ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร “แนวทางในการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 2
หลักการและเหตุผล
การจัด ซื้ อจัด จ้างและการบริ หารพัส ดุ ข องหน่ วยงานของรั ฐ ได้ แ ก่ ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่า ด้ วยวิ ธีก ารงบประมาณ องค์ ก ารมหาชน องค์ ก รอิ ส ระ องค์ กร
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา
ต้ องอยู่ ภ ายใต้พระราชบัญญั ติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งบรรดาหนังสือเวียนต่างๆ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให้มาซึ่งพัสดุ ได้แก่ สินค้า บริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งบางขั้นตอนหน่วยงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกาหนดโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจได้
แต่บางขั้นตอนกาหนดให้เป็นดุล พินิจของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การดาเนินการในขั้ นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่พัส ดุ
หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ
ต้ องปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้โ ดยอาศั ย ข้ อเท็จจริ ง และเอกสารหลั กฐานที่เ กี่ ย วข้ องตามสมควร
การด าเนิ นการในขั้ นตอนต่า งๆ จะปรากฏในรู ป แบบเอกสารทั้งที่ได้มาจากระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) และเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาเองเนื่องจาก
ระบบ e-GP ไม่มีรองรับไว้ ทั้งนี้ บางขั้นตอน กฎหมายบัญญัติให้ทาตามแบบที่กาหนด ได้แก่ แบบประกาศและเอกสาร
เชิญชวน และแบบสัญญา แต่บางขั้นตอน กฎหมายมิได้บัญญัติแบบไว้ แต่ระบบ e-GP จะมีรองรับไว้ ซึ่งในบางกรณีอาจ
จาเป็นต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบางขั้นตอนที่กฎหมาย
ไม่ได้กาหนดแบบหรือตัวอย่างไว้ และระบบ e-GP ไม่มีรองรับไว้ด้วย หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจึงต้องจัดทาเอกสาร
นั้นเอง ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะใช้เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ต่อไป ดังนั้น การจัดทา
เอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางในการ
จัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติ
หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีอานาจหน้าที่ และเป็นตัวชี้วัด ความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และตรวจสอบได้ ตามหลักการที่กฎหมายกาหนดไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้ างให้เจ้าหน้ า ที่พัส ดุ หั วหน้ า เจ้าหน้ าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะในการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีแนวทางในการ
จัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญามีความรวดเร็วและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีอานาจและหน้าที่
4. เพื่อให้เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สามารถบ่งชี้ถึงความคุ้มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามหลักการที่กฎหมายกาหนดไว้
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาวิชา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ภาพรวมของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. แนวทางการจัดทาประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
4. แนวทางการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับ tor และการเสนอขออนุมัติ tor
5. แนวทางการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับราคากลาง และการเสนอขออนุมัติราคากลาง
6. แนวทางการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
7. แนวทางในการจัดทาประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน
8. แนวทางในการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
9. แนวทางในการจัดทารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
10. แนวทางในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือการร้องเรียน
11. แนวทางในการจัดทาสัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างแลการบริหารพัสดุภาครัฐ
12. แนวทางในการจัดทารายงานความเห็นกรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
13. แนวทางในการจัดทารายงานความเห็นกรณีการขยายระยะเวลาทาการตามสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ
14. แนวทางในการจัดทารายงานความเห็นกรณีการแจ้งการเรียกค่าปรับ การสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
15. แนวทางในการจัดทารายงานผลการตรวจรับพัสดุในกรณีต่างๆ
16. แนวทางในการจัดทารายงานความเห็นกรณีการบอกเลิกสัญญา การตกลงเลิกสัญญา
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องพัชราภา ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(อดีตนิติกรชานาญการ กรมบัญชีกลาง)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา
ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่า ด้ วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัส ดุภาครั ฐ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้การจัดซื้ อจัดจ้า งและการบริ หารสัญญา
มีความรวดเร็วและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
3. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้มีอานาจและหน้าที่
4. เอกสารการจัด ซื้ อจัดจ้า งและการบริ ห ารสัญ ญาของหน่ วยงานของรั ฐ สามารถบ่ ง ชี้ ถึ งความคุ้ มค่า โปร่ งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามหลักการที่กฎหมายกาหนดไว้
ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร
 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”
หมายเหตุ :
1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชาระเงินเพื่อสารองที่นั่ง (รับสมัครจานวนไม่เกิน 50 ท่าน)
2. ช าระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นก่ อ น วั น ศุ ก ร์ ที่ 26 สิ ง ห า คม 2565 มิ ฉ ะนั้ น จะถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์
และส่งหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636
สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรารักษ์ วิลัย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ตารางการอบรม

กาหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางในการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
09.00 – 10.30 น.
- ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ภาพรวมของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- แนวทางการจัดทาประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
- แนวทางการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับ tor และการเสนอขออนุมัติ tor
- แนวทางการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับราคากลาง และการเสนอขออนุมัติราคากลาง
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.
- แนวทางการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
- แนวทางในการจัดทาประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน
- แนวทางในการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.
- แนวทางในการจัดทารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- แนวทางในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือการร้องเรียน
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
09.00 – 10.30 น.
- แนวทางในการจัดทาสัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างแลการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
- แนวทางในการจัดทารายงานความเห็นกรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00
- แนวทางในการจัดทารายงานความเห็นกรณี การขยายระยะเวลาทาการตามสัญญา หรือ
การงดหรือลดค่าปรับ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
- แนวทางในการจัด ทารายงานความเห็ นกรณี การแจ้ง การเรี ย กค่ า ปรั บ การสงวนสิ ทธิ์
การเรียกค่าปรับ
14.30 – 14.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.
- แนวทางในการจัดทารายงานผลการตรวจรับพัสดุในกรณีต่างๆ
- แนวทางในการจัดทารายงานความเห็นกรณีการบอกเลิกสัญญา การตกลงเลิกสัญญา
-----------------------------------
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(Application Form)

สานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หลักสูตร “แนวทางในการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : .........................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน : ................................................................................แผนก/ฝ่าย :.......................................................................
ระยะเวลาทางาน : .................................ปี.........................................เดือน
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ....................................................................
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ......................................................................
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ......................................................................................
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา....................................................................................
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................
ข้อจากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) : O มังสวิรัติ O มุสลิม O อื่นๆ..............................................................
การออกใบเสร็จรับเงิน :

O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร
O ชื่อหน่วยงานและที่อยู่

O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน
O ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร
วันที่...............................................................................
วิธีการชาระเงิน:
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ. – บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 330-1-16927-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาย่อย ถนนประชาอุทศิ
หรือแคชเชียร์เช็ค: สั่งจ่ายในนาม
มจธ. – บริการวิชาการ
หมายเหตุ :
1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการชาระเงิน เพื่อสารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจานวน 50 ท่าน )
ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636
2. กรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชาระเงิน วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และส่งหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รบั การยกเว้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจานวนที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก

อัตราค่าห้องพัก
ห้องพัก

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
แบบซุพพีเรีย ห้องพักเดี่ยว รวมอาหารเช้า ราคา 1,400.-บาท สุทธิ / คืน
ห้องพักคู่
รวมอาหารเช้า ราคา 1,600.-บาท สุทธิ / คืน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพักและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกจองห้องพัก เบอร์โทร 0-2628-1111 ต่อ 1342, 1343

แผนที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพ

แบบฟอร์มตอบรับการจองห้องพัก
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
(Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ชื่อ-สกุล ของผู้เข้าพัก..............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.........................................................................................................................................................
วันที่เข้าพัก/ออก......................................................................................................................................................
พักห้องเดี่ยว...........................................................ห้อง
ห้องพักคู่....................................................
ห้อง
ชื่อหน่วยงาน...........................................................................................................................................................
ราคาห้องพัก(รวมอาหารเช้า)
ข้าราชการ
ห้องพักเดี่ยว*นอนคนเดียว* ราคาห้องละ.......................บาท สุทธิ
ห้องพักคู่*นอนสองคน*
ราคาห้องละ.......................บาท สุทธิ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ออกในนาม..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
กรุณาแฟ็กซ์รายละเอียดการจองห้องพักทีห่ มายเลข 0-2628-1000
*สารองห้องพักก่อนวันที่เข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
*ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการเข้าพักกรุณาแจ้งกับทางโรงแรมฯล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
*ชาระค่าห้องพักทั้งหมดเต็มจานวนในวันที่เข้าพักที่โรงแรมฯโดยตรง
ขอแสดงความนับถือ
จุฑารัตน์ สีเมฆ
ฝ่ายสารองห้องพัก โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
โทรศัพท์ 0-2628-1111 ต่อ 1340/1342/1343
โทรสาร 0-2628-1000/0-2628-1800
E-mail : reservation@princepalace.co.th
Website : www.princepalace.co.th

