ที่ 166/2560
วันที่ 27 ตุลาคม 2560
เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/ สํานัก
เอกสารแนบ โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เนื่องด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้จัดการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อควรระวังและความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันเสาร์
ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ง ประเทศไทยในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ ขอเรี ย นเชิ ญ นั ก เทคนิ ค การแพทย์
บุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยมี
ค่าลงทะเบียนจํานวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รับจํานวน 150 ที่นั่ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมนามีสิทธิเบิก
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นได้ตามระเบียบ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์)
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

“Encourage activities to support the excellence performances of the Medical Technologists”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้อง
ที่มาและเหตุผล
ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
มาตรการหนึ่ งในการป้ องกั น ปั ญ หาการทุ จริต และประพฤติ มิ ชอบในการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ ก าร
ดําเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ ภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการ
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
ให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ง านเป็ น สํ า คั ญ ซึ่ งจะก่ อ ให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในการใช้ จ่ า ยเงิน มี ก ารวางแผนการ
ดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แล้ว
นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การปฏิบัติที่ถูกต้อง อันเป็นการลดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ จึงมีความจําเป็นต้องจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจสาระสําคัญนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. เพื่อให้ทราบข้อควรระวัง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
กลุ่มเป้าหมาย
นักเทคนิคการแพทย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จํานวน 150 คน
วันและสถานที่จัดงาน
วัน เสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วิทยากร
นางนรารัตน์ คําหอม นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ และคณะ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ค่าลงทะเบียน...
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ค่าลงทะเบียน
จํานวน 800 บาท (เป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในสาระหลักพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนําความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างถูกต้อง
ผู้เสนอโครงการ

(นายประภพ ด่านเศรษฐกุล)
เลขาธิการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์)
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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ตารางการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
หัวข้อบรรยาย
8.00-8.50
ลงทะเบียน
8.50-9.00
กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
โดย นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
9.00-12.00
การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
โดย นางนรารัตน์ คําหอม และคณะ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12.00-13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00
การลงข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย นางนรารัตน์ คําหอม และคณะ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15.00-16.00
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อสงสัย
โดย นางนรารัตน์ คําหอม และคณะ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
- ผู้เข้ารับการอบรมควรนําคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Note Book)มาเพื่อทดลองปฏิบัติ
- อาหารเบรคช่วงเช้า และบ่าย เสริฟในห้องประชุม
- ค่าลงทะเบียนเป็นเฉพาะค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน เท่านั้น
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ใบสมัครลงทะเบียนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................เลขที่ ท.น.........................................
หน่วยงาน/สังกัด
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.............................................................. E-mail ….......…………………….……………………….
ที่อยู่สําหรับการออกใบเสร็จ
ตามด้านบน
ตามที่อยูน่ ี้ ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทะเบียนงานประชุม โดยชําระค่าลงทะเบียน จํานวน 800 บาท (แปดร้อยบาท)
เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา จามจุรีสแควร์
ชื่อบัญชี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยบัญชีเลขที่1620-098-598
****กรุณาส่งแฟกซ์ใบลงทะเบียน พร้อมใบโอนเงิน ไปที่หมายเลข 0-29485758
โทรติดตามการส่งข้อมูล และการลงทะเบียนได้ที่ นางรณพร ประสงค์สุข หมายเลข 0-29485757
หมายเหตุ หลังการชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว
อย่าลืม แฟกซ์ใบสมัคร และใบชําระเงินด้วย
การลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก
ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ลงนามผู้สมัคร
(..................................................................................)
วันที่ ..............................................

สําหรับเจ้าหน้าที่
ได้รับเอกสารใบสมัคร เมื่อวันที่ .........................................................
ตรวจสอบแล้ว

สามารถออกลําดับที่ลงทะเบียนได้ ลําดับที่
ไม่สามารถออกลําดับที่ลงทะเบียนได้ เนื่องจาก
เต็มจํานวนลงทะเบียนติดต่อไม่ได้
เอกสารไม่ครบ

อื่นๆ (ระบุ) ................................................
4

