ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดการอบรม
หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
(Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2
หลักการและเหตุผล
การจัด ซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานของรั ฐ ได้ แ ก่ ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในกากั บของรั ฐ หน่ วยงานสังกั ดรัฐสภาหรื อในกากั บของรั ฐสภา หน่ วยงานอิส ระของรั ฐ และ
หน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตกิ าร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ระเบี ย บ ประกาศที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งบรรดาหนังสือเวียนต่างๆ นอกจากนั้น หน่วยงานของรัฐยังต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ e-GP เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี
รวมทั้ง การปฏิบั ติงานในส่ วนของการบริ หารสั ญญาและหลักประกั นต่างๆ ตลอดจนการตรวจรับ พัส ดุ ให้ ส อดรับกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังกล่าวข้างต้น และเชื่อมโยงกับระบบภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อาทิ ระบบ GFMIS ระบบธนาคาร และศูนย์ข้อมูลที่ ปรึกษาไทย โดยหน่วยงานของรัฐ จะต้องใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จาก
ระบบ e-GP เป็นเอกสารประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งยังใช้สาหรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี จึ ง ได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต ร
“การบันทึกข้อ มูลในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้ วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ” (Electronic Government
Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้ ป ฏิบัติเ กี่ ยวกั บการจัดซื้ อจัดจ้างสามารถดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิ เล็ กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. เพื่อให้ ผู้ ป ฏิ บัติ งานด้ านเกี่ ยวกั บ การจัดซื้ อจัดจ้างที่ยังขาดประสบการณ์ ในการปฏิบั ติงานหรื อไม่ เคยอบรม
เกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างมาก่อนหรือเคยอบรมมาแล้ว ประสงค์ที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อนาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปทบทวนกระบวนการปฏิบั ติงานเพื่อนาไปปรั บปรุ งการทางานขององค์ กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาวิชา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :
e-GP)
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ e-GP การใช้งานระบบ
เบื้องต้น การบันทึกข้อมูลระบบงานต่างๆ ในระบบ e-GP การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี การสร้าง
โครงการ
3. แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมู ลราคากลางและการคานวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สาหรับการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สาหรับการจ้างที่ปรึกษา
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สาหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
7. การจัดทาสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP
8. การบันทึกผลการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP
9. กรณีศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถด าเนิ นการจัดซื้ อจัด จ้า งด้วยอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ในระบบ e-GP ได้ อย่ า งถู กต้ องและ
มีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. ผู้ เ ข้ า รั บการอบรมสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปทบทวนกระบวนการปฏิบั ติงานเพื่อนาไป
ปรับปรุงการทางานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีนัยสาคัญ

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 60 ท่าน)
2. ชาระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
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 “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
(Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
ภาพรวมระบบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP)
พักรับประทานอาหารว่าง
แนวทางการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านในระบบ e-GP สาหรับการซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
พักรับประทานอาหารว่าง
ขั้นตอนการปฎิบัตงิ านในระบบ e-GP สาหรับการจัดทาร่างสัญญา 15 สัญญา
การจัดทาใบสั่งซื้อสัง่ จ้าง (ข้อตกลงเป็นหนังสือ) และการบริหารสัญญา
ถาม – ตอบ ปัญหาอุปสรรคการปฎิบัตงิ านในระบบ e-GP

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับประทานอาหารว่าง
ขั้นตอนการปฎิบตั ิงานในระบบ e-GP สาหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
รับประทานอาหารกลางวัน
ขั้ น ตอนการปฎิ บั ติ ง านในระบบ e-GP ส าหรั บ การซื้ อ หรื อ จ้า งด้ วยวิ ธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับประทานอาหารว่าง
ขั้นตอนการปฎิบตั ิงานในระบบ e-GP สาหรับการพิจารณาเอกสารของคณะกรรมการ
พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาหนังสืออนุมัติสงั่ ซื้อสั่งจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็ปไซต์ และการจัดหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย
-----------------------------------
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(Application Form)

สานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
(Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 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 60 ท่าน )
ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636
2. กรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชาระเงิน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 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

