ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๓/ว ๑๒๗

สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๓๑ ถนนหน้ำพระลำน เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๐๐
๑๓ กันยำยน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ หลักสูตร “สำระสำคัญและปัญหำ
อุปสรรคของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐและกำรสำธิตกำรปฏิบัติงำนบนระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจำะจง วิธี e-market วิธี e-bidding กำรร่ำงสัญญำและกำรบริหำรสัญญำในระบบ e-GP”
รุน่ ที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร แบบฟอร์มหลักฐำนกำรโอนเงิน จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรหลักสูตร “สำระสำคัญและปัญหำ
อุปสรรคของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภ ำครัฐและกำรสำธิต กำรปฏิบัติงำนบนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจำะจง วิธี e-market วิธี e-bidding กำรร่ำงสัญญำและกำรบริหำรสั ญญำในระบบ e-GP” รุ่นที่ ๑ –
รุ่นที่ ๕ เพื่อให้บุค ลำกรภำครัฐด ำเนินกำรจัด ซื้อจัดจ้ำงดำเนิน กำรไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำและ
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุต้องมีค วำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนในระบบ e-GP กำรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงกำรปฏิบัติงำนวิธีเฉพำะเจำะจง กำรร่ำงสัญญำและ
กำรบริ หำรสั ญญำในระบบ e-GP แนวทำงกำรปฏิบัติงำนวิธี e-bidding และวิธี e-market สำมำรถปฏิ บัติงำนและเสนอแนะปัญหำ
อุปสรรค ตลอดจนแนวทำงแก้ไขกำรปฏิบัติตำมระบบ (e-GP) ให้เกิดประสิทธิภำพ โดยโครงกำรฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๕ รุ่น
ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดิน ทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
ในกำรนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว พร้อมทั้งขอ
ควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจสำมำรถติดต่อ
ส อ บ ถ ำม ร ำย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ จั ด ส่ ง ใบ ส มั ค ร ได้ ที่ คุ ณ แ อ น โท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ /ID Line : ๐ ๙ ๐ ๘ ๘ ๖ ๗ ๓ ๗ ๒ E-mail:
training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐำนกำรโอนเงินที่นำงสำวคนธรส โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘ โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐
ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘-๕๒๒๒-๔๒๑๘ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบตั ิกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หลักสูตร “สาระสาคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP"
(รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕)
โดย สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
**********************************************************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใต้การ
กากับดูแลของรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามระบบบริหารราชการในการควบคุมงบประมาณของแผ่นดินในปัจจุบันนโยบายรัฐบาลได้นา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาใช้ ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ อันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพั ส ดุ หรื อผู้ เกี่ย วข้อ งควรต้อ งมีค วามรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ก ารปฏิ บั ติง านของหน่ วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แนวทางปฏิบั ติที่เกี่ยวข้องกับ การท างานในระบบ e-GP การจัด ทาแผนจัด ซื้อจัด จ้างการปฏิบั ติงานวิธี
เฉพาะเจาะจงการร่างสัญ ญาและการบริห ารสั ญ ญาในระบบ e-GP แนวทางการปฏิ บัติ ง านวิธี e-bidding และวิธี e-market
สามารถปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตามระบบ (e-GP) ให้เกิดประสิทธิภาพ
จากเหตุผ ลดังกล่าว สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึ งได้จัดทาโครงการส าหรับ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “สาระส าคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภ าครัฐและการสาธิตการ
ปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการ
บริหารสัญญาในระบบ e-GP” เฉพาะสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนาเอาวิทยาการ
ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในสาระสาคัญของพระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานการทางานในระบบ e-GP การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาเนินการปฏิบัติงานวิธีเฉพาะเจาะจงการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
ในระบบ e-GP แนวทางการปฏิบัติงานวิธี e-bidding และวิธี e-market
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตามระบบ (e-GP) ให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๗๐ คน
ผู้บ ริห ารหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานรัฐ วิส าหกิจ บุ ค ลากรหน่ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป
๔. ขอบเขตเนื้อหาวิชา
จานวน ๑๒ ชั่วโมง
๔.๑ สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๓ สาธิตการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง (ข)
ตั้งแต่สร้างโครงการ จนถึงใบสั่งซื้อ
๔.๔ สาธิตการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญา
และการบริหารสัญญาในระบบ e-GP

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
จานวน ๒ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
๖. วิทยากร

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๗. วิธีการฝึกอบรม
๗.๑ การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชานาญการเฉพาะเรื่อง
๗.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ สาระสาคัญของพระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และสามารถแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ
๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานการทางานในระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้อง
๘.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาเนินการปฏิบัติงานวิธีเฉพาะเจาะจงการร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ
e-GP แนวทางการปฏิบัติงานวิธี e-bidding และวิธี e-market ได้อย่างถูกต้อง
๘.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตามระบบ (e-GP) ให้เกิดประสิทธิภาพ
๙. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอบรม อันประกอบด้วยค่าเอกสารประกอบการอบรมค่าตอบแทนวิทยากรค่าเดินทาง
ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้ส ถานที่ ค่าวัส ดุอุปกรณ์ค่าโสตทัศ นูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
๑๐. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๑. ช่องทางการสมัคร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่
ติดต่อคุณแอน มือถือ / ID Line: ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ หรือ E-mail: training.su2016@gmail.com
ติดต่อคุณแค มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ ID Line : thailocalsu เพื่อการสมัครแบบออนไลน์
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่
Website : www.thailocalsu.com

๑๒. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร สานักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ ***โดยผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง**
หมายเหตุ กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน มายัง ID Line : thailocalsu
หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘ และสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กาหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หลักสูตร “สาระสาคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบตั ิงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP"
(รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕)
โดย สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายโดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------บรรยายโดย นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ
กลุม่ งานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

วันแรก

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕
๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐
วันที่สอง

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐

ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิดการอบรม
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ
บรรยายโดย นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ภาพรวมการทางานในระบบ e-GP
สาธิตการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง(ข)
ตั้งแต่สร้างโครงการ จนถึงใบสั่งซื้อ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐
สาธิตการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-market ตั้งแต่สร้างโคงการ จนถึงประกาศผู้ชนะ
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐
สาธิตการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding ตั้งแต่สร้างโครงการ จนถึงประกาศผู้ชนะ
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐
สาธิตการร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
.............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
๑. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๓. รับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หลักสูตร“สาระสาคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP"
(รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕)
โดย สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
*****************************************************************************************************
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

(สิ้นสุดการส่งใบสมัครก่อนการอบรม ๑๐ วัน)
คานาหน้า........................ชื่อ.......................................................................นามสกุล.................................................................
ตาแหน่ง............................................................................หน่วยงาน.........................................................................................
ตาบล...............................................อาเภอ.........................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์สานักงาน............................................โทรสาร............................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail ………………………………………..………….….…………ID Line/Facebook (ถ้ามี)................................................................
อาหาร  อาหารทั่วไป

 อาหารฮาลาล

 อาหารมังสวิรัติ

แพ้อาหาร ระบุ....................................

วิธกี ารชาระเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สิ้นสุดการโอนเงินก่อนการอบรม ๓ วัน)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร สานักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ ** โดยผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง **
*** หากโอนเงินเรียบร้อยกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน
มายัง ID Line : thailocalsu หรือทางโทรสารทีห่ มายเลข ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘
และสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่โทรศัพท์ ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘***
วิธกี ารสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่
ติดต่อคุณแอน มือถือ / ID Line : ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ หรือ E-mail : training.su2016@gmail.com
ติดต่อคุณแค มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ ID Line: thailocalsu เพื่อการสมัครแบบออนไลน์
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.thailocalsu.com
**********************************************************************************************************************
การสารองห้องพัก ท่านสามารถส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง โปรดจองล่วงหน้า ๒๐ วัน
หากท่านจองห้องพักภายหลังห้องพักอาจเต็มได้ ท่านอาจจะไม่ได้ห้องพักราคาพิเศษซึง่ เป็นอัตราค่าที่พักในกลุ่มของการอบรม
สัมมนา สอบถามการจองห้องพักตามแบบฟอร์มการจองห้องพักในแต่ละรุ่น

โรงแรมรอยัลริเวอร์ ๒๑๙ ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๖๖/๑ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ โทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐ E-mail : rsvn@royalriverhotel.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอร์มการจองห้องพักของโรงแรมรอยัลริเวอร์
หลักสูตร“สาระสาคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบตั ิงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP"
(รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕)
โดย สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
………………………………………………………………………………………………..
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าพัก
๑.ชื่อผู้พัก.....................................................................นามสกุล .........................................................................
พักคู่กับ..........................................................................นามสกุล .........................................................................
๒.ชื่อผู้พัก.....................................................................นามสกุล .........................................................................
พักคู่กับ..........................................................................นามสกุล .........................................................................
ชื่อหน่วยงาน...........................................................................ที่อยู่หน่วยงาน........................................................
.................................................................................................จังหวัด...................................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร..........................................E-mail..................................................
มีความประสงค์ของจองห้องพักโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
เข้าพักวันที่....................................ออกวันที่..................................จานวน............คืน จานวนห้องพัก............ห้อง
 ห้องพักเดี่ยวหรือคู่ (ไม่มีหน้าต่าง) ราคา ๑,๒๐๐ บาทสุทธิ (รวมอาหารเช้า)
 ห้องพักเดี่ยวหรือคู่ (ซุพพีเรี่ย/มีแอร์/มีหน้าต่าง/ซิตี้วิว) ราคา ๑,๔๐๐ บาทสุทธิ (รวมอาหารเช้า)
 ห้องพักเดี่ยวหรือคู่ (ดีลักซ์/มีแอร์/มีหน้าต่าง/วิวแม่น้าด้านข้าง) ราคา ๑,๖๐๐บาท (รวมอาหารเช้า)
 ห้องพักเดี่ยวหรือคู่ (มีหน้าต่าง/มีระเบียง/วิวแม่น้าด้านหน้า) ราคา ๒,๒๐๐ บาท (รวมอาหารเช้า)
โปรดส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการจองห้องพักล่วงหน้า ๒๐ วัน ก่อนวันที่จะเข้าพักโทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๕๘๘๐
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ

๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพักได้โดยตรงกับทาง “โรงแรมรอยัลริเวอร์”
๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักเอง
๓. ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักได้ในเวลา ๑๔.๐๐ น.

