
     
  
 
  
 

ศูนยการศึกษาตอเน่ือง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

จัดการอบรม 
หลักสูตร “การจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน”  

(Electronic Government Procurement : e-GP) รุนที่ 2 
 
 

หลักการและเหตผุล 
 
 กระบวนการจัดหาพัสดุของหนวยงานภาครัฐ ตองอยูภายใตกฎหมายระเบียบที่ เ ก่ียวของ ซึ่งไดแก  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ทั้ง 5 คณะ รวมทั้ง
หนังสือเวียน และแนวทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ซึ่งจะใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง ซ่ึงไดกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 3 วิธี 
ไดแก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ภายใตการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
สามารถทําได 3 วิธี ไดแก วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และวิธีสอบ
ราคา โดยระบบ e-GP ไดพัฒนาเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจางใหม 2 วิธี ไดแก วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ใหสอดรับ
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเชื่อมโยงกับระบบภายนอกที่เก่ียวของ 
อาทิ ระบบ GFMIS ระบบธนาคาร และศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย 
 โดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ซึ่งเปนวันนับถัดจากวันที่พระราชบญัญัติฯ มีผลบังคับใช และไดกําหนดใหการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบนี้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานของรัฐ ไดแก ราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน 
องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ
ในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดําเนินการในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e-GP)  

ศูนย การ ศึกษาต อ เนื่ อง  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุ รี  จึ ง ได จั ดอบรมหลักสูตร  
“การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน” (Electronic Government Procurement :  
e-GP) รุนที่ 2 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงานในระบบ e-GP รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกสที่ปรับปรุงใหมไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการในการบริหารจัดการภาครัฐที่เ ก่ียวกับการพัสดุ ในสวนของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เปน
กระบวนงานที่สําคัญ และเปนสิ่งที่จะสะทอนถึงผลสําเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารจัดการบานเมือง  
ที่ดี ซึ่งที่ผานมา ไดมีการประเมินมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ เพือ่รวบรวมขอเท็จจริง ตลอดจนปญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะหผลการประเมินไดสะทอนภาพของกระบวนการของการปฏิบัติงานในดานการ
จัดซ้ือจัดจางที่มีลักษณะการดําเนินการที่ซ้ําซอนกันหลายข้ันตอน ขาดความคลองตัวในกระบวนการปฏิบัติงาน และไม
เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเนื่องมาจากแตละหนวยงานมีกฎหมาย/ระเบียบใชเปนการภายในของหนวยงานเอง ทั้งที่เปน
เร่ืองของการจัดซื้อจัดจางเหมือนกัน  

 

 



 

วัตถุประสงค 
 
     1.   เพื่อใหผูปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตองและ 
มีประสิทธิภาพ 
     2.   เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารจัดการดานการพัสดภุาครัฐ 
     3.   เพื่อใหผูปฏิบัติงานพัสดุไดรับทราบถึงหลักการ เหตุผลตลอดจนวัตถุประสงคระเบียบวาดวยการพัสด ุ
     4.   เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการพัสดทุี่ยังขาดประสบการณในการปฏิบัติงานหรือไมเคยอบรมเก่ียวกับการพัสดุมากอน 
หรือเคยอบรมมาแลวประสงคที่เพิ่มพูนองคความรู เพื่อนําความรูและประสบการณใหม ๆ ไปทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุงการทํางาน ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 
     5.   เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดทราบถึงความสําคัญ หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการและหนังสือเวียนที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     6.   เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตาง ๆในการบริหารงานพัสดุของเจาหนาที่และผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานตาง ๆ 

 

กลุมเปาหมาย 
 

เจาหนาที่พัสดุที่ไดรับการบรรจุใหม หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการพัสดุของหนวยงานของ
รัฐ ไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง มาแลวไมเกิน 3 ป หรือเกินกวา 3 ป ที่ตองการเสริมสรางองคความรูในการปฏิบัติงาน 
พัสดุเพิ่มเติม 
 

เน้ือหาวิชา 
 

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic Government Procurement : 

e-GP) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการพัสดุ 

2. ความรูทั่วไปเก่ียวกับการบันทึกขอมูลในระบบ e-GP 

3. การลงทะเบียนเปนผูใชงานในระบบ e-GP 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

(e-bidding) วิธสีอบราคา วธิีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

5. การจัดทําและการบริหารสัญญา 

6. แนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจางของ

หนวยงานของรัฐ 

7. กรณีศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนบอยๆ  

 

 

 

 

 



 

ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 

ระหวางวันที่ 5-6 กุมภาพนัธ 2563 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตัง้แตเวลา 09.00 - 16.00 น.  
  ณ หองสุโขทัย (ชัน้ 1)  โรงแรมนารายณ ถ.สลีม กรุงเทพฯ  
 
วิทยากร 
 

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ผูเขารับการอบรมไดรับทราบกระบวนการปฏิบัติงานพัสดุและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานขององคกร 

2. ผูเขารับการอบรมสามารถทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุงการทํางาน ขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3. ผูเขารับการอบรมไดทราบถึงความสําคัญ หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการและหนังสือเวียนที่เก่ียวของ  

4. ผูเขารับการอบรมสามารถลดปจจัยเสี่ยงตาง ๆในการบริหารงานพัสดุของเจาหนาที่และผูบริหารหรือหัวหนา
หนวยงานตาง ๆ 

 
คาลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 

 คาลงทะเบียนในหลักสูตรเปนเงิน 5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน) ราคานี้รวม เฉพาะคาเอกสาร คาอาหาร
กลางวัน  และอาหารวาง เทาน้ัน (ไมรวมคาที่พัก)  

 โอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
สาขายอยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 

 เช็คขีดครอมสั่งจาย “มจธ.-บริการวิชาการ”แลว Fax ใบ Pay in มาที่เบอร 0-2470-9636 
 
หมายเหตุ :   
 

1. กรุณาสงใบสมัครกอนการชาํระเงินเพื่อสํารองที่นั่ง (รับสมัครจํานวนไมเกิน 80 คน) 
2. ชํ า ระ เ งิ นค าล งทะ เบี ยนก อน  วัน ศุกร ที่  17  มกราคม  2563  มิ ฉะนั้ น จะ ถือว าท านสละสิทธิ ์

ในการเขารวมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 
  คุณวรารักษ  วิลัย 
 ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
  โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
 
 
 
 
 



 

 
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

 
 

ตารางการอบรม 

 
กําหนดการฝกอบรม 

หลักสูตร “การจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน”  
(Electronic Government Procurement : e-GP) รุนที่ 2  

ระหวางวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2563 
ณ หองสุโขทัย (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ ถ.สีลม กรุงเทพฯ  

.............................................................................. 

 
 

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
 
09.00 – 10.30 น. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร  
           พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.           กระบวนการจัดหาพัสดโุดยวิธปีระกาศทัว่ไป วิธีคัดเลอืก วิธีเฉพาะเจาะจง 
                                  ถาม – ตอบ ปญหาอุปสรรคการปฏิบัตงิานภายใตพระราชบัญญัตฯิ และระเบียบพัสด ุ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. ภาพรวมระบบระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
    (Electronic Government Procurement : e-GP) 
14.30 – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.00 น. แนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง 
   เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ 
   ถาม – ตอบ ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานภายใตพระราชบัญญัตฯิ และ ระเบียบพัสด ุ
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ 2563 
 
09.00 – 10.30 น. ความรูทั่วไปเก่ียวกับระบบ e-GP การลงทะเบียน การใชงานระบบเบื้องตน 
 การบันทึกขอมูลระบบงานตางๆ ในระบบ e-GP การจัดทําแผน การสรางโครงการ 
 การบันทึกขอมูลในระบบ  e-GP วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก  
10.30 – 10.45 น.             รับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.             การจัดทําประกาศเชิญชวนวธิีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)  
12.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.        การจัดทําประกาศเชิญชวนวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส  
     วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
14.30 – 14.45 น.             รับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.30 น.             ตัวอยางระบบงาน e-market  และ  e-bidding 
15.30 – 16.00 น.             การจัดทําและการบริการสญัญา การจัดทําสัญญา  การแกไขสัญญา  
                             กรณีศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขขอผดิพลาดที่เกิดข้ึนบอยๆ  
 

----------------------------------- 
 

 



 

  
สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

ใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรม 

 

ใบสมคัรเข้ารับการอบรม 

“การจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์เบ้ืองต้น”  

(Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที ่2   

ระหว่างวนัที ่ 5-6 กมุภาพนัธ์ 2563 

ณ ห้องสุโขทยั (ช้ัน 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ  

.............................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) : .................................................................................................................................................. 

ตาํแหน่งงาน : ...........................................................................   แผนก/ฝ่าย :................................................................................ 

ระยะเวลาทาํงาน : .....................ปี.............เดือน      

ช่ือหน่วยงาน : ................................................................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่หน่วยงาน : .............................................................................................................................................................................  

การศึกษาสูงสุด : .................................................................   สาขาวชิา......................................................................................... 

สถาบันการศึกษา : ............................................................................................................................................................. ............. 

โทรศัพท์มือถือ : .....................................................  โทรศัพท์หน่วยงาน : ....................................................................................           

โทรสาร : .................................................................   E-mail: ........................................................................................................ 

ข้อจาํกดัด้านอาหาร (ถ้าม)ี :  O มงัสวรัิต ิ O มุสลมิ  O อ่ืนๆ........................ 

การออกใบเสร็จรับเงนิ :  O ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัร  O ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัรและช่ือหน่วยงาน 

    O ช่ือ – นามสกลุผู้สมคัร ช่ือหน่วยงาน และทีอ่ยู่สํานักงาน 

 

ลงช่ือ...............................................................................ผู้สมคัร 

วนัที.่.............................................................................. 

 

วธีิการชําระเงนิ:   

กรุณาโอนเงนิเข้าบัญชี :   มจธ.  – บริการวชิาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 

หรือแคชเชียร์เช็ค:  ส่ังจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวชิาการ 

กรุณาส่งเอกสารฉบับนีม้ายงั (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630-4   โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    

หมายเหตุ :  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี ้ก่อนการชําระเงนิ เพ่ือสํารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจํานวน  80 ท่าน ) 

2. กรุณาชําระเงนิค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการชําระเงนิ วนัศุกร์ที ่17 มกราคม  2563  มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดงัน้ัน ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี ้ได้รับการยกเว้น 

   หัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษมูีลค่าเพิม่ 7 %  

 



 
 

แผนท่ีโรงแรมนารายณ ถ.สีลม กรุงเทพฯ 
 

 
 
 


