ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดการอบรม
หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์”
(Electronic Government Procurement : e-GP)
หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ 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 ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ พัฒนาระบบ e-GP เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี
รวมทั้งการปฏิบัติงานในส่วนของการบริหารสัญญาและหลักประกันต่างๆ ตลอดจนการตรวจรับพัสดุ ให้สอดรับกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังกล่าวข้างต้น และเชื่อมโยงกับระบบภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อาทิ ระบบ GFMIS ระบบธนาคาร และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 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
“การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ” (Electronic Government
Procurement : e-GP) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิ บัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจั ดจ้างสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ เคยอบรม
เกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างมาก่อนหรือเคยอบรมมาแล้ว ประสงค์ที่เพิ่มพูน องค์ความรู้ เพื่อนาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อนาไปปรับปรุงการทางานขององค์กรได้อย่างมี
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. แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
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 11-12 มีนาคม 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถด าเนิ น การจั ดซื้ อ จั ด จ้า งด้ว ยอิ เล็ก ทรอนิ กส์ใ นระบบ e-GP ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
มีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อ นาไป
ปรับปรุงการทางานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีนัยสาคัญ

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร
 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”
หมายเหตุ :
1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชาระเงินเพื่อสารองทีน่ ั่ง (รับสมัครจานวนไม่เกิน 100 ท่าน)
2. ชาระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
หน่วยงานจะจัดส่งเอกสารประกอบการอบรมให้กับผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย
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.)

สานักวิจยั และบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ตารางการอบรม

กาหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์”
(Electronic Government Procurement : e-GP)
ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.45 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ภาพรวมระบบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP)
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP, การลงทะเบียนผูใ้ ช้งานระบบ e-GP,
การใช้งานระบบเบื้องต้น, การบันทึกข้อมูลระบบงานต่างๆ ในระบบ e-GP, การจัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี, การสร้างโครงการ
พักรับประทานอาหารว่าง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สาหรับการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธคี ัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
พักรับประทานอาหารว่าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สาหรับการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธคี ัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ถาม – ตอบ ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบพัสดุ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 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 – 15.30 น.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สาหรับการจ้างที่ปรึกษา
รับประทานอาหารว่าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สาหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
รับประทานอาหารกลางวัน
การจัดทาสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP
รับประทานอาหารว่าง
การบันทึกผลการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP
กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
-----------------------------------
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(Application Form)

หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
(Electronic Government Procurement : e-GP)
ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 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..............................................................
(อบรมออนไลน์ ไม่ต้องระบุ)
การออกใบเสร็จรับเงิน :
O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน
O ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ O ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่
ลงชื่อ...............................................................................ผูส้ มัคร
วันที.่ ..............................................................................
วิธีการชาระเงิน:
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ. – บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 330-1-16927-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ
หรือแคชเชียร์เช็ค: สั่งจ่ายในนาม
มจธ. – บริการวิชาการ
หมายเหตุ :
1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการชาระเงิน เพื่อสารองทีน่ ั่ง (รับสมัครเพียงจานวน 100 ท่าน )
ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636
2. กรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชาระเงิน วันศุกร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
หน่วยงานจะจัดส่งเอกสารประกอบการอบรมให้กับผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย
และส่งหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
4. ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฟล์วีดีโอที่บันทึกระหว่างการฝึกอบรม
(ไม่มีการจัดการส่งไฟล์วีดีโอหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม)
5. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจานวนที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก

แบบฟอร์มที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบการอบรม
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ............................................................................................................................
ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบการอบรม :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ : ............................................................................................................................................................

