัก ทางแฟกซ/อเีมลถึงโรงแรมฯ ลวงหนา 20 วัน กอนวันที่จะเขาพัก 

 

 

   

โรงแรมรอยัลรเิวอร 219 ซอยจรัลสนทิวงศ 66/1, แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

โทรศพัท : 02-422-9222 โทรสาร :  02-433-5880  E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

 

 

 

หมายเหตุ 1.   โปรดสํารองหองพักกอนลวงหนา เพื่อประโยชนในการใชสทิธิ์เขาพักของทาน 

2.   ผูเขารวมโครงการอบรมฯ ตองชําระคาใชจายที่พักดวยตนเอง 

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถ. อูทองนอก แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 0-2160-1435, 1438 ตอ 14-26 โทรสาร 0-2160-1440, e-mail : fit@ssru.ac.th, ID Line : fit.ssru 

mailto:fit@ssru.ac.th

