
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว๐๐๒     ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

  ๓  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“เพ่ิมทักษะกำรปฏิบัติงำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ พร้อมสำธิตกำรบันทึก
ข้อมูลในระบบ (e-GP) ” รุ่นที่ ๓ – รุ่นที่ ๕  

เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ 
พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-GP)” รุ่นที่ ๓ – รุ่นที่ ๕ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงภำพรวมข้อควรระวังกำร
ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทรำบแนวทำงกำรบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย                 
วิธีเฉพำะเจำะจง สัญญำและบริหำรสัญญำในระบบ (e-GP) พร้อมทั้งกำรสำธิตแนวทำงกำรบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ (e-bidding) ในระบบ (e-GP) ทรำบแนวทำงกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรเสนอรำคำ กรณีเป็นผู้ประกอบ
ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs หรือสินค้ำที่เป็น MIT (Made in Thailand) เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม 
จ ำนวน ๓ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๔ – ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น   
  รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu                
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
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ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
     หลักสูตร“เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕  

พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-GP)” รุ่นที่ ๓ – รุ่นที่ ๕ 
โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

 หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และต้อง  
ปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement (e-GP))  ผู้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างช านาญมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาและบริหารสัญญาในระบบ (e-GP) ศึกษาข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ (e-GP) สามารถศึกษาแนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ (e-bidding) ในระบบ (e-GP) ตลอดจนสามารถหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตามระบบ e-GP  
เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าท่ีทีค่วามรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสูตร “เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ พร้อมสาธิตการบันทึก
ข้อมูลในระบบ(e-GP)” ซึ่งเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ e-GP และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้เสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในปฏิบัติงานและภารกิจที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาภาพรวมข้อควรระวังการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทราบแนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาและบริหารสัญญาในระบบ (e-GP) 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ (e-GP)                
รับฟังการสาธิตแนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และ (e-bidding) ในระบบ (e-GP) 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเป็นผู้ประกอบทีร่ัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน SMEs หรือสินค้าท่ีเป็น MIT (Made in Thailand) เป็นต้น 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน ๙๐  คน 
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถ่ิน องค์การมหาชน 

และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔.ขอบเขตเน้ือหาวิชา  จ านวน  ๑๒ ชั่วโมง 
๔.๑ ภาพรวมข้อควรระวังการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๓  ชั่วโมง 

 ๔.๒ แนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาและบริหารสัญญาในระบบ (e-GP) ๓  ชั่วโมง 
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ (e-GP) 

๔.๓ ความรู้เบื้องต้นและแนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ๓  ชั่วโมง 
๔.๔ ความรู้เบื้องต้นแนวทางการบันทึกข้อมูลวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ (e-GP)  ๓  ชั่วโมง 

แนวทางการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเป็นผู้ประกอบที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs  
หรือสินค้าท่ีเป็น MIT (Made in Thailand) เป็นต้น 
 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จ านวน ๒ วัน   
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น   
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล รเิวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

๖. วิทยากร นายธนะโชค  รุ่งธิปานนท์ ผู้อ านวยการกองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
 
 
 
 

 



๗. สถานที่ในการฝึกอบรม  
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น    โทรศัพท์: ๐๔๓-๒๒๐-๔๐๐ 
 

๘. วิธีการฝึกอบรม 
๘.๑ การบรรยาย (LECTURE) โดยวิทยากรจากกรมบัญชกีลาง ผู้มีความรูค้วามช านาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจภาพรวมข้อควรระวังการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทราบแนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาและบริหารสัญญาในระบบ (e-GP) 
๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ (e-GP)        

รับฟังการสาธิตแนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และ (e-bidding) ในระบบ (e-GP) 
๙.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถด าเนินการปฏิบัติงานตามแนวทางการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเป็นผู้

ประกอบที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs หรือสินค้าท่ีเป็น MIT (Made in Thailand) 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)  
 
 
 
 

 
๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 

 

๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
หรือติดต่อ คุณบล ู  โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 
 

๑๓. วิธีการช าระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณบลู  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 
 

 
 

                    (อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
           ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 
                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



 
 
 
 
 

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ 

พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-GP)” รุ่นที่ ๓ – รุ่นที่ ๕ 
โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

บรรยายโดย  นายธนะโชค  รุ่งธิปานนท์   
ผู้อ านวยการกองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง  กรมบัญชีกลาง 

 

 

วันแรก     
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  
  - ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

         - ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    - ข้อควรระมัดระวังในการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

   - ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
    - แนวทางการบันทึกและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
    - ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
    - แนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP 
    - ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP 

    - ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดท าสัญญาและบริหารสัญญา 
    - แนวทางการบันทึกข้อมูลสัญญาและบริหารสัญญาในระบบ e-GP 
    - ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการบันทึกข้อมูลสัญญาและบริหารสัญญาในระบบ e-GP 
วันที่สอง     
เวลา  ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 
    - ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ 

  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   - แนวทางการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 
                                      ในระบบ e-GP 

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 - ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

  รูปแบบใหม่ 
  - แนวทางการบันทึกข้อมูลวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ e-GP 
  - ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการบันทึกข้อมูลวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  ในระบบ e-GP 
 - แนวทางการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเป็นผู้ประกอบที่รัฐต้องการสง่เสริมหรือ  

  สนับสนุน SMEs หรือสินค้าท่ีเป็น MIT (Made in Thailand) 
- ข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ในส่วนการบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ   
  การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การประกาศผู้ชนะ และการจัดท าหนังสือแจ้งผลผูป้ระกอบ 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร  
.................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง   รอบเช้า  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 



  ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
            หลักสูตร“เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕
 พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-GP)” รุ่นที่ ๓ – รุ่นที่ ๕ 

  โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
*************************************************************************************************************** 

   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น   
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
หน่วยงาน......................................................................สังกัด......................................... ...............เลขที่.................................................... 
แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด...................... .................รหัสไปรษณีย์........................ 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................... ............. 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................ 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................  
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๔. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ.......................................... จ านวน................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณบลู มือถือ  ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘   Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
 
 

การส ารองหอ้งพัก  สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ       
 โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพ่ือจองห้องพัก 


