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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539” รุ่น 5-10
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ
จานวน ๑ ชุด
องค์ประกอบสาคัญในการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ คือ ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกตาแหน่ง ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานฝ่ายพัสดุ หรือ
การร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการจัดทาร่างของเขตของงาน (TOR) รวมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะต้องนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตาม
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาถือปฏิบัติควบคู่กันด้วย เพราะการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีการพิจารณา ออกคาสั่ง กฎ หรือการกระทาอื่นใดกระทบสิทธิผู้อื่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทฟ้องร้องต่อศาลปกครองและผู้ที่เกี่ย วข้องอาจได้รับโทษทางวินัย
และละเมิดหรืออาญา เช่น กรณีการประกาศประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย กาหนดคุณ ลักษณะเป็นการกีดกัน
(ล็ อ กสเปก) ยกเลิ ก ประกวดราคาโดยใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยไม่ ช อบ กรรมการตรวจการจ้ างและผู้ ค วบคุ ม งานสั่ งให้ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงงานไม่เป็นไปตามรูปแบบตามสัญญา มีส่วนที่ทาให้เกิดความเสียหายจึงต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ด้วยกับผู้รับจ้าง เป็นต้น มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ ที่ต้องการให้ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกตาแหน่ง มีความ
เข้าใจรอบรู้ในระเบียบกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความ
รอบคอบ ถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้ เกิดปัญหาการฟ้อง/ร้องเรียนจากผู้รับจ้างหรือผู้ขายได้ จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมขึ้น
ตามกาหนดการดังนี้
- รุ่น 5 วันที่ 13 - 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวัลเล่ย์ แอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- รุ่น 6 วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น 7 วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุ่น 8 วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
- รุ่น 9 วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิคแอนด์คอนเวนชั่น (พัทยากลาง) ชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒ หรือ
ทางเว็ ป ไซต์ www.training59.com หรื อ โทรศั พ ท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747, 092-269-3113 ค่ า ลงทะเบี ย นท่ า นละ
3,900 บาท ค่าลงทะเบี ย นสามารถเบิ กได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือตามระเบียบที่หน่วยงานรัฐอื่นกาหนดไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539”
---------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบสำคัญในกำรจัดหำพัสดุของภำครัฐ คือ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ที่เป็น ผู้ ได้รับ กำรแต่งตั้ งหรือมอบหมำยให้ เป็นผู้ รับผิ ดชอบงำนฝ่ำยพัสดุ หรือในกำรร่วมเป็น
คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงของเขตของงำน (TOR) รวมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ และการบริหารสัญญา ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกำศ
กฎกระทรวง และหนังสือหำรือต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะต้องนำวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง ตำม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 มำถือปฏิบัติควบคู่กันด้วย
กระบวนกำรขั้นตอนในกำรบริหำรพัสดุ เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบเขตของงำน กำรประกำศเชิญชวน กำรพิจำรณำ
ผลรับหรือไม่รับคำเสนอขำยหรือจ้ำง กำรอนุมัติซื้อจ้ำง กำรยกเลิกซื้อจ้ำง คำสั่งผู้ทิ้งงำน ในขั้นตอนกำรดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงบำงขั้นตอนเป็นคำสั่งทำงปกครองและเป็นอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งหำกกำร
พิจำรณำ ออกคำสั่ง กฎ หรือกำรกระทำอื่นใดกระทบสิทธิ ผู้อื่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ถูกต้องตำมรูปแบบ
ขั้นตอนที่กฎหมำยกำหนด จึงเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพำทฟ้องร้องต่อศำลปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอำจได้รับโทษทำงวินั ย
และละเมิดหรืออำญำ เช่น กรณีกำรประกำศประกวดรำคำไม่ชอบด้วยกฎหมำย กำรกำหนดคุณลักษณะเป็นกำรกีด
กันกำรแข่งขันรำคำ (ล็อกสเปก) กรณีมีคำสั่งยกเลิกประกวดรำคำโดยใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบไม่ถูกต้อง กำรกำหนดค่ำ
ปรับไม่ถูกต้อง กรณีกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนสั่ง ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงำนไม่เป็นไปตำมรูปแบบตำม
สัญ ญำ มีส่ ว นที่ท ำให้ เกิดควำมเสี ย หำยจึ งต้องรับ ผิ ดในควำมเสี ยหำยที่ เกิดขึ้นด้ว ยกับผู้ รับจ้ำง หรือกรณี ตัวอย่ำง
ผู้บริหำรท้องถิ่นแห่งหนึ่งถูกศำลคดีอำญำพิพำกษำจำคุก เนื่องจำกยกเลิกกำรประกวดรำคำ ที่ได้มีกำรเรียกทำสัญญำ
กับได้รับคัดเลือก แต่ผู้ได้รับคัดเลือกมิได้เข้ำทำสัญญำจ้ำง โดยมีเหตุควำมจำเป็นจำกปัญหำอุทกภัยครั้งใหญ่และได้แจ้ง
หนังสือถึงเหตุผล แต่ภำยหลังอำยุยืนรำคำสิ้นสุดลง ท้องถิ่นแห่งนี้ได้ทำกำรยกเลิกประกำศประกวดรำคำ จึงเป็นเหตุให้
ผู้ได้รับคัดเลือกฟ้องศำลเพื่อดำเนินคดีอำญำ ม.157 ฐำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ ควำมเข้ำใจรอบรู้ในระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่ำง
มำกที่จ ะใช้เป็ น เครื่องมือในกำรปฏิบั ติห น้ ำที่ให้ เป็ นไปด้วยควำมรอบคอบ ถูกต้องเพื่อ ป้องกันมิให้ เกิด ปั ญ หำกำร
ร้องเรียนจำกผู้รับจ้ำงหรือผู้ขำยได้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ได้เล็งเห็นควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่
ต้องกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติในกำรดำเนินงำนกิจกำรของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง จึงจัดให้มีโครงกำรฝึกอบรมในเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นขึ้น โดยได้เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำม
ชำนำญ จากกรมบัญชีกลาง (ผู้ยกร่างระเบียบโดยตรง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ)
และตุลาการศาลปกครอง มำเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ พ นั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่น ข้ ำรำชกำร พนั กงำนของรัฐ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมำยงำนด้ำนพั ส ดุ
คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ และ ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรอื่น ได้รับทรำบแนวทำงกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของ
งำน คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง กำรตรวจรับพัสดุ กำรบริหำรสัญญำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภ ำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพัส ดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมำยลำดับรอง ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อให้ พ นั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่น ข้ ำรำชกำร พนั กงำนของรัฐ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมำยงำนด้ำนพั ส ดุ
คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ และ ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรอื่น ได้รับทรำบและเข้ำใจถึงแนวทำงวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง ตำม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539
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3. เพื่อ ให้ พนั กงำนส่ ว นท้ องถิ่น ข้ ำรำชกำร พนักงำนของรัฐ เจ้ำหน้ ำที่ ผู้ ที่ได้รับมอบหมำยงำนด้ำนพัส ดุ
คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ และ ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรอื่นได้รับทรำบบทกำหนดโทษ และเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำร
3.เป้าหมาย
๑. ผู้บริหำรท้องถิ่น/ผู้บริหำรหน่วยงำนรำชกำรอื่น/ผู้บริหำรหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ฯลฯ
๒. ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำกอง/ผู้อำนวยกำรกอง/ผู้อำนวยกำรสำนัก
๔. ข้ำรำชกำรอื่น/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนส่วนท้องถิ่น/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ศพด.
๕. ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง พนักงำนของรัฐผู้ที่เกี่ยวข้อง/หรือที่พิจำรณำว่ำเหมำะสม /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
งำนด้ำนกำรจัดหำพัสดุ
๖. หรือผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรกำหนดขอบเขตงำน/กำรซื้อหรือจ้ำง/ตรวจรับพัสดุ
4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
- รุ่น 5 วันที่ 13 - 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวัลเล่ย์ แอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- รุ่น 6 วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น 7 วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุ่น 8 วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
- รุ่น 9 วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิคแอนด์คอนเวนชั่น (พัทยากลาง) ชลบุรี
๑.ค่ำลงทะเบียนอบรมระยะเวลำ ๓ วัน (3 วันเต็ม) เป็นเงินท่านละ 3,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อ
เป็นค่ำเอกสำร อำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่จัดอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
สำมำรถเบิกได้เต็มจำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ว ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ ำหน้ ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือกรณี ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิส ำหกิจสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำม
ระเบียบที่หน่วยงำนรำชกำรกำหนดไว้
๒.ค่ ำ ที่ พั ก ค่ ำ เดิ น ทำง ค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ ำ ฝึ ก อบรมสำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยจำกต้ น สั ง กั ด ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 หรือกรณีข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบที่หน่วยงำนรำชกำรกำหนดไว้ เมื่อ
ได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยำยและตอบข้อซักถำม โดยวิทยำกร ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง เป็นผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบยกร่ำงกฎหมำยลำดับรองและพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตุลาการศาลปกครอง เป็นผู้เชี่ยวชำญโดยตรง มำเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย
6.การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสำร (Fax) ใบสมัครมำที่หมำยเลข ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒ หรือ ๐ ๒443 6833
2) โทรศัพท์สอบถำม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่ำนเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทำงอีเมล์ : 5599training@gmail.com
4) ติดต่อ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
7. การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ผู้เข้ำร่วมอบรม สำมำรถชำระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนวันแรกของหลักสูตรกำรอบรม
8. การสารองห้องพัก
- โรงแรมแมนดำริน โกลเด้นวัลเล่ย์ แอนด์รีสอร์ท เขำใหญ่ : 02-238-230-58 ต่อ 4215
: มือถือ 088-8160519
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว : สำรองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทำวเวอร์ สงขลำ : 074-355355
- โรงแรมนภำลัย จ.อุดรธำนี
: 0๔๒-๓๔๗๔๔๔ คุณมะเหมี่ยว
- โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี : ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
******************************
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

กาหนดการอบรมหลักสูตร
"แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539”
------------------------------วันแรกของการอบรม เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐8.3๐ – ๑6.3๐ น.

- กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่ซื้อ/จ้ำง
- กำรจัดทำแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง
- กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
- กำรกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์มำตรฐำนอุตสำหกรรม
- องค์ประกอบ ระยะเวลำกำรพิจำรณำ กำรประชุมของคณะกรรมกำร TOR
- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
- แนวทำงและขั้นตอนปฏิบัติของคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
*** คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
*** คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ
*** คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
*** คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
*** คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
- กำรประชุม มติ ของคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัสดุท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันทีส่ องของการอบรม เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.3๐ น.
การบริหารสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กำรทำสัญญำ
- หลักประกันสัญญำ
- หลักประกันกำรเสนอรำคำ
- หลักประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ
- หลักประกันผลงำน
- กำรบริหำรสัญญำ
- กำรแก้ไขสัญญำ
- กำรกำหนดค่ำปรับ
- กำรตรวจรับพัสดุ ***
*** หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง
*** หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง
*** หน้ำที่ของผู้ควบคุมงำน
- กำรลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงำน
วิทยากรโดย นำยบุญทิพย์ ชูโชนำค
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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วันที่สามของการอบรม เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.3๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑6.3๐ น. - “คำสั่งทำงปกครอง” และ “กำรพิจำรณำทำงปกครอง” คืออะไร
- กรณีกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัสดุ ในส่วนที่เป็น “กำรพิจำรณำทำงปกครอง” และ
“คำสั่งทำงปกครอง” ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539
- คำสั่งทำงปกครองในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีอะไรบ้ำง
- กำรปฏิบัติหน้ำที่กับควำมรับผิดชอบเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ปฏิบัติหน้ำที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมำยอำจได้รับโทษอย่ำงอื่น
- ปฏิบัติหน้ำที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
*** เจตนำทุจริต กลั่นแกล้ง ให้เสียหำย รับผิดอำญำ
*** ทำให้เกิดควำมเสียหำย รับผิดละเมิด
*** เข้ำเหตุตำมมำตรำ 81-85 รับผิดทำงวินัย
- คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับพัสดุและกำรบริหำรสัญญำ
- กำรยกเลิกกำรทำสัญญำ กรณีประกำศผลผู้ชนะแล้ว
- กำรกำหนดขอบเขตงำน/กำหนดคุณลักษณะเป็นกำรกีดกันกำรเสนอรำคำ (ล็อกสเปก)
- กำรพิจำรณำผลไม่ชอบด้วยกฎหมำย
- กำรยกเลิกกำรประมูล
- กำรขยำยเวลำ งดหรือลดค่ำปรับ จำกเหตุสุวิสัย
- กำรกำหนดและคิดค่ำปรับไม่ถูกต้อง จนเกิดข้อพิพำท
- กำรบอกเลิกสัญญำ กรณีค่ำปรับเกิน 10%
- กำรบอกเลิกสัญญำกรณีผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำร และผู้รับจ้ำง
ฟ้องกลับเรียกค่ำเสียหำย
- กำรแจ้งสงวนสิทธิ์ค่ำปรับ และกำรเรียกร้องค่ำปรับที่ถูกต้อง
- ปัญหำข้ออ้ำงกำรส่งมอบพื้นที่ก่อสร้ำงล่ำช้ำ เป็นเหตุให้ขอขยำยเวลำ งดหรือลดค่ำปรับ
- ดำเนินกำรก่อสร้ำงงำนแล้วแต่ติดปัญหำเรื่องพื้นที่ก่อสร้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรต่อไป
ได้ ผู้รับจ้ำงจึงขอบอกเลิกสัญญำและขอคืนหลักประกันสัญญำพร้อมเรียกร้องให้ชำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงบำงส่วน ผลจะเป็นอย่ำงไร ใครต้องรับผิดชอบ
- ทำสัญญำแล้ว และภำยหลังพบว่ำพื้นที่ก่อสร้ำงอยู่ในเขตป่ำสงวน หรือรุกล้ำที่ส่วน
บุคคล จะต้องทำอย่ำงไรให้ถูกต้อง และจะแก้ปัญหำได้อย่ำงไร
- กรณีเกิดปัญหำกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เช่น สัญญำก่อสร้ำงถนน 1,000 เมตร แต่
ปรำกฏภำยหลังต่อมำว่ำ มีพื้นที่จริงที่ดำเนินกำรได้เพียง 800 เมตร จะทำอย่ำงไร
- กรณีเกิดปัญหำกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เช่น ก่อสร้ำงไปแล้วแต่ติดขัดเพรำะเหตุเกิดจำก
ติดเสำไฟฟ้ำ หรือ ท่อประปำ จะแก้ปัญหำอย่ำงไร
วิทยากรโดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก
***ปิดกำรอบรม 16.30 น.****
หมายเหตุ ๑)วิทยากร/ กาหนดการและ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) เวลำ ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลำ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๓) เวลำ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ใบสมัครเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
"แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539”

5

สังกัดอบต./เทศบำล/อบจ...........................................ตำบล....................................... อำเภอ............ ..........................
จังหวัด.........................................................ไปรษณีย์..................... .............โทรศัพท์หน่วยงำน...................................
โทรสำร.................................................ขอส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
(กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อกำรออกใบเสร็จและใบประกำศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ............................................................... ตำแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือถือ................................
๒. ชื่อ..................................................................ตำแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือถือ...............................
๓. ชื่อ.................................................................ตำแหน่ง........................................โทรศัพท์มื อถือ...............................

 รุ่น 5 วันที่ 13 - 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวัลเล่ย์ แอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 รุ่น 6 วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
 รุ่น 7 วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
 รุ่น 8 วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2561
 รุ่น 9 วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2561 ณ
อาหาร

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิคแอนด์คอนเวนชั่น (พัทยากลาง) ชลบุรี

 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน

( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอำนำจอนุมัติ
(......................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
กำรชำระเงิน : ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท สำมำรถชำระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนรำยงำนตัว
โทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข :
1) โดยส่งโทรสำร (Fax) ใบสมัครมำที่หมำยเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถำม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่ำนเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทำงอีเมล์ : 5599training@gmail.com
4) ติดต่อ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การสารองห้องพัก ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง และโปรดจองล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน
รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ ระบุไว้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
2) หากเกิดกรณีมีการยกเลิก ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพำะค่ำลงทะเบียนเท่านั้น
3) แบบฟอร์มเอกสำรใบสมัครนี้สำมำรถถ่ำยเอกสำรใช้เพื่อกำรสมัครเข้ำอบรมได้
4) โปรดระบุหมำยเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกับท่ำนหำกมีกรณียกเลิก
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

โครงการฝกอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัตขิ องคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน
คณะกรรมการซื้อหรือจางการตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ภายใตระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยหลักเกณฑการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539” รุนที่ ๕ - ๙

บรรยายและตอบขอซักถาม วิทยากรโดย

นายบุญทิพย ชูโชนาค

ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ

(สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หนาที่ความรับผิดชอบและประสบการณ
1. ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาราคากลาง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบงานพัสดุ (นักวิชาการคลังเชี่ยวชาญระดับ 9)
3. ผูอํานวยการกองการพัสดุภาครัฐ สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
4. กํากับดูแลและรับผิดชอบในฐานะที่เปนหนวยงานกลางดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ การกําหนด
ราคากลางของทางราชการ ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส งานนโยบายและแผนการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) คณะกรรมการกํากับและตรวจสอบราคากลางงานกอสราง และคณะอนุกรรมการกํากับ
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง
6. กรรมการในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
การลงโทษผูทิ้งงาน สิทธิพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพง
7. ฝายเลขานุการคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
- คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต (คปท.)
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน

