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สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ซึ่งจะบังคับใช้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติ
ในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่”
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 ได้จัดทาโครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ
ตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ซึ่งจะบังคับใช้ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๐) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารงานพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่” ขึ้น
จานวน ๔ รุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ บุคลากรท้องถิ่นสาหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามกฎหมาย
ระเบีย บกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวงใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยได้เชิญวิทยากรจาก
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาบรรยายให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม
ตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ - ๓ กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (รังสิต) กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน 2560 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน 2560 ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน
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. หนังสือรวมตอบขอหารือเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจายเงินของ อปท. กวา 100 เรื่อง
มีใหเฉพาะการอบรมของ ม.เกษตร เทานั้น! ไมมีจาํ หนายทั่วไป ( จํานวน 1 เลม/ทาน )

3. กระเปาหนังคุณภาพดี สวยหรู (สีน้ําตาล) ( จํานวน 1 ใบ/ทาน )

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

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

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(ซึ่งจะบังคับใช้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่”
.....................................................................................................
๑.หลักการและเหตุผล
ตามทีพ่ ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งมีผลให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในกฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานของรัฐที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันรวมถึงของ อปท.ด้วย พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่นี้ ได้บังคับใช้กับ อปท.ด้วย และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เช่น
กาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหลือเพียง ๓ วิธี (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง )กาหนดให้ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างที่จะเข้าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางก่อน การทาสัญญาต้องทาตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด เพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือกให้คานึงถึงคุณภาพด้วย มิใช่พิจารณาแค่ราคาต่าสุดเพียงอย่าง
เดียว กาหนดให้ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยมีบทกาหนดโทษในทางอาญา
กรณีเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาทฯลฯ ยิ่งจาต้องระมัดระวังและศึกษากฎเกณฑ์ใหม่ให้
เกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งเนื้อหาที่กาหนดใน พ.ร.บ. เป็นเพียงกรอบหลักเกณฑ์กว้างๆ ส่วนรายละเอียดขั้นตอน วิธีปฏิบัติจะปรากฏอยู่
ในกฎหมายลูก ได้แก่ ระเบียบและกฎกระทรวง ประกอบกับ ขณะนี้ได้มีการเสนอร่างกฎหมายลูก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ร่างระเบียบและกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กาหนดรายละเอียดขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ซึ่งจะบังคับใช้กับ อปท. ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันกับ
พ.ร.บ.ฯ จึงจาเป็นที่ผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ผู้ผ่านงาน ผอ.สานัก/กอง บุคคลที่มักได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกล่าวโดยการศึกษารายละเอียดการปฏิบัติ ตามร่างระเบียบและ
กฎกระทรวงจากคณะทางานยกร่างระเบียบโดยตรงเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัตินับตั้งแต่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้น
ไปพร้อมเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ ๓ ซึ่งนามาใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ./ระเบียบใหม่ด้วย โดยลด
การเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันเฉพาะขั้นตอนการส่งของ ซึ่งจะส่งเสริมให้
เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อสินค้าและบริการ มีการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า (Products Cataiog) เพื่อรองรับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้สอดคล้อง กับการ
จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิจารณาประเภทของสินค้าและบริการแทนการพิจารณาวงเงินด้วยการกาหนดให้มี
ระบบ e-biddingสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ ระบบ e-market
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ไม่มีความซับซ้อน มีมาตรฐานชัดเจน หรือเป็นสินค้าทั่วไป ระบบ e-GP ระยะที่ ๓ นี้
จะช่วยสร้างมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับให้กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้เป็นอย่างดี ทั้งสองระบบจะเชื่อมโยงกับระบบ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ระบบ GFMIS ฯลฯ อปท. จึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าระบบ e-GP
ระยะที่ ๓ มีรายละเอียดสาระส าคัญอะไรบ้าง มีความแตกต่างกับระบบ e-GPระยะที่ ๒ ซึ่งมิได้นามาใช้กับกฎหมายใหม่
อย่างไรดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอปท. รู้ทันต่อวิธีปฏิบัติใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น ได้ศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อันจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒.๒ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตามร่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง ซึ่งเป็นกฎหมายลูก ที่ออกตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว จากคณะทางานยกร่างระเบียบโดยตรง
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๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-market
2.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ในช่วงรอยต่อไปใช้ พ.ร.บ. และเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
๒.๖ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นได้ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีปฏิบัติเดิม กับตามกฎหมายใหม่
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 / หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓.๖ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา พนักงานในสังกัด ศพด.ที่มักได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ (Spec) ครุภัณฑ์/การกาหนดราคากลาง/E-Auction/เปิดซองสอบราคา
รับ-เปิดซอง-พิจารณาผลการประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ/ ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง
๓.๗ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
๓.๘ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ
๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ - ๓ กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (รังสิต) กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน 2560 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน 2560 ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน
๕. รูปแบบการจัดอบรม
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติและซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาบรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
๖.วิทยากรในการฝึกอบรม
วิทยากร จากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. คณะทางาน
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
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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 พร้อมแจ้งการส่งมาที๐่ ๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖)

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อกาหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนั ง อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ
สาหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม
๑๑. การชาระค่าลงทะเบียน
เมื่อสมัครแล้วกรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณที่ทาการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑” ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2560
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2560
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2560
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2560
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินใบนาฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ.
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนาหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับในวันลงทะเบียน
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

กาหนดการ โครงการฝึกอบรม
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หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(ซึ่งจะบังคับใช้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่”
…………………………………………………………………………..
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาที่มักเกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท.
วันที่สอง

วิทยากรจาก...กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับใหม่)
แนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับใหม่) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สาระสาคัญของการปฏิบัติที่เปลี่ยนไป ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ (เช่น)
- กาหนดให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไปขึ้นทะเบียนรวมศูนย์ไว้กับกรมบัญชีกลาง
- กาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหลือเพียง ๓ วิธี แต่ละวิธีใช้ในกรณีไหน อย่างไร
- การเพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือกให้คานึงถึงคุณภาพด้วย มิใช่พิจารณาแค่ราคาต่าสุดเพียงอย่างเดียว
- กาหนดให้ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกระบวนการอย่างไร
- การกาหนดวิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงานใหม่
- กาหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุเป็นตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
- บทกาหนดโทษในทางอาญา กรณีเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มีหลักพิจารณาความรับผิดอย่างไร)
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(ซึ่งจะบังคับใช้กับ อปท. ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันกับ พ.ร.บ.ฯ)
- สาระสาคัญของร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐฯ
- การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- การรายงานเหตุผลความจาเป็น การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
การแต่งตั้งคณะกรรมการ วิธีการคัดเลือกผู้ค้า อานาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง การประกันผลงาน
ของสิ่งก่อสร้าง การคิดค่าปรับ การประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
- หลักเกณฑ์การกาหนดเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษา ตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- หลักเกณฑ์การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสัญญาและหลักประกันสัญญาตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- หลักเกณฑ์การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- หลักเกณฑ์การบริหารพัสดุ ตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ

วันที่สาม

วิทยากรจาก...กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติในระบบการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่ ของ อปท.
- ภาพรวมของระบบ (e-GP) ใหม่ ที่ อปท.ต้องทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบใหม่
- การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ของ อปท.
(สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ไม่มี ความซับซ้อน มีมาตรฐานชัดเจน หรือเป็นสินค้า
ทั่วไป เช่น วัสดุสานักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร/พิมพ์งานทั่วไป ผลหมึก/ตลับผงหมึก
แฟ้มเอกสาร เทปปิด ซองเอกสาร เป็นต้น
- การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ของ อปท.
(สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- การทาสัญญาในระบบ (e-GP) ใหม่ ของ อปท.
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 “แนวทางปฏิบัติตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(ซึ่งจะบังคับใช้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่”
สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ...............................................................................ตาบล..................................... ............................
อาเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุ่นที่สมัคร)
 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ - ๓ กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (รังสิต) กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๙๙๒๖๙๙๙ ต่อ ๗๒๒๔
 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๔๓-๒๔๕๙๙๙
 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน 2560 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. ๐๔๒-๒๔๐๔๔๔
 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน 2560 ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน โทร. ๐๕๔-๗๕๑๕๗๗
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. รายชื่อ.......(ตามเอกสารแนบ).............................................................................................................................................................
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.................................................................
การชาระเงิน
โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่น ปี 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 ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖)

