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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP”
-------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180
วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เริ่ ม บั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 เป็ น ต้ น ไป โดยที่
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน โดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่ างเป็ น ธรรม มี การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่ ค านึ งถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ งานเป็ น ส าคั ญ ภายใต้ ม าตรา 6
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 55 กาหนดวิธีการจัดซื้อจั ดจ้างกระทาได้ 3 วิธี ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ละวิธีจะกาหนดวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ..... ซึ่งกระบวนการและขั้นตอน
แต่ล ะวิธีมีทั้งเหมือนและแตกต่างจากระเบีย บส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางในการจัดพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดของหน่วยงานของรัฐที่
ถือปฏิบัติในปัจจุบัน
ดังนั้ น เมื่อระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ การจัดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. ..... มีผ ลบั งคับ ใช้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้านจัด ซื้อ จัดจ้ างหรือผู้ เกี่ย วข้อง จะต้อ งท าความเข้าใจในบริบ ทที่
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาดในการทางาน รวมถึง การดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนดไว้ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมจะ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาจเกิ ดความล่าช้าหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง
ระเบี ย บ และประกาศ รวมถึ งแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงปัญหาที่อันอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระราชบัญญัติ
มีผลบังคับใช้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP” ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.... รวมถึงระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
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2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบริบทความสัมพันธ์กับกฎหมาย ระเบียบ ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงินการคลัง ด้านการงบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-Market วิธี e-Bidding วิธีสอบราคา) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
การทาสัญญาและการบริหารสัญญา รวมถึงการดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
และกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความสาคัญการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สามารถทางานได้อย่างมีความสุข และแก้ไขปัญ หาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร
หัวข้อการสัมมนา
1. สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. กระบวนการและขั้นตอน การวางแผน การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
3. กระบวนการและขั้นตอน การทาสัญญาและการบริหารสัญญา
4. การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเทคนิคการแก้ไขปัญหา
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนาความรู้ ข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติ และปรับใช้
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพ และสามารถ
ไปถ่ายทอดหรือแนะนาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุ ผู้เกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจทั่วไป จานวน 200 คน
วิทยากร
ทีมงานวิทยากรผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย
1. คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการส่วนบริหารสินทรัพย์ กองพัสดุ กรมชลประทาน
2. คุณดวงพร สินธุฉาย นักวิชาการพัสดุชานาญการ
ทาหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 2 กองพัสดุ กรมชลประทาน
3. คุณมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และสถานที่
สังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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ระยะเวลาการสัมมนา
ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 รวม 2 วัน
ผู้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาที่ เข้ า อบรมเกิ น 80% ของระยะเวลาในการจั ด อบรม จะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รจาก
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่สัมมนา
โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ถนนพิมพสุต ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เทคนิคการสัมมนา
บรรยาย อภิปราย สาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบปัญหาข้อซักถาม
การติดตามประเมินผล
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยใช้แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจโครงการ
สัมมนาและประเมินผลรวมโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
1. ค่าลงทะเบียน 3,500.00 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าเอกสาร) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วม
สัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 413 ลง วันที่
12 ตุลาคม 2555
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
4. ค่ า ลงทะเบี ย นที่ ช าระเรี ย บร้ อ ยแล้ ว หากผู้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มสั ม มนาขอถอนคื น ด้ ว ยประการใดๆ
ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวัน สั มมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน (ภายในวัน จันทร์ที่ 16 ตุล าคม 2560) ศูนย์บริการ
วิชาการจะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากาหนดเวลาดังกล่าว ทางศูนย์บริการวิชาการ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้
ศูนย์บริการวิชาการ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน
ขั้นตอนการสมัครเข้าสัมมนาและการตอบรับ
1. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาให้ ครบถ้วน
(สิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย 1) หรื อ ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
http://cas.swu.ac.th
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2. ชาระค่าลงทะเบี ยนเข้าร่วมสัมมนา โดยชาระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ ชื่อบั ญชี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลั ยศรี นครินทรวิโรฒ (บั ญชีหลัก) เลขที่บั ญชี 982-4-14110-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ส่งหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย (1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผู้ สมัครเข้าร่วมสัมมนา หรือสมัครผ่าน
เว็บไซต์ http://cas.swu.ac.th และช่องทางอื่นที่กาหนด (2) หลั กฐานการช าระเงินค่าลงทะเบี ยน ไปที่ ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยตรง หรือทางอีเมล์ snowrain_k@hotmail.com หรือ ทางโทรสาร 0 2259 2525
4. เมื่ อศู นย์ บริ การวิ ชาการได้ รั บเอกสารหลั กฐานการสมั ครและหลั กฐานการโอนเงินค่ าลงทะเบี ยนแล้ ว
ทางศูนย์บริการวิชาการจะออกใบเสร็จรับเงินเมื่อผู้สมัครได้ส่งหลักฐานใบสมัครการเข้าร่วมสัมมนาและสาเนาใบโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
5. ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ จะไม่ รั บ ลงทะเบี ย นและช าระค่ า ลงทะเบี ย นในวั น จั ด การสั ม มนา เว้ น แต่
ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาไม่เต็มตามจานวนที่ศูนย์บริการวิชาการกาหนด ศูนย์บริการวิชาการจะเปิดโอกาสให้
บุคคลที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนและชาระค่าลงทะเบียนในวันจัดการสัมมนาได้เป็นกรณีพิเศษ
6. ศู นย์ บริการวิชาการเปิ ดรั บสมัครเข้ าร่วมสั มมนาตั้งแต่วันที่ 15 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้ นไป จนถึ งวั นที่
17 ตุลาคม 2560 และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบจานวน 200 คน สถานที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ เลขที่ 114 อาคารบริการ ศาสตราจารย์
ม.ล.ปิ่ น มาลากุล ชั้ น 15 ถนนสุ ขุ มวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา กรุ งเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศั พท์
0 2259 5511, 0 2649 5000 ต่อ 11025, 11029 ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://cas.swu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายหัสดินทร์ สอนปะละ และนางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารประกอบการสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา ประกอบด้วย
1. คู่มือปฏิบัติงาน : ประมวลกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริ ห ารพัสดุภาครัฐ
(ฉบับใหม่ล่าสุด) รวมรวมโดยนายอธิวัฒน์ โยอาศรี จานวน 1 เล่ม
2. คู่มือปฏิบัติงาน : ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีอย่างละเอียด การทาสัญญาและการบริหารสัญญา การบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-GP) จัดทาโดยนายอธิวัฒน์ โยอาศรี และทีมงาน จานวน 1 เล่ม
3. กระเป๋าเอกสาร จานวน 1 ใบ
4. แผ่นข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์ม และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ จานวน 1 แผ่น
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ
2. นายหัสดินทร์ สอนปะละ
3. นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กาหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP”
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
-------------------------------------------------------------หัวข้อการบรรยาย
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(1) สาระสาคัญของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(2) การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(3) การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ การกาหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา
(4) การจัดทาราคากลาง และการเผยแพร่ราคากลางตามกฎหมาย ปปช.
(5) การสร้างโครงการ การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง การสร้างประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
และเทคนิคการจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสารออกจากระบบ e-GP
วิทยากร : นายอธิวัฒน์ โยอาศรี และทีมคณะวิทยากร
รูปแบบการนาเสนอ : บรรยาย อภิปราย สาธิต และตอบข้อซักถาม

ทีมงานวิทยากร
นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
พิเศษ
กรมชลประทาน
นางสาวดวงพร สินธุฉาย
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรมชลประทาน

นายมนูญ ปานอุทัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร
และสถานที่
สถาบันสารสนเทศ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
ทรัพยากรน้าและการเกษตร
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดาเนินการในระบบ e-GP และเทคนิคการ (องค์การมหาชน)
แก้ไขปัญหาในระบบ e-GP โดยละเอียดแต่ละวิธี
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกอบด้วย วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีสอบราคา (เน้นข้อแตกต่างจากระเบียบ 2535 กับ
ระเบียบกระทรวงการคลัง (2) วิธีคัดเลือก (3) วิธีเฉพาะเจาะจง
(2) กระบวนการและขั้นตอนทาสัญญา ประกอบด้วย การเลือกใช้แบบสัญญา (สัญญาแบบ
เต็มรูป สัญญาแบบลดรูป และสัญญาไม่มีแบบรูป และการสร้างสัญญาและพิมพ์เอกสาร
ออกจากระบบ e-GP
(3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และเทคนิคการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา 10.15 – 10.30 น. ภาคบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP”
ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... สกุล............................................. ...........
ตาแหน่ง................................................................หน่วยงาน....... .......................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล์ .....................................................................
การรับประทานอาหาร ( ) ปกติ ( ) มังสวิรัติ ( ) อาหารอิสลาม ( ) แพ้...............................
2. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... สกุล............................................. ...........
ตาแหน่ง................................................................หน่วยงาน..............................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล์ .....................................................................
การรับประทานอาหาร ( ) ปกติ ( ) มังสวิรัติ ( ) อาหารอิสลาม ( ) แพ้...............................
3. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... สกุล............................................. ...........
ตาแหน่ง................................................................หน่วยงาน..............................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล์ .....................................................................
การรับประทานอาหาร ( ) ปกติ ( ) มังสวิรัติ ( ) อาหารอิสลาม ( ) แพ้...............................
4. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... สกุล............................................. ...........
ตาแหน่ง................................................................หน่วยงาน..............................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล์.................................................. ...................
การรับประทานอาหาร ( ) ปกติ ( ) มังสวิรัติ ( ) อาหารอิสลาม ( ) แพ้...............................
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย ( ) สาเนาใบโอนเงิน
การออกใบเสร็จ ( ) ออกรวมใบเสร็จ 1 ใบ ( ) ออกชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแยกเป็นรายบุคคล
ต้องการให้ออกใบเสร็จในนาม...................................................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................... ....................
ชาระค่าลงทะเบียน ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัญชีหลัก)
เลขที่บัญชี 982-4-14110-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมายัง snowrain_k@hotmail.com
หรือ โทรสาร (อัตโนมัติ) 0 2259 2525 ภายในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณรัตนา ปฏิสนธิเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 08 6399 9842
นายหัสดินทร์ สอนปะละ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 11029
***รับจานวนจากัด เพียง 200 ท่าน***
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ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่โอนเงินจากสาขาต่างจังหวัด สามารถใช้แบบฟอร์มด้านล่าง จากทางธนาคารโอนค่าลงทะเบียนได้
โดยท่านจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 10.-บาท (สิบบาทถ้วน) เท่านั้น
กรณีผู้สมัครหลายท่าน สามารถโอนยอดรวมได้ โดยใช้ข้อมูลผู้สมัครท่านเดียว

