
 
 

 
 

ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว ๒๗๙๑      ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
         มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม  44150 

   ๒๓   พฤศจิกำยน  2560 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะหป์ระชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรเข้ำอบรม 
 

เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

สิ่งทีส่่งมำด้วย  โครงกำรฝึกอบรม ฯ      จ ำนวน  ๑  ชุด 
                      

   ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”  โดยวิทยำกรผู้มีควำมรู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP   โดยเน้น
กำรฝึกปฏิบัติในกำรปฏิบัติจริง ค่ำลงทะเบียนส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม ท่ำนละ 4,๙๐๐ บำท (สี่พันเก้ำร้อยบำทถ้วน) มี
โน๊ตบุคให้ทุกท่ำนที่ลงทะเบียน ดังนี้ 

รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17  ธันวำคม 2560  โรงแรมเฟิรส์ แปซฟิิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ. ชลบุรี   
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๖-๒๘ มกรำคม  2561  โรงแรมเชียงใหม่ภูค ำ  จ.เชียงใหม ่
รุ่นที่ ๙ วันที่ 9-11 มีนำคม 256๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เล็งเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและ

บุคลำกร ของท่ำน ดังนั้น จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
สำมำรถติดต่อสอบถำม / ส่งใบสมัคร ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / 
๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 095-0204430 /098-1056475 / 086-2352673 หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ 
น ำหน้ำด้วย) หรือ E-mail:  uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสำร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุช่ือที่อยู่เบอร์
โทรศัพท์ให้ชัดเจนและสำมำรถดำวน์ โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่ http://www.local-training.com 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม จักขอบคุณยิ่ง  

                                       ขอแสดงควำมนับถือ 
        
 
                

                                                               (ดร.ยุทธพล ทวะชาลี) 
                                                         ผู้อ านวยการส านักบรกิารวิชาการ 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

ฝ่ำยฝึกอบรม         
โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ 
โทรสำร  ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ 
 

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


 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

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

๑. ชื่อหลักสูตร  “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้
พระราชบญัญัตกิารจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
๒. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๓. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันโดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market ) และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : e –Bidding) ซึ่งแตกต่างจากวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเดิมที่เคยถือ
ปฏิบัติ รวมถึงการลงบันทึกข้อมูลกระบวนงานและข้ันตอนของระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP 
ระยะที่ ๓)  ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) อย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อสินค้าและ
บริการ ซึ่งการพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ ๓ มีการเพิ่มเติมระบบจัดซื้อจัดจ้างข้ึนใหม่ ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบ e-
Market หรือวิธีจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  และระบบ e-Bidding หรือการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับกรณีที่มีการจัดหาพัสดุของสว่นราชการในวงเงินเกิน ๑ แสนบาท ซึ่งผู้ค้ากับภาครัฐต้องเข้าไป
เสนอราคาโดยผ่านระบบ e-GP  โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด ทั้ง  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง  และมีการเช่ือมโยงข้อมูลกบัระบบ GFMIS 
Web Online ส าหรับการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสัญญา และการบริหารสัญญา 
ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (e-GP)  ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงข้ันตอนตรวจรับพัสดุ/
ตรวจการจ้างเรียบร้อย ทุกข้ันตอนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการเช่ือมโยงกับระบบภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ ระบบ GFMIS และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของผู้ค้ากับภาครัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าเสนอ
ราคากับหน่วยงานภาครัฐได้ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เห็นว่าการด าเนินงานตามการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันจึง
ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
และเป็นระบบรวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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๔.วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบันทึกระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ที่เคยได้รับการฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ (e-GP) ได้ฝึกทบทวนการใช้งานระบบสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะการใช้งานเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) 

๒ เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบระบบ (e-GP) ซึ่งไม่เคยได้เข้ารับการอบรมสามารถทราบ
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องในการบันทึกข้อมลูระบบ (e-GP) ได้อย่างถูกต้องมปีระสทิธิภาพ
และประสทิธิผลมากขึ้น 

๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาท าความเข้าใจกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติข้ันตอนและตระหนักถึงบทก าหนดโทษอันเกิดจาก
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

๗ เพื่อให้ข้ารบัการอบรมแลกเปลี่ยนความความรู้ ประสบการณ์ และสะท้อนปญัหา อปุสรรค์ การท างาน
ระหว่างบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบ (e-GP) 
๕. กลุ่มเป้ายหมาย 

๑ นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผูจ้ัดการ

สถานธนานุบาล 
๓ ผู้อ านวยการส านักคลัง/ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองการศึกษา/หัวหน้าส่วนการคลงั/  
   หัวหน้าสถานศึกษา 
๔ ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าส านักปลัด/หัวหนา้ฝ่าย 
๕ นักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิชาการคลัง/นักวิชาการพัสดุ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
   /นักวิชาการศึกษา / ครู / พนักงานบัญชี 
๖ เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี/เจ้าพสัดหุน้าที่พสัดุ อปท. / เจ้าหน้าทีพ่ัสดสุถานศึกษา 
๗ ข้าราชการ หรือพนกังาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดซือ้จัดจ้างทีผู่้บริหารอนุญาตใหเ้ข้าร่วมอบรม 
 

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

ประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้อย่างถูกต้อง และมีประสทิธิภาพ 
๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติข้ันตอนและตระหนักถึงบทก าหนดโทษอันเกิดจากการ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพป้องกัน มิให้เกิดการถูกทักท้วง
เรียกเงินคืนหรือมิให้เกิดคดีอาญาใดๆจากการปฏิบัติงาน 
 



 
      
      -๓- 
๗. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม/รุ่น 
 จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน/รุ่น 
๘. ระยะเวลาด าเนินการและสถานท่ีฝึกอบรม 

รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17  ธันวาคม 2560  โรงแรมเฟิรส์ แปซฟิิก (ทาวอินทาว) พัทยากลาง จ. ชลบุรี   
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม  2561  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  จ.เชียงใหม ่
รุ่นที่ ๙ วันที่ 9-11 มีนาคม 256๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี    

๖.  งบประมาณ 
 ๑.  ค่าลงทะเบียนอบรมเป็นเงินท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็น ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน็ตบุค  ๑ คน / ๑ เครื่อง  ค่าเอกสาร อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้เต็มจ านวนตามระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรจัดกำรสถำนธนำนุบำลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรจัดงำน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. ค่ำที่พัก ค่ำเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ำฝึกอบรมสำมำรถเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด ตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรจัดกำรสถำนธนำนุบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน
ของพนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
๗. วิธีการด าเนินการและรูปแบบการบรรยาย 

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

๘. หัวข้อและประเด็นการอบรม 
หลักสูตรนีเ้ป็นการอบรมระยะสั้นภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ จานวน ๓ วัน โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ ดังนี้ คือ 

- การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
- วัตถุประสงค์ e-GP / ภาพรวมของระบบ e-GP / ประโยชน์ที่ได้รับของระบบ e-GP 
- หลักเกณฑก์ารจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตาม พรบ.การจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
- การเปิดเผยและการเผยแพร่ / บทบาทผู้ใช้งานในระบบ e-GP/ ข้ันตอนการลงทะเบียนระบบ e-GP 
- แผนการจัดซือ้จัดจ้าง / ข้ันตอนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง / การเผยแพร่แผน  
- การเพิ่มโครงการ / การซื้อหรอืจ้าง 
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป / ระบบ e-Market / ระบบ e-Bidding 
- การบันทึกข้อมลูวิธีคัดเลือกในระบบ e-GP 
- การบันทึกข้อมลูวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP 
- การบันทึกข้อมลูการรบัราคาในระบบ e-GP / การบันทึกข้อมูลการท าสัญญาในระบบ e-GP 
- การบันทึกข้อมลูงานจ้างที่ปรึกษาในระบบ e-GP  
- การบันทึกข้อมลูวิธีออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในระบบ e-GP  
- รับฟังความคิดเห็น ประเด็นซักถาม 
- ตอบข้อซักถาม 
 
 
 

 
 



 
-๔- 

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 โดยระบุช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน และสามารถดาวน์โหลดโครงการและ
ใบสมัครได้ที่  http://www.uniquestmsu.msu.ac.th/   

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

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

2) ให้ช าระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
วันลงทะเบียน  

3) กรุณาสง่หลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก pay – ln , Slip หรือหลกัฐานการ โอนเงินผ่านตู้ 
ATM โดยระบุช่ือหน่วยงานไป  ID Line : @msu60  โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664 

***เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายช่ือและการออกใบเสร็จรับเงิน 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  

ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทีม่ีระยะเวลาฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลกัสูตร จะได้รบั
ประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
11. การส ารองห้องพัก ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อส ารองห้องพักกบั ทางโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้าพักใน
การอบรมของทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้อัตราค่าที่พักในอัตราพิเศษตามที่โรงแรมก าหนด  ติตต่อคุณ
พรรษา  โทร 065-2501299 

รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17  ธันวาคม 2560  โรงแรมเฟิรส์ แปซฟิิก (ทาวอินทาว) พัทยากลาง จ. ชลบุรี   
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม  2561  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  จ.เชียงใหม ่
รุ่นที่ ๙ วันที่ 9-11 มีนาคม 256๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี    
 
 
 
 

         
         ผู้อนุมัติโครงกำร 

            (ดร.ยุทธพล ทวะชำลี)  
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรวิชำกำร  
                               มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

                                               
 
 

 

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


 
 
วันแรกของการอบรม 
เวลา 13.๐๐-17.๐๐ น.  -ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

- พิธีเปิดกำรฝกึอบรม โดยผูอ้ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 
- ร่วมกันวิเครำะหส์รปุประเด็นปัญหำในกำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ จัดซือ้จัดจ้ำง 
ใหม่สำหรบั อปท. 

วันท่ีสองของการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. - หลักเกณฑก์ารจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตาม พรบ.การจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิาร 

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

             ระบบ e-GP 
- การเปิดเผยและการเผยแพร่ / บทบาทผู้ใช้งานในระบบ e-GP/ ข้ันตอน 
  การลงทะเบียนระบบ e-GP 
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
- การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
- การรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
- การเลือกรายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
- การอนุมัติการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อน าแผนฯ ประกาศข้ึนเว็บไซต์ 
- รายงานการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในระบบ e-GP 
-การบันทึกข้อมูล จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง / แต่งตั้งกรรมการ / บันทึกเลขที่
วันที่เอกสาร / จัดท าร่างเอกสาร / หนังสือเชิญชวน / บันทกึรายช่ือผู้ได้รบัการ
คัดเลือก / บันทกึเลขที่วันที่ / รายช่ือผู้เสนอราคา / การเสนอราคาและผลการ
พิจารณา /  หนังสอือนุมัตสิั่งซือ้สัง่จ้าง / แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและรบัมอบ
งาน / ร่างประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา / บันทึกเลขที่วันที่ / อนุมัติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อน าประกาศข้ึนเว็บไซต์ 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP 
-หน่วยจัดซื้อ – เพิ่มโครงการ  / ข้อมูลโครงการ /  รายการสินค้าที่จัดซื้อ 

           จัดจ้าง /  ก าหนดความต้องการ  
-จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ  
-จัดท ารางเอกสารและหนงัสอืเชิญชวน / บันทึกรายช่ือผู้ไดร้ับคัดเลือก 
-จัดท ารายช่ือผูเ้สนอราคาและผลการพิจารณา / การเสนอราคาและยืนยัน 

            ผู้ชนะ / การพิจารณาการเสนอราคาและยืนยันผูช้นะ  
-จัดท าและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / จัดท าผู้ชนะการเสนอราคา /  
  หนังสืออนมุัติสั่งซื้อสั่งจ้าง / แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจและรบัมอบงาน     

            / ร่างประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา / บันทึกเลขที่วันที่   
 



 
หัวหน้าประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้ึนเว็บไซต์ / ตัวอย่างหนังสือ 
 อนุมัติสั่งซื้อสัง่จ้าง / ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / ตัวอย่างร่าง  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศข้ึนเว็บไซต ์

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

-เพิ่มโครงการ / รายงานขอซื้อขอจ้าง / แต่งตั้งคณะกรรมการ / ร่างเอกสาร
ประกวดราคา/ ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน / อนุมัติ และน าเสนอประกาศข้ึน
เว็บไซต์ / เรียกดรูายช่ือผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร / เรียกดูรายช่ือผู้ยื่นเอกสาร
เสนอราคา / การเสนอราคาและผลการพิจารณา / จัดท าและประกาศ ผู้ชนะ
การเสนอราคา / หนังสืออนมุัติสัง่ซื้อสั่งจ้าง / คณะกรรมการตรวจและรบัมอบ
งาน / ร่างประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา / บันทึกเลขที่วันที่ / อนุมัติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อน าประกาศฯ ข้ึนเว็บไซต ์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
-เพิ่มโครงการ / จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/ ก าหนดความตอ้งการ/ ร่างเอกสาร 
e-market / ด าเนินการน าประกาศเชิญชวนข้ึนเว็บไซต์ / จดัท าหนังสืออนมุัติ
สั่งซือ้สัง่จ้าง / บันทึกรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา / หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง / 
แต่งตั้งคณะกรรมการ / ร่างประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา / บันทึกเลขที่
วันที่ / ด าเนินการน าประกาศรายช่ือผู้ชนะเสนอราคาข้ึนเว็บไซต ์
ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญาและบริหารสัญญา 
-จัดท าร่างสญัญา  
-ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา 
-สาระส าคัญของสัญญา 
-บริหารสญัญา / ส่งมอบงาน / ตรวจรบังาน / จัดท าเอกสารเบกิจ่าย /   
 บันทึกเลขทีและวันท ี
- รับฟังความคิดเห็น ประเด็นซักถาม 
- ตอบข้อซักถาม 
 

หมายเหตุ  ๑) ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   ๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   ๓) เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้าร่วมก าหนดการโครงการอบรมหลักสูตร 

 “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

1. ที่ท างานและที่ตั้ง ชื่อหน่วยงาน....................................................เลขที่..............หมู่..............ต าบล................... .........อ าเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โทร. .................... ..... โทรสาร..........................ผู้ประสานงาน E-
mail : ………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว ดังน้ี 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร) 
2. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปนี้ 
1. นาย/นาง/นางสาว  .......................................นามสกุล........................................ต าแหน่ง.....................................โทร...................... 
2. นาย/นาง/นางสาว  .......................................นามสกุล........................................ต าแหน่ง.....................................โทร...................... 
๓. นาย/นาง/นางสาว  .......................................นามสกุล........................................ต าแหน่ง.....................................โทร...................... 
๔. นาย/นาง/นางสาว  .......................................นามสกุล........................................ต าแหน่ง.....................................โทร...................... 
๕. นาย/นาง/นางสาว  .......................................นามสกุล........................................ต าแหน่ง.....................................โทร...................... 
๖. นาย/นาง/นางสาว  .......................................นามสกุล........................................ต าแหน่ง.....................................โทร...................... 

รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17  ธันวาคม 2560  โรงแรมเฟิรส์ แปซิฟิก (ทาวอินทาว) พัทยากลาง จ. ชลบุรี   
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม  2561  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  จ.เชียงใหม ่
รุ่นที่ ๙ วันที่ 9-11 มีนาคม 256๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี   

 

 ทั้งนี้ ได้แจ้งใหบุ้คคลดังกล่าวทราบเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 

 ลงช่ือ............................................................ผูร้ายงาน 
( ...................................................... ) 

ต าแหน่ง ............................................................... 
ช่องทางการส่งใบสมัคร: ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โทร ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 

095-0204430 /098-1056475 / 086-2352673   หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ 
E-mail:  uni.msu2560@gmail.com  โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664   เว็ปซต์  www.local-training.com   

หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง / 1 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ส าหรบัผู้ช าระค่าลงทะเบยีนมากอ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

