
 
 
 

ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๒๓๖๘      ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
         มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม  44150 

   ๑๗   ตุลำคม  2560 
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรเข้ำอบรม 

เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สิ่งทีส่่งมำด้วย  โครงกำรฝึกอบรม        จ ำนวน  ๑  ชุด 
                      

   ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”  โดยวิทยำกรผู้มีควำมรู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP   โดยเน้น
กำรฝึกปฏิบัติในกำรปฏิบัติจริง ค่ำลงทะเบียนส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม ท่ำนละ 4,๙๐๐ บำท (สี่พันเก้ำร้อยบำทถ้วน) มี
โน๊ตบุคให้ทุกท่ำนที่ลงทะเบียน (รับรุ่นละ 100 คน)  จ ำนวน  ๖  รุ่นดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5  พฤศจิกำยน  2560  โรงแรมรัตนำปำร์ค  จ.พิษณุโลก   
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 พฤศจิกำยน 2560 โรงแรมสยำมแกรนด์  จ.อุดรธำนี 
รุ่นที่ 3 วันที่ 24-26  พฤศจิกำยน  2560  โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  
รุ่นที่ ๔ วันที่ 1-3  ธันวำคม  2560  โรงแรมเจริญธำนี จ.ขอนแก่น   
รุ่นที่ ๕ วันที่ 8-10  ธันวำคม  2560  โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยำ 
รุ่นที่ ๖ วันที่ 22-24  ธันวำคม  2560  โรงแรมบรรจงบุรี  จ.สุรำษฎร์ธำนี   
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เล็งเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและ

บุคลำกร ของท่ำน ดังนั้นจึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรผู้เก่ียวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม  ทั้งนี้ 
ติดต่อสอบถำม / ส่งใบสมัคร ส ำนั กบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลั ยมหำสำรคำม ติดต่อส่งใบสมัครโทร ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ /  
๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่  @ น ำหน้ ำด้ วย) หรื อ E-mail : uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสำร  
๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุ ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ ชัดเจนและสำมำรถดำวน์  โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่ 
http://www.local-training.com 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำอบรม จักขอบคุณยิ่ง  

                                       ขอแสดงควำมนับถือ 
        
                

                                                              
           (ดร.ยุทธพล ทวะชำลี) 

                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
          มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

 
ฝ่ำยฝึกอบรม         
โทรศัพท์ 0-4375-4410 
โทรสำร  0-4375-4411 
 

http://www.local-training.com/


 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
****************************************************** 

๑. ชื่อหลักสูตร  “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
๒. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๓. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้  ในวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ท าให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันโดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market ) และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding :  e –Bidding) ซ่ึงแตกต่างจากวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบเดิมที่เคยถือ
ปฏิบัติ รวมถึงการลงบันทึกข้อมูลกระบวนงานและขั้นตอนของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP 
ระยะที่ ๓)  ซ่ึงกรมบัญชีกลาง ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) อย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซ้ือสินค้าและ
บริการ ซ่ึงการพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ ๓ มีการเพ่ิมเติมระบบจัดซ้ือจัดจ้างขึ้นใหม่ ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบ e-
Market หรือวิธีจัดหา พัสดุด้วยวิ ธีตลาดอิ เ ล็กทรอนิก ส์  และระบบ e-Bidding หรือการประกวดรา คา
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับกรณีที่มีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในวงเงินเกิน ๑ แสนบาท ซ่ึงผู้ค้ากับภาครัฐต้องเข้าไป
เสนอราคาโดยผ่านระบบ e-GP  โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทุกขั้นตอน ครอบคลุมวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ทั้งหมด ทั้ง  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง  และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMIS 
Web Online ส าหรับการเพ่ิมแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสัญญา และการบริหารสัญญา 
ซ่ึงเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องลงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  ต้ังแต่เริ่มโครงการจนถึงขั้นตอนตรวจรับพัส ดุ/
ตรวจการจ้างเรียบร้อย ทุกขั้นตอนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับระบบภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ ระบบ  GFMIS และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของผู้ค้ากับภาครัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าเสนอ
ราคากับหน่วยงานภาครัฐได้ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เห็นว่าการด าเนินงานตามการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียว กันจึง
ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซ้ือจัดจ้างได้อย่างมีหลัก เกณฑ์ 
และเป็นระบบรวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้ างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
 
 
 
 



 
 

๔.วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการบันทึกระบบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ที่เคยได้รับการฝึกอบรม หรือปฏิบัติ งานที่
เก่ียวข้องกับระบบ (e-GP) ได้ฝึกทบทวนการใช้งานระบบสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะการใช้งานเพ่ือให้ เกิ ด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) 

๒ เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ (e-GP) ซ่ึงไม่เคยได้เข้ารับการอบรมสามารถทราบ
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องในการบันทึกข้อมูลระบบ (e-GP) ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 

๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาท าความเข้าใจกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการปฏิบั ติขั้นตอนและตระหนักถึงบทก าหนดโทษอันเกิดจาก
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

๕ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่  
ระยะที่ 3  ระบบ e-Market  ระบบ e-Bidding  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ เพ่ือให้ข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนความความรู้ ประสบการณ์ และสะท้อนปัญหา อุปสรรค์ การท างาน
ระหว่างบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบ (e-GP) 
๕. กลุ่มเป้ายหมาย 

๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓ ผู้อ านวยการส านักคลัง/ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองการศึกษา/หัวหน้าส่วนการคลัง/  
   หัวหน้าสถานศึกษา 
๔ ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าส านักปลัด/หัวหน้าฝ่าย 
๕ นักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิชาการคลัง/นักวิชาการพัสดุ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
   /นักวิชาการศึกษา / ครูผู้ดูแลเด็ก  
๖ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพัสดุหน้าที่พัสดุ อปท. / เจ้าหน้าที่พัสดุสถานศึกษา 
๗ ข้าราชการ หรือพนักงาน บุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดซ้ือจัดจ้างที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุญาตให้เข้า  
 

๖. ประโยชน์ท่ีจะได้รับคาดว่าจะได้รับ 
๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจปฏิบัติงานในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระบบ e-Market  ระบบ e-Bidding  วิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติขั้นตอนและตระหนักถึงบทก าหนดโทษอันเกิดจากการ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
๕ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพป้องกัน มิให้เกิดการถูกทักท้วง
เรียกเงินคืนหรือมิให้เกิดคดีอาญาใดๆจากการปฏิบัติงาน 
 
 



 
๗. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม/รุ่น 
 จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน/รุ่น 
๘. ระยะเวลาด าเนินการและสถานท่ีฝึกอบรม 

รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5  พฤศจิกายน  2560  โรงแรมรัตนาปาร์ค  จ.พิษณุโลก   
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมสยามแกรนด์  จ.อุดรธานี 
รุ่นที่ 3 วันที่ 24-26  พฤศจิกายน  2560  โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  
รุ่นที่ ๔ วันที่ 1-3  ธันวาคม  2560  โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น   
รุ่นที่ ๕วันที่ 8-10  ธันวาคม  2560  โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา 
รุ่นที่ ๖ วันที่ 22-24  ธันวาคม  2560  โรงแรมบรรจงบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี   

๖.  งบประมาณ 
 ๑.  ค่าลงทะเบียนอบรมเป็นเงินท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพ่ือเป็น ค่าเครื่องคอมพิว เตอร์ 
โน็ตบุค  ๑ คน / ๑ เครื่อง  ค่าเอกสาร อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้เต็มจ านวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) 

๒. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจาก ต้นสั งกัด ตามระเบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
๗. วิธีการด าเนินการและรูปแบบการบรรยาย 

บรรยายและฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมทั้งเปิดให้มีการซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการ
ปฏิบัติงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้  ๑ เครื่อง / 1 ท่าน) จากวิทยากรผู้รับผิดชอบ
โดยตรง ที่มีความรู้ความช านาญในการการปฏิบัติงานระบบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) 
 

๘. หัวข้อและประเด็นการอบรม 
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมระยะสั้นภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ จานวน ๓ วัน โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ ดังนี้ คือ 

- การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
- วัตถุประสงค์ e-GP / ภาพรวมของระบบ e-GP / ประโยชน์ที่ได้รับของระบบ e-GP 
- หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- การเปิดเผยและการเผยแพร่ / บทบาทผู้ใช้งานในระบบ e-GP/ ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ e-GP 
- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง / ขั้นตอนจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง / การเผยแพร่แผน  
- การเพ่ิมโครงการ / การซ้ือหรือจ้าง 
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป / ระบบ e-Market / ระบบ e-Bidding 
- การบันทึกข้อมูลวิธีคัดเลือกในระบบ e-GP 
- การบันทึกข้อมูลวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP 
- การบันทึกข้อมูลการรับราคาในระบบ e-GP / การบันทึกข้อมูลการท าสัญญาในระบบ e-GP 
- การบันทึกข้อมูลงานจ้างที่ปรึกษาในระบบ e-GP  
- การบันทึกข้อมูลวิธีออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในระบบ e-GP  
- รับฟังความคิดเห็น ประเด็นซักถาม 
- ตอบข้อซักถาม 
 
 
 
 



 
9. การรับสมัคร  

9.1 ส่งใบสมัครได้/ติดต่อสอบถาม ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โทร  065-3479338 / 
065-2501299 หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ E-mail:  uni.msu2560@gmail.com  
โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน และสามารถดาวน์โหลดโครงการและ
ใบสมัครได้ที่  http://www.uniquestmsu.msu.ac.th/   

9.2 การช าระค่าลงทะเบียน ดังนี้  
ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 4,900 บาท (-ส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

  1)  โอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีมหาสารคาม ชื่อบัญชี ส านักบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี 954-0-138914 

2) ให้ช าระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
วันลงทะเบียน  

3) กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก pay – ln , Slip หรือหลักฐานการ โอนเงินผ่านตู้ 
ATM โดยระบุชื่อหน่วยงานไป  ID Line : @msu60  โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664 

***เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐาน การโอนเงิน หรือ
ส าเนาใบ pay – ln , Slip มาในวันลงทะเบียน 
          9.3  ผู้เข้ารับการอบรม  น าหนังสือส่งตัวเข้าร่วมโครงการฯ  พร้อมส าเนาใบน าฝากเงินค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย  มายื่นในวันรายงานตัว  (เรียน ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
10. การรับรองผลการฝึกอบรม  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
11. การส ารองห้องพัก ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อส ารองห้องพักกับ ทางโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้าพักใน
การอบรมของทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้อัตราค่าที่พักในอัตราพิเศษตามที่โรงแรมก าหนด  ติตต่อคุณ
พรรษา  โทร 065-2501299 

รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5  พฤศจิกายน  2560  โรงแรมรัตนาปาร์ค  จ.พิษณุโลก   
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมสยามแกรนด์  จ.อุดรธานี 
รุ่นที่ 3  วันที่ 24-26  พฤศจิกายน  2560  โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  
รุ่นที่ ๔ วันที่ 1-3  ธันวาคม  2560  โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น   
รุ่นที่ ๕ วันที่ 8-10  ธันวาคม  2560  โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา 
รุ่นที่ ๖ วันที่ 22-24  ธันวาคม  2560  โรงแรมบรรจงบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี   
 
 
 
 

         
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (ดร.ยุทธพล ทวะชาลี)  
                           ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  
                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

                                               
 
 

 

http://www.uniquestmsu.msu.ac.th/


 
 
วันแรกของการอบรม 
เวลา 13.๐๐-17.๐๐ น.  -ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
- ร่วมกันวิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบฯ จัดซ้ือจัดจ้าง 
ใหม่สาหรับ อปท. 

วันท่ีสองของการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. - หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิาร 

  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  
  Procurement : e-GP) 
- วัตถุประสงค์ e-GP / ภาพรวมของระบบ e-GP / ประโยชน์ที่ได้รับของ 

             ระบบ e-GP 
- การเปิดเผยและการเผยแพร่ / บทบาทผู้ใช้งานในระบบ e-GP/ ขั้นตอน 
  การลงทะเบียนระบบ e-GP 
การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP 
- การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP 
- การรายงานแผนจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP 
- การเลือกรายการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP 
- การอนุมัติการเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือน าแผนฯ ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 
- รายงานการเผยแพร่แผนจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP 
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในระบบ e-GP 
-การบันทึกข้อมูล จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง / แต่งต้ังกรรมการ / บันทึกเลขที่
วันที่เอกสาร / จัดท าร่างเอกสาร / หนังสือเชิญชวน / บันทึกรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก / บันทึกเลขที่วันที่ / รายชื่อผู้เสนอราคา / การเสนอราคาและผลการ
พิจารณา /  หนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง / แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบและรับมอบ
งาน / ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / บันทึกเลขที่วันที่ / อนุมัติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพ่ือน าประกาศขึ้นเว็บไซต์ 
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP 
-หน่วยจัดซ้ือ – เพ่ิมโครงการ  / ข้อมูลโครงการ /  รายการสินค้าที่จัดซ้ือ 

           จัดจ้าง /  ก าหนดความต้องการ  
-จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้างและแต่งต้ังคณะกรรมการ  
-จัดท ารางเอกสารและหนังสือเชิญชวน / บันทึกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 
-จัดท ารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา / การเสนอราคาและยืนยัน 

            ผู้ชนะ / การพิจารณาการเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ  
-จัดท าและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / จัดท าผู้ชนะการเสนอราคา /  
  หนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง / แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน     

            / ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / บันทึกเลขที่วันที่   
 



 
หัวหน้าประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ / ตัวอย่างหนังสือ 
 อนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง / ตัวอย่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ / ตัวอย่างร่าง  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 

วันท่ีสามของการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-เพ่ิมโครงการ / รายงานขอซ้ือขอจ้าง / แต่งต้ังคณะกรรมการ / ร่างเอกสาร
ประกวดราคา/ ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน / อนุมัติ และน าเสนอประกาศขึ้น
เว็บไซต์ / เรียกดูรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซ้ือเอกสาร / เรียกดูรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา / การเสนอราคาและผลการพิจารณา / จัดท าและประกาศ ผู้ชนะ
การเสนอราคา / หนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง / คณะกรรมการตรวจและรับมอบ
งาน / ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / บันทึกเลขที่วันที่ / อนุมัติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพ่ือน าประกาศฯ ขึ้นเว็บไซต์ 
จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
-เพ่ิมโครงการ / จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง/ ก าหนดความต้องการ/ ร่างเอกสาร  
e-market / ด าเนินการน าประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ / จัดท าหนังสืออนุมัติ
สั่งซ้ือสั่งจ้าง / บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / หนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง / 
แต่งต้ังคณะกรรมการ / ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / บันทึกเลขที่
วันที่ / ด าเนินการน าประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ 
ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญาและบริหารสัญญา 
-จัดท าร่างสัญญา  
-ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา 
-สาระส าคัญของสัญญา 
-บริหารสัญญา / ส่งมอบงาน / ตรวจรับงาน / จัดท าเอกสารเบิกจ่าย /   
 บันทึกเลขทีและวันที 
- รับฟังความคิดเห็น ประเด็นซักถาม 
- ตอบข้อซักถาม 
 

หมายเหตุ  ๑) ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   ๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้าร่วมก าหนดการโครงการอบรมหลักสูตร 

 “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
1. ท่ีท างานและท่ีตั้ง ช่ือหน่วยงาน....................................................เลขท่ี..............หมู่..............ต าบล............................อ าเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โทร. ......................... โทรสาร..........................ผู้ประสานงาน E-
mail : ………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว ดังนี้ 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร) 
2. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปน้ี 

1. นาย/นาง/นางสาว  ...............................นามสกุล.....................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
2. นาย/นาง/นางสาว  ...............................นามสกุล.....................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
3. นาย/นาง/นางสาว  ...............................นามสกุล.....................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
4. นาย/นาง/นางสาว  ...............................นามสกุล.....................................ต าแหน่ง................................โทร................... 

รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5  พฤศจิกายน  2560  โรงแรมรัตนาปาร์ค  จ.พิษณุโลก   
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมสยามแกรนด์  จ.อุดรธานี 
รุ่นที่ 3 วันที่ 24-26  พฤศจิกายน  2560  โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์  
รุ่นที่ ๔ วันที่ 1-3  ธันวาคม  2560  โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น   
รุ่นที่ ๕ วันที่ 8-10  ธันวาคม  2560  โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา 
รุ่นที่ ๖ วันที่ 22-24  ธันวาคม  2560  โรงแรมบรรจงบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี   

 

 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเพ่ือเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

 ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน 
( ...................................................... ) 

ต าแหน่ง ............................................................... 
ช่องทางการส่งใบสมัคร: ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043 754410 , 043 754442  โทรสาร 

043754411 , 043754441  มหาสารคาม  โทร 065-3479338 / 065-2501299  หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ น าหน้า
ด้วย) หรือ E-mail:  uni.msu2560@gmail.com  โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664  

หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง / 1 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ช าระค่าลงทะเบียนมาก่อน  
 
 
 

 

mailto:uni.msu2560@gmail.com%20%20โทรสาร

