โครงการสัมมนาทางวิชาการ
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เรื่อง “การกาหนดขอบเขตของงาน (TOR: TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยาอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
...........................................................
หลักการและเหตุผล
การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 บุคลากรผูป้ ฏิบัติหน้าที่ดา้ นการพัสดุ จักต้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการของกฎหมาย
การจัด ซือ้ จัด จ้างและสอดคล้องกับ หลัก การความคุ้ม ค่า โปร่งใส เกิด ความเป็ นธรรม มีป ระสิทธิ ภ าพและ
ประสิท ธิ ผลรวมทั้งเพื่ อ ให้เป็ น ไปตามหลักธรรมาภิ บ าล มี การส่งเสริม ให้ภ าคประชาชนมี ส่ วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ เพื่อป้ อ งกันการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ จากที่ผ่านมาปรากฏว่าการ
กาหนดขอบเขตของงานของหน่วยงานกาหนดไม่ชัดเจน จึงมีการอุทธรณ์รอ้ งเรียนจานวนมาก เป็ นปัญหาและ
อุปสรรค เพราะการกาหนดขอบเขตของงานเป็ นกระบวนการที่สาคัญขัน้ ตอนหนึ่งของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ที่หน่วยงานต้องกาหนดรายละเอียดของงานในโครงการที่จะดาเนินการ ประกอบกับสาระของขอบเขตของงาน
จะต้อ งนาไปกาหนดไว้ในสัญ ญา ส่งผลให้ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันตามนโยบายของรัฐ หรือ บริหาร
สัญญาไม่ได้ภายในอายุสญ
ั ญา เป็ นผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าตามไปด้วย
จากเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จึงกาหนดจัดสัมมนาทางวิชาการครัง้ ที่
2/2563 ในหัวข้อเรื่อง “การกาหนดขอบเขตของงาน (TOR: TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 รวม 2 วัน ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่
พัทยาอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผทู้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นพัสดุและผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือผูท้ ี่สนใจ ได้มีโอกาส
ศึก ษาและท าความเข้าใจ ทบทวนสาระต่า งๆ ในเชิ งลึ กซึ่ งจะช่ว ยให้มี ความรู ค้ วามเข้าใจในรายละเอี ย ด
สามารถนากลับไปปฏิบตั ิงานตามที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างลุล่วง บรรลุวตั ถุประสงค์ต่อภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างชัดเจน และเกิดประโยชน์ยิ่งกับหน่วยงานระดับประเทศสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการพัสดุและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการสาคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องการการกาหนดขอบเขตของงาน และการบริหารสัญญา
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบรรดากฎกระทรวง
ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการพัสดุและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารสัญญาและกรณีศึกษา

-23. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการพัสดุและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
หัวข้อการสัมมนา
1. หลักการสาคัญและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตของงานและกรณีศึกษา
2. การบริหารสัญญาและกรณีศึกษา
3. การอุทธรณ์รอ้ งเรียนและกรณีศึกษา
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาสามารถนาความรู ้ ความเข้าใจตลอดจนแนวคิดที่ได้รบั จากการสัมมนาเกี่ยวกับ
การกาหนดขอบเขตของ (TOR: TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา โดยสามารถถ่ายทอดหรือ
ให้คาแนะนาแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหน่วยงาน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจทั่วไป จานวน 600 คน
คณะวิทยากร
1. วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง
2. วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากสานักอัยการสูงสุด
3. วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาการสัมมนา
จานวน 2 วัน ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
สถานที่สมั มนา
โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยาอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วิธีการสัมมนา
บรรยายและกรณีศึกษา
การประเมินผล
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลก่อน และหลังการสัมมนา

-3ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
1. ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (สี่พนั ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
พร้อมกระเป๋ าบรรจุเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มือ้ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มือ้ (ไม่รวมค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าที่พกั
และค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา) สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค0406.4/ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555
2. ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา สามารถเบิกจ่ายจากส่วน
ราชการได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9
พ.ศ.2560)
3. ในกรณีที่หน่วยงานได้อนุมตั ิให้ขา้ ราชการในสังกัดยืมเงินทดรองของทางราชการไปจัดซือ้ จากบุคคล
บริษัท ห้าง ร้านในวงเงินที่ตอ้ งหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย หน่วยงานจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่นั้น ตามที่
กรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือตามหนังสือที่ กค0804/4575 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2524 ไว้ว่า “ในกรณีที่ขา้ ราชการ
ได้ยืมเงินทดรองไปจ่ายค่าซือ้ สินค้าหรือจ่ายค่าจ้าง ณ สถานที่ของผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง จึงไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่
จ่ าย ตามมาตรา 50 (4) มาตรา 69 ทวิ และภาษี ก ารค้า ณ ที่ จ่ า ย ตามมาตรา 78 ปั ณ รส แห่ งประมวล
รัษฎากร” เพราะยังไม่ถือว่าหน่วยงานนัน้ เป็ นผูจ้ ่าย
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนที่ชาระเรียบร้อยแล้ว หากผูส้ มัครเข้าร่วมการสัมมนาขอถอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า
ร่วมสัมมนาคืนด้วยประการใดๆ ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุไม่ประสงค์เข้าร่วมการสัมมนาก่อนกาหนดวันสัมมนา
ไม่น้อยกว่า 7 วันหรือภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะหัก
ค่าใช้จ่ายไว้คนละ 300 บาท และหากพ้นระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการขอถอนคืนเงินกรณีแจ้งถอนคืนเงินค่าลงทะเบียนที่ได้รบั ชาระแล้ว
2. กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาจากที่ได้ลงทะเบียนสมัครเข้า
ร่วมการสัมมนาไว้แล้ว จะต้องแจ้งให้สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยทราบเป็ นการล่วงหน้าก่อนถึง
กาหนดวันสัมมนาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ขั้นตอนการสมัครเข้าสัมมนาและการตอบรับ
1. ผูท้ ี่ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ใน
เว็บไซต์ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ( WWW.cmatthai.com) หัวข้อ “สมัครเข้าร่วมสัมมนา
ออนไลน์” ตามขัน้ ตอนและวิธีการสมัครลงทะเบียนออนไลน์ แนบท้ายโครงการสัมมนา
2. ชาระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาคนละ 4,500 บาท (สี่พนั ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็ นรายบุคคล ตาม
แบบฟอร์มใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชื่อบัญชี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ

-4ประเภทบั ญ ชี กระแสรายวั น เลขที่ บั ญ ชี 008-005793-1 โดยระบุ Ref.No.1 : 12563 และ Ref.No.2 :
หมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ มัครเข้าร่วมสัมมนา ให้ชดั เจนในแบบฟอร์มใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียน
3. แนบไฟล์เอกสารหลัก ฐานการช าระเงิน ค่ า ลงทะเบี ย นสัม มนาที่ ได้ช าระเสร็จ สิ น้ แล้ว ในระบบ
ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (WWW.cmatthai.com)
4. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจะแจ้งยืนยันการรับสมัครในระบบออนไลน์ โดยสารองที่น่ งั
และตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมจัดส่งใบเสร็จรับเงิน บัตรที่น่ งั ทางไปรษณีย์ ให้ผสู้ มัครเข้าร่วมสัมมนาที่
ได้ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการสมัครเข้าร่วมสัมมนาอย่างถูกต้องครบถ้วน ในระบบการลงทะเบียนออนไลน์
ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
5. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจะไม่ รบั ลงทะเบียนและชาระค่าลงทะเบียนในวันที่กาหนด
จัดการสัมมนา เว้นแต่ในกรณีที่มีผสู้ นใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาไม่ครบตามจานวน 600 คน หรืออาจพิจารณา
เป็ นรายกรณีตามความเหมาะสม
6. กาหนดการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ตัง้ แต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม
2563 และสงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัครลงทะเบียน เมื่อจานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาครบตามจานวน 600 คน
ติดต่อสอบถาทรายละเอียดได้ที่
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร. 02-618-2159, 02-618-7490 หรือ ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักบริหาร
พัสดุแห่งประเทศไทย (WWW.cmatthai.com)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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