ที่ ศธ. ๐๕๑๓.๑๓๔๐๑/ว ๒๖๓๕

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding
ตามระเบียบพัสดุใหม่ การพิเคราะห์วิธีจัดหาพัสดุ การจัดทาราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาร่าง
ขอบเขตของงาน การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การคิด/งด/ลดค่าปรับ และการตรวจรับพัสดุ”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรม จานวน ๑ ชุด (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง www.eto.ku.ac.th/dla )
๒. บัญชีรายการสิ่งของที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ จานวน ๑ ชุด
ด้วย สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทาโครงการอบรม หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอน
วิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่ การพิเคราะห์วิธีจัดหาพัสดุ การจัดทา
ราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาร่างขอบเขตของงาน การกาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การคิด/งด/ลดค่าปรับ และการตรวจรับพัสดุ” ขึ้น
จานวน ๗ รุ่น เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง/
กฎกระทรวงใหม่ โดยได้เชิญ วิทยากรจากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาบรรยายให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและ
บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
โดยมี ค่า ลงทะเบี ย น ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ เข้ ารับการอบรมสามารถเบิ กค่าลงทะเบียนได้เต็ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๐ ๑๑๒๑
โทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๘๓๐

บัญชีรายการสิ่งของที่มอบใหสําหรับผูเขารวมการอบรม
1. คูมือรวมกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

Power Point

สมุดปากกา

2. กระเปาหนังคุณภาพดี สวยหรู (สีดํา) ( จํานวน 1 ใบ/ทาน )

3. เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาว (สีดํา) เนื้อผาดี ดานในซับดวยผารมสีดํา (ตามรูป) ( จํานวน 1 ตัว/ทาน )

***สําหรับ อปท. ใดที่มีผูสมัครลงทะเบียนเขารวมอบรม จํานวนตั้งแต 3 ทานขึ้นไป/รุน สถานที่เดียวกัน
(ตางหลักสูตร นับรวมกันได)
รับฟรี กระเปาเดินทาง สุดเก!!
เพิ่มอีกทานละ 1 ใบ

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่ การพิเคราะห์วิธีจัดหา
พัสดุ การจัดทาราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาร่างขอบเขตของงาน การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การคิด/งด/ลดค่าปรับ และการตรวจรับพัสดุ”
.............................................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยปั จ จุ บั น ในการจั ด ซื้ อ จั ดจ้ างและการบริ ห ารงานพั ส ดุ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งถื อปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่หลายประการ เช่น กาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหลือเพียง ๓ วิธี (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง) กาหนดให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐจะต้องขึ้นทะเบียนกับ
กรมบัญชีกลางก่อน การทาสัญญาต้องทาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด เพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือกให้คานึงถึงคุณภาพด้วย
มิใช่พิจารณาแค่ราคาต่าสุดเพียงอย่างเดียวมีบทกาหนดโทษในทางอาญา กรณีเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาทฯลฯ และต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ได้ ก าหนดรายละเอี ย ดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) กาหนดให้มีวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e –market) คือ
การซื้อหรือจ้างที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กาหนด
ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market : e –market) และ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้า
หรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) โดยให้ดาเนินการ
ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronicbidding: e – bidding) ซึ่งจาเป็นที่บุคลากรท้องถิ่นทุกตาแหน่งไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้อานวยการสานัก/กอง/ส่วน หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ผู้ที่มักถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับต่างๆ และที่สาคัญก็คือ ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้ าหน้าที่พัสดุ จะต้องศึกษา
รายละเอียดการปฏิบัติตามระเบียบและกฎกระทรวงดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง จักได้ไม่ต้องรับผิดทางละเมิดและ
ทางอาญา ซึ่งมีบทกาหนดโทษค่อนข้างสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เพื่ อให้ ผู้ เข้ารั บการอบรมได้ศึ กษาเรี ยนรู้ รายละเอียดวิธี ปฏิ บัติ ตาม พรบ./ระเบียบพัสดุใหม่ โดยเฉพาะเรื่อง
การพิเคราะห์วิธีจัดหาพัสดุ การจัดทาราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาร่างขอบเขตของงาน และการบริหารสัญญา
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e –market)
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
๒.๔ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎกระทรวง
๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
๓.๑ นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ที่ปรึกษานายก
๓.๒ ประธานสภา / รองประธานสภา / สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ ปลัด / รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔ ผู้อานวยการสานัก/กอง / ผอ.ส่วน / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน
๓.๕ ผอ.กองคลัง/ หัวหน้าส่วนการคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ /ช่างโยธา
๓.๖ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา พนักงานในสังกัด ศพด.
๓.๗ บุคคลที่มักถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง
๓.๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
๓.๙ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ

๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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๕. รูปแบบการจัดอบรม
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติและซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาบรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
๖.วิทยากรในการฝึกอบรม
วิทยากร จากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. คณะทํางาน
๑. รศ.ชูเกียรติรักซ้อน
๒. รศ.สุวสิ า พัฒนเกียรติ
๓. นางสาวจุฑามาศ รักชุม
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯคณะ
๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ
๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์
๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

๙. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและชาระค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม
อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๘)
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อกาหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริ การความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนั ง อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ
สาหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม
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๑๑. การชําระค่าลงทะเบียน
เมื่อสมัครแล้วกรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณที่ทาการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๖ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๗ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินใบนาฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ
ในวันลงทะเบียน
กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระค่าลงทะเบียน
ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการ โครงการฝึกอบรม
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หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่ การพิเคราะห์วิธีจัดหา
พัสดุ การจัดทาราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาร่างขอบเขตของงาน การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การคิด/งด/ลดค่าปรับ และการตรวจรับพัสดุ”
…………………………………………………………………………..
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร่วมกันวิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบฯ จัดซื้อจัดจ้างใหม่สาหรับ อปท.
วันที่สอง

วิทยากรจาก...กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Electronic Government Procurement : e – GP)
ภาพรวมของระบบ (e-GP) ใหม่ ที่ อปท. ต้องทราบและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เจาะลึกขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e –market)
(การซื้อหรือจ้างที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือ เป็นสินค้า หรือ งานบริการ
ที่มีมาตรฐาน และได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market : e –market)
เจาะลึกขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
(การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronicbidding : e – bidding)
การทําสัญญาในระบบ (e-GP) ใหม่ ของ อปท.
วันที่สาม

วิทยากรจาก...กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หลักการสาคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
- การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
- การจัดทาราคากลาง
- การจัดทาร่างขอบเขตของงาน
- กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
- การพิเคราะห์วิธีการจัดหาพัสดุ
- การรายงานเหตุผลความจาเป็น การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
การแต่งตั้งคณะกรรมการ วิธีการคัดเลือกผู้ค้า อานาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง การประกันผลงาน
ของสิ่งก่อสร้าง การคิดค่าปรับ การประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
- การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษา
- หลักเกณฑ์การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสัญญาและหลักประกันสัญญา
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- หลักเกณฑ์การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- หลักเกณฑ์การบริหารพัสดุ
- บทกาหนดโทษในทางอาญา กรณีเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท(มีหลักพิจารณาความรับผิดอย่างไร)
กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงกาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
- กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
- กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
- กฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกาหนดวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- กฎกระทรวงกาหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ฯลฯ
หมายเหตุ : ๑) กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
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หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่ การพิเคราะห์วิธีจัดหา
พัสดุ การจัดทาราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาร่างขอบเขตของงาน การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การคิด/งด/ลดค่าปรับ และการตรวจรับพัสดุ”
สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ..............................................................................ตาบล................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุ่นที่สมัคร)
 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๕๑๕๓๑
 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพฯ โทร. (๐๒) ๘๑๓๓๑๑๑
 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี โทร. (๐๓๒) ๔๗๓๒๒๒-๕
 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง โทร. (๐๓๘) ๖๑๔๙๐๑
 รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. (๐๔๕) ๒๖๔๒๗๑
 รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (๐๕๖) ๒๒๒๒๗๗
 รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (๐๗๔) ๒๓๐๑๓๙
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail...................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๒. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๓. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๔. ......(รายชื่อตามเอกสารแนบ).............................................................................................................................................................
ในการอบรมครั้งนี้ ผู้จัดได้แจกของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต โปรดระบุ Size เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการอบรมเอง
(Size M รอบอก 40 นิ้ว) (Size L รอบอก 42 นิ้ว) (Size XL รอบอก 44 นิ้ว) (Size 2XL รอบอก 46 นิ้ว)
อาหาร  อาหารมุสลิม  อาหารทั่วไป

( ลงชื่อ )...............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(...............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
การชําระเงิน
โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
หมายเหตุ: การชาระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระ
ค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๘)

