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โครงการฝกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร 
“ฝกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธี e-Market  

และวิธี e-Bidding ภาคปฏบัิติดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  การทํารางสัญญาใหม ๑๕ สัญญา  
การบริหารสัญญา การถอยขอมูล และแนวทางการแกปญหาในทางปฏิบัติท่ีพบบอย” 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และไดมีการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement  = e-Gp)  ซ่ึงไดมีการปรับปรุงรูปแบบ 
รายละเอียด ข้ันตอนการบันทึกขอมูลตางๆ ใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายอยูตลอดเวลา เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ ไดปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน  ท้ังข้ันตอนการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง  การจัดซ้ือจัดจางดวย
วิธีเฉพาะเจาะจง  วิธี e-Bidding  วิธี e-Market  ข้ันตอนการจัดทําสัญญาและการบริหารสัญญา  ซ่ึงไดมีการกําหนดให
หนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดตางๆ ท่ีตองทําสัญญาตามแบบ
ท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด และจักตองดําเนินการดวยระบบวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Gp) ควบคูกันดวย  ซ่ึงเดิมคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดไวเพียง ๑๔ สัญญา และลาสุด ไดมีการกําหนดรูปแบบสัญญาเพ่ิมอีก ๑ สัญญา คือ สัญญาจางทําของ  
 ท้ังนี้ ทุกหนวยงานท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายควบคูกับระบบ e-Gp นั้น อาจจะพบปญหาในการบันทึก
ขอมูล การระบุเง่ือนไขเพ่ิมเติมดานเอกสารกรณียื่นเสนอราคา  การกําหนดอัตราขายเอกสาร การอัพโหลดไฟลเอกสาร
ไมครบ (Upload file) จะทําอยางไร  การกําหนดมาตรฐานฝมือชางการกําหนดชางผูควบคุมงานของผูรับจาง จะ
กําหนดอยางไร  การอุทธรณรองเรียน ตลอดจนการแกไขข้ันตอนท่ีบันทึกผิดพลาด  เปนตน   
            

  จากแนวทางการปฏิบัติงานดานระบบ e-Gp และปญหาท่ีกลาวขางตน ศูนยพัฒนาทุนมนุษย  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ไดเล็งเห็นความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีตองการใหหนวยงานของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสถานศึกษาทุกสังกัด มีความรูความเขาใจและสามารถนําแนวทางไปใชปฏิบัติในการดําเนินงานกิจการของราชการ
ไดอยางถูกตองสอดคลองกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  จึงจัดใหมีโครงการฝกอบรมในเรื่องดังกลาวขางตนข้ึน  โดยได
เชิญวิทยากรจาก นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ กลุมงานพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  กองการ
พัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบระบบ e-Gp โดยตรงมาเปนวิทยากรในการบรรยาย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
          ๒.1 เพ่ือใหผูบริหาร ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ 
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจาง ไดรับทราบพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ตลอดจนกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
 2.๒ เพ่ือใหผูบริหาร ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายงานดานฝาย
พัสดุ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจาง  ไดรับทราบและฝกปฏิบัติการบันทึกขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจางวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (e-Gp)  โดยแยกออกเปนวิธีการ แผนการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะเจาะจง /e-bidding / 
e-Market ไดอยางถูกตองและสอดคลองกับระเบียบกฎหมาย   
  ๒.3 เพ่ือใหผูบริหาร ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายงานดานฝาย
พัสดุตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจาง   ไดรับทราบและฝกปฏิบัติการจัดทําสัญญา
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รูปแบบใหม ๑๕  รูปแบบพรอมท้ังบริหารสัญญา ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (e-Gp)  ไดอยางถูกตองและสอดคลองกับ
ระเบียบกฎหมาย   
 ๒.๔ เพ่ือใหผูบริหาร ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจาง   ไดรับทราบแนวทางและวิธีในการแกไขการบันทึก
ขอมูลท่ีผิดพลาด พรอมท้ังแลกเปลี่ยนสอบถามประเด็นปญหาตางๆ เพ่ือใหสามารถวางแผนการบริหารพัสดุของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

๓. เปาหมาย   
  ๓.๑ หัวหนาสวนราชการทุกแหง /ผูบริหารหนวยงานรัฐวิสาหกิจ/นายก/คณะผูบริหารทองถ่ิน 
 ๓.๒ หัวหนาสวนราชการ/ปลดั/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๓.๓ หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาฝาย/หัวหนากอง/ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานัก 
 ๓.๔ ลูกจาง/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสวนทองถ่ิน 
 ๓.๕ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานในสังกัดโรงเรียน หรือ ศพด.      
 ๓.๖ ผูท่ีเก่ียวของ/หรือท่ีพิจารณาวาเหมาะสม /หรือผูท่ีไดรับมอบหมายงานดานการจัดหาพัสดุ 
 ๓.๗ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายคําสั่งใหเปนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

๔. วิธีดําเนินการ 
 ฝกปฏิบัติจริงดวยคอมพิวเตอรตามระบบ e-Gp พรอมบรรยายขอระเบียบกฎหมายและตอบขอซักถาม  โดย
วิทยากรผูเชี่ยวชาญจากกลุมงานพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และ
ทีมผูชวยวิทยากร ซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงมาเปนวิทยากรในการบรรยาย ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร   
 

๕. งบประมาณ 
 ใชจายจากเงินคาลงทะเบียนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงผูเขารับการฝกอบรม ในอัตราคนละ ๓,9๐0 
บาท (สามพันเการอยบาทถวน) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ดังนี้ 
 5.1 คากระเปาและเอกสารคูมือประกอบการอบรม  
 5.2 คาตอบแทนวิทยากร 
 5.3 คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ของผูเขารับการอบรมและวิทยากร 
 ๕.๔ คาบริการเครือขายสัญญาณ คาสาธารณูปโภค     
 5.๕ คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในการฝกอบรม 
      (คาใชจายสามารถถัวจายไดทุกรายการ) 
  

๖.  เนื้อหาหลักสูตร 
 - แผนการจัดซ้ือจัดจาง 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส e-Market 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-Bidding 
 - การทําสัญญา (แนวทางการจัดรางสัญญาใหม ๑๕ สัญญา ) และการบริหารสัญญา 
 - การแกไขขอมูลในระบบ e-GP (ถอยข้ันตอน) 
 - แนวทางการคนหารหัสสินคา (unspsc) 
 - แนวทางการการบันทึกขอมูลในระบบ e-Gp ตามหนังสือเวียนท่ีสําคัญ 
 - การแกไขปญหาท่ีพบบอย และการปรับปรุงระบบ e-Gp ลาสุด 
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7.วัน เวลา สถานท่ี 
 รุนท่ี 1 วันท่ี  ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยาคอนเวนชั่น รีสอรท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
   รุนท่ี 2 วันท่ี ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเลยพาเลซ  อ.เมือง   จ.เลย 
 รุนท่ี ๓ วันท่ี  ๓ – ๕  สิงหาคม     ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพชรรัตนการเดน  อ.เมือง  จ.รอยเอ็ด 
 รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม   ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร ระยอง  อ.เมือง  จ.ระยอง 
 รุนท่ี ๕ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร   กรุงเทพมหานคร 
 รุนท่ี ๖ วันท่ี ๗ – ๙ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหัวหินแกรนดแอนดพลาซา อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ 
 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
 
9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
           9.๑ ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง  ฝกปฏิบัติการบันทึกขอมูล
และการจัดทําสัญญารูปแบบใหม ๑๕  รูปแบบพรอมท้ังบริหารสัญญา  ควบคูกับการปฏิบัติจริงดวยระบบการจัดซ้ือจัด
จางทางอิเล็กทรอนิกส   

9.๒ ผูเขารับการอบรมไดรับทราบแนวทางและวิธีในการแกไขปญหาท่ีพบบอยหรือการแกไขการบันทึกขอมูลท่ี
ผิดพลาด เพ่ือสามารถแกไขปญหาดานการจัดหาพัสดุงานของหนวยงานไดดียิ่งข้ึน มีความคลอง ลดปญหาความลาชาใน
การจัดหาพัสดุไดมากยิ่งข้ึน   

9.๓ ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปปรับปรุงการทํางานดานการปฏิบัติงานดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการจัดซ้ือจัดจาง และสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลดานการกระตุนเศรษฐกิจ   
 
 
    



-๔- 

 
โครงการฝกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร 

 “ฝกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธี e-Market  
และวิธี e-Bidding ภาคปฏบัิติดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  การทํารางสัญญาใหม ๑๕ สัญญา  

การบริหารสัญญา การถอยขอมูล และแนวทางการแกปญหาในทางปฏิบัติท่ีพบบอย” 

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

วันแรกของการอบรม    เวลา 13.00-16.30 น.    รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสาร 
 

วันท่ีสองของการอบรม    (กําหนด 1 คน / 1 เครื่อง เทานั้น หากประสงคนั่ง 2  คน/ 1 เครื่อง โปรดระบุ) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงช่ือเพ่ือเขารับการอบรม 
๐8.3๐ – ๑๒.๐๐ น.   ฝกปฏิบัติพรอมกับการบรรยายขอระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวของ 
                            ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
   - รูปแบบการนําเขาขอมูลและการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
   - การนําเขาขอมูลแผนการจัดซ้ือจัดจางรูปแบบไฟล Excel 
   - การเปดเผยขอมูล /ขอยกเวนการเปดเผยขอมูลแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
   - การยกเลิก / เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
         ฝกปฏิบัติวิธีเฉพาะเจาะจง 
   - ฝกปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีเฉพาะเจาะจง  
      - กรณีต่ํากวา   ๕,๐๐๐  บาท 
    - กรณีเกินกวา  ๕,๐๐๐  บาท 
    - กรณีท่ียกเวนไมตองบันทึกในระบบ e-Gp 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐      ฝกปฏิบัติการทําสัญญา  

- แนวทางการจัดทํารางสัญญาใหม  ๑๕  สัญญา   
                               - การกําหนดงวดงาน และการกําหนดงวดเงิน    
   - การบันทึกประเภทคาปรับ/ การกําหนดคาปรับผิดสัญญา 
    - การนําสาระสําคัญในสัญญาข้ึนเว็ปไซต 
          ฝกปฏิบัติการบริหารสัญญา  
   - การบันทึกการสงมอบ  การบันทึกการตรวจรับ   การจัดเอกสารเบิกจาย 
   - การคืนหลักประกันสัญญา 
   - การทําหนังสือแจงสิทธิ์การเรียกคาปรับ 
   - การทําหนังสือแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ 

        การแกไขขอมูลในระบบ e-GP (ถอยข้ันตอน) 
   - แนวทางการแกไขขอมูลในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง 
   - แนวทางการแกไขขอมูลสัญญาและบริหารสัญญา 
วันท่ีสามของการอบรม       
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.    ลงช่ือเพ่ือเขารับการอบรม 
08.30 – ๑๒.๐0 น.    ฝกปฏิบัติวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  (e-Market)  ฝกปฏิบัติ (ตอ) 
                               - การจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง การกําหนดความตองการ แตงตั้งกรรมการ 
                               - รางเอกสาร e-Market  และการประกาศ e-Market  ข้ึนเว็ปไซต                               
                               - การจัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
                               - ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาข้ึนเว็ปไซต 



-๕- 

                               - จดัทํารางสัญญา  ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา 
                               - ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา / บริหารสัญญา 
                               - การพิจารณาเอกสารของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
         *** ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาผิดเง่ือนไข จําตองดําเนินการอยางไร 
         *** กรณีมีผูเสนอราคารายเดียวจะพิจารณาดําเนินการอยางไร 
         *** การตอรองราคา 
 

 ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ฝกปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธี e-Bidding 
                              - การจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง แตงตั้งกรรมการ  

         - รางเอกสาร e-bidding  และการประกาศข้ึนเว็ปไซต e-bidding 
                              - รายชื่อผูเสนอราคาและผลการพิจารณา 
                              - จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง ประกาศผูชนะการเสนอราคาข้ึนเว็ปไซต 
                              - จัดทํารางสัญญา  ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา  
                              - ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา  การแบงงวดงาน การจายเงินลวงหนา บริหารสัญญา 
           - การตอรองราคา 

         - แนวทางปฏิบัติกรณีมีผูเสนอราคารายเดียว 
                              - การพิจารณาเอกสารของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เชน... 
    *** ผูเสนอราคาอัพโหลดไฟลใบเสนอราคาหลายฉบับจะพิจารณาอยางไร 
    *** ผูเสนอราคาอัพโหลดใบปริมาณงาน BOQ ไมครบ เปนสาระสําคัญหรือไม 
    *** ผูเสนอราคาอัพโหลดเอกสารวัตถุประสงคบริษัทไมครบ จะทําอยางไร 
    *** ผูเสนอราคาเสนอราคาผิดพลาดต่ํากวาความเปนจริงมาก จะพิจารณาอยางไร 

                                     - ขอแนะนําการแกไขปญหากรณีบันทึกระบบผิดพลาดในแตละข้ันตอน 
                                     - เทคนิคการแกไข Template  แตละข้ันตอน 
                                     - แนะนําวิธีการปริ้นเอกสาร/ตัวอยางเอกสาร แตละข้ันตอน 
                                     - วิธีการจัดหาบนระบบ e-GP กับบุคคลธรรมดาท่ีไมจดภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
                                     - การเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS  
                                     - แนวทางการรับเงินรายไดคาขายเอกสารประกาศเชิญชวน (ซอง) จากธนาคาร 
                                     - แนวทางการคืนเงินคาขายเอกสาร เม่ือเกิดกรณียกเลิกการจัดซ้ือจัดจาง 
                                     - หากมีการยกเลิกการประกาศเชิญชวนครั้งแรก และตองการประกาศเชิญชวนอีกครั้ง 
 จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร กรณีท่ีเปนความผิดของหนวยงาน 

***ปดการอบรม 1๗.๐0  น.**** 
หมายเหตุ:  
๑. วิทยากร/กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๒. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เชา เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. /บาย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น 
5. ขอสงวนสิทธิ์จํากัดจํานวน 100 เครื่อง ตอรุนเทานั้น   
ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 
     1)  ผูเขาอบรมจะตองนําคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมปล๊ักไฟ มาดวยตนเอง 
     2)  คอมพิวเตอรโนตบุค จะตองรองรับ windows7 ข้ึนไป  และจะตองมีโปรแกรม Google Chrome  ตั้งแต

เวอรช่ัน 40 ข้ึนไป  

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



-๖- 

 

รายละเอียดการสมัครเขารับฝกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร 
  “ฝกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธี e-Market  

และวิธี e-Bidding ภาคปฏบัิติดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  การทํารางสัญญาใหม ๑๕ สัญญา  
การบริหารสัญญา การถอยขอมูล และแนวทางการแกปญหาในทางปฏิบัติท่ีพบบอย” 

 
การสมัครเขาอบรม 

ผูประสงคจะเขาอบรมโปรดสงใบสมัครและชําระคาลงทะเบียนการอบรมลวงหนากอนวันอบรมจริง 3 
วัน เพ่ือความสะดวกของผูจัดการอบรมในการจัดอาหารวางเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน รวมถึงเอกสารและวัสดุในการจัด
อบรม และวุฒิบัตร โดยสามารถเลือกวิธีการสมัครไดดังนี้ 

๑ .  ส มัครทาง Email โดยพิมพ ใบส มัครจาก www.hcdsuandusit.com   ส งมาท่ี  Email ท่ี 
egp3131@gmail.com  

๒. สมัครทาง Line โดยพิมพใบสมัคร www.hcdsuandusit.com   สงมาท่ี  Line ชื่อ egp3131  

3. สงใบสมัครทาง แฟกซ  : ๐๒ ๐๓๗ ๒๐๗๙ 
คาใชจายในการฝกอบรม 

คาลงทะเบียนจากผูเขารับการอบรม คนละ ๓,9๐0 บาท  (สามพันเการอยบาทถวน) เพ่ือเปน
คาใชจาย ในการอบรมประกอบดวย คาบริการเครือขายสัญญาณ คาสาธารณูปโภค    อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน  คาตอบแทนวิทยากร  คาสถานท่ีจัดอบรม  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ี
เก่ียวของ  และคาใชจายอ่ืนๆ  

หากทานโอนชําระคาลงทะเบียนแลว ขอความกรุณาแจงยืนยันการโอนหรือ ใบสมัครท่ีแนบใบโอนมาท่ี
อีเมล egp3131@gmail.com จึงถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาอบรม และเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรม ผูจัด

จํากัดจํานวนผูเขาอบรมตอรุน ดังนั้น หากรุนใดมีผูสมัครเขารับการอบรมเกินจํานวนท่ีกําหนดไว ผูจัดขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงเวลาเขารับการอบรมของผูสมัครท่ีเกินจํานวนท่ีกําหนดไดตามความเหมาะสม โดยจะแจงประสานให
ผูสมัครทราบกอนถึงวันอบรม ๕ วัน  
การชําระคาลงทะเบียน 

 ทางมหาวิทยาลัยรับชําระเปนเงินสดเทานั้น (วันรายงานตัวลงทะเบียน) 
**** งดรับเช็คหรือแคชเชียรเช็ค**** 

การติดตอสอบถาม 
               สอบถามขอมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติม  โปรดติดตอ  คุณวิราวรรณ   โทรศัพท  061 505 2662 

 
ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 
     1)  ผูเขาอบรมจะตองนําคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมปล๊ักไฟ มาดวยตนเอง 
     2)  คอมพิวเตอรโนตบุค จะตองรองรับ windows7 ข้ึนไป  และจะตองมีโปรแกรม Google Chrome  ตั้งแต

เวอรช่ัน  40 ข้ึนไป 

 
 

หมายเหตุ 
  -  กรุณาเขียนชื่อ – สกุล  และรายละเอียดหนวยงานท่ีจะใชในการออกใบเสร็จรับเงินใหชัดเจน  เพ่ือ

ผูจัดจะไดออกใบเสร็จลวงหนาและใหทานติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินไดท่ีโตะลงทะเบียนในวันอบรม 
  -  สามารถ Download จดหมายเชิญ ใบสมัคร รายละเอียดไดท่ี  www.hcdsuandusit.com 
 



-๗- 

 
 

   ใบสมัครเขารับการฝกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร 
“ฝกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-Gp สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุมืออาชีพ กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง  วิธี e-Market  

และวิธี e-Bidding ภาคปฏบัิติดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  การทํารางสัญญาใหม ๑๕ สัญญา  
การบริหารสัญญา การถอยขอมูล และแนวทางการแกปญหาในทางปฏิบัติท่ีพบบอย” 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อเทศบาล/อบต. ........................................................................อําเภอ............................................................................ 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท...................................................... 
**** E – mail สําหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร...........................................................................(โปรดระบุ) **** 

มีความประสงค เขารับการอบรม รุนท่ี...................................................................................................รายชื่อ ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อ..............................................สกุล........................................ตําแหนง....................................โทร............................... 

๒. ชื่อ..............................................สกุล........................................ตําแหนง....................................โทร............................... 

๓. ชือ่..............................................สกุล........................................ตําแหนง....................................โทร............................... 

4. ชือ่..............................................สกุล........................................ตําแหนง....................................โทร............................... 

๕. ชือ่..............................................สกุล........................................ตําแหนง....................................โทร............................... 

           อาหาร       อาหารมุสลิมจาํนวน........คน            อาหารท่ัวไปจํานวน.........คน     

 

    ลงชื่อ................................................... ผูสง         ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติ 

       (ผูสงรายชื่อบุคลากรเขารับการอบรม)                       (ผูอนุมัติบุคลากรเขารับการอบรม) 

สมัครและสอบถามรายละเอียด :  
     1)  โดยสงโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาท่ีหมายเลข :  ๐๒ ๐๓๗ ๒๐๗๙ 
     2)  โทรศัพทสอบถาม : 061 505 2662   คุณวิราวรรณ 
     3)  สงใบสมัครทางอีเมล  :  egp3131@gmail.com  หรือไอดีไลน id Line :  egp3131 

การสํารองหองพัก   
การสํารองหองพัก : ผูเขาอบรมสามารถติดตอสํารองหองพักโดยตรงกับทางโรงแรม 
          - โรงแรมเลยพาเลซ           : 0๔๒-๘๑๕๖๖๘ - ๗๓    
      - โรงแรมรอยัลริเวอร   กรุงเทพฯ   :   ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒   แผนสํารองหองพัก 
          - โรงแรมสตารระยอง   : ๐๘๑ – ๗๖๒๑๗๓๓ คุณแหมว 
          - โรงแรมหัวหินแกรนดฯ  :   0๓๒-๕๑๓๒๓๐ 
          - โรงแรมเพชรรัตนการเดน  : 04๓-๔๑๙๐๐๐-๘ 
          - โรงแรมวรบุรีอโยธยา  : ๐๓๕-๒๔๙๖๐๐   
หมายเหตุ : ๑. หากมีการยกเลิกโครงการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะรับผิดชอบเฉพาะคาลงทะเบียนเทานั้น 
      ๒. กอนการอบรมจริง ๕-๗ วัน เจาหนาท่ีจะประสานยืนยันอีกครั้ง กรุณาระบุเบอรโทรศัพทใหชัดเจน 


