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โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากการประกาศใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงาน  
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี  
การงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย  
ในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) อันเป็นไปตาม
นโยบายหลักของรัฐบาลโดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์หลักมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน 
การด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เป็นไปโดยถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
  มาตรา 49 ก าหนดไว้ว่า “ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการก าหนดและจัดให้มีหลักสูตร  
การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะด าเนินการเอง  
หรือจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้” และ “ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรม 
ตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกัน” 

กรมบัญชีกลางจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบและพิจารณาผลการสอบ  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกภาคราชการ เพ่ือก าหนด
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และวางกรอบมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีมาตรฐานตามหลั กวิชาชีพ ตามนัยมาตรา 49  
แห่งพระราชบัญญัติฯ รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกัน  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ผ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
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และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงโดยเร็ว กรมบัญชีกลางจึงก าหนดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public 
Procurement : e-CPP) ซึ่งการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว แบ่งได้ออกเป็น 7 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) 
2) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Officer Course) 
3) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) 
4) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Advanced Officer Course) 
5) หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Senior Officer Course) 
6) หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Senior Officer Course) 
7) หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Advanced Senior Officer Course) 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือปลูกฝังความมีคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม และปรัชญา ของการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี 

2.4 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ผ่านการฝึกอบรม ให้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกัน ตามนัยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติฯ 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) 
  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ และปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) 
  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระดับอ่ืนๆ ต่อไป เนื่องจากต้องการปรับพ้ืนฐานและเสริมสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนที่จะไปสู่ระดับอ่ืน 

4. วิธีการสมัครและเข้ารับการฝึกอบรม 
 4.1 กรมบัญชีกลางประกาศแจ้งแผนการจัดฝึกอบรมและการทดสอบ การรับสมัคร  

และเงื่อนไขการอบรมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ "ข่าวฝึกอบรม 
CGD Training" และ www.gprocurement.go.th หัวข้อ "หลักสูตรฝึกอบรม" 

 
4.2 ผู้สมัคร… 
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 4.2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครฝึกอบรม 
(e-registration)” ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการจัดฝึกอบรมและการทดสอบ 

 4.3 กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th 
หัวข้อ "ข่าวฝึกอบรม CGD Training" และ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “หลักสูตรฝึกอบรม” > “หลักสูตร
ฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)” > “ประกาศรายชื่อ” > “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบความรู้ e-CPP” ตามวันที่ก าหนดในแผนการจัดฝึกอบรมและการทดสอบ 
  4.4 ผู้สมัครช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าเรียนผ่านทาง  https:// 
e-cpp.cgd.go.th/ และต้องเข้าศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง โดยกรมบัญชีกลางจะเปิดระบบให้เรียนตามหลักเกณฑ์ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 

5. โครงสร้างของหลักสูตร A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) 

 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) [22 ชั่วโมง] ประกอบด้วยวิชาความรู้
พ้ืนฐาน (Basic Knowledge Subject : B) จ านวน 5 วิชา ดังนี้ 
 

ล ำดับ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1 B0101001 
ภาพรวมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

1 

2 B0101002 ภาพรวมราคากลางงานก่อสร้างและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 3 

3 B0101003 
ภาพรวมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายล าดับรอง 

6 

4 B0101004 
ภาพรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

9 

5 B0101005 ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 3 
รวมระยะเวลาการฝึกอบรม วิชาความรู้พื้นฐาน 22 

  

 หมายเหตุ : ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนต้องเป็นผู้สอบผ่ำนหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ำรับ 
กำรฝึกอบรมในหลักสูตรระดับอื่นๆ ต่อไป เนื่องจำกต้องกำรปรับพื้นฐำนและเสริมสร้ำงทฤษฎีเกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมก่อนที่จะไปสู่ระดับอื่น 

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 2 เดือน ตามกรอบระยะเวลาในการอบรม A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) 

7. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม 
(Preparation Course) มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรจากกรมบัญชีกลางจะต้องผ่านการประเมินทั้ง 2 ส่วน ดังนี้  

 
ส่วนที่ 1... 
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ส่วนที่ 1 ฝึกอบรมรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ภายใต้กรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด มีสถานะการเรียนเป็น 100% และผลการทดสอบหลังเรียนในระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ ทุกวิชาจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

ส่วนที่ 2 การทดสอบ (ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ) คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   

8. วัน เวลา และสถานที่ที่ท าการทดสอบ 
 ก าหนดจัดการทดสอบภายใน 2 เดือน หลังจากที่ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ 
ปิดเรียบร้อยแล้วท าการทดสอบ ณ สนามสอบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 เก็บค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมพร้อมการทดสอบแต่ละหลักสูตรตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พัฒนาหลักสูตร   : กองการพัสดุภาครัฐ โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ  4607 
 บริหารหลักสูตร  : สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ  
                                            โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6832 4954 6603  
 กรมบัญชีกลาง  ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเหตุ :  1. สามารถติดตำมข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อ "ข่ำวฝึกอบรม CGD 

Training" และ www.gprocurement.go.th หัวข้อ "หลักสูตรฝึกอบรม"  
                  2. รายละเอียดเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ค่าลงทะเบยีน ระยะเวลา
คน / บาท อบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม 500 2 เดอืน
 (Preparation Course) 
 จ านวน  5   รุ่น รุ่นละ 2,000 คน รับสมคัร  2 - 11 
 1.1 รุ่นที ่1 ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธชิ าระเงนิค่าลงทะเบยีน 18

ช าระค่าลงทะเบยีน   19 - 28
ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรม 8

อบรม
ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิสอบ 20

ทดสอบ 28
ประกาศผลการทดสอบ ประกาศผล

1.2 รุ่นที ่2 500 2 เดอืน
รับสมคัร 13 - 22 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธชิ าระเงนิค่าลงทะเบยีน 29
ช าระค่าลงทะเบยีน 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรม 17
อบรม

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิสอบ 30
ทดสอบ 10

ประกาศผลการทดสอบ ประกาศผล

1.3 รุ่นที ่3 500 2 เดอืน
รับสมคัร  7 - 16

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธชิ าระเงนิค่าลงทะเบยีน 24
ช าระค่าลงทะเบยีน 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรม 12
อบรม

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิสอบ 26
ทดสอบ 7

ประกาศผลการทดสอบ ประกาศผล
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แผนการจดัฝึกอบรมและการทดสอบโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรมาตรฐานวิชาชพีดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์

(Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักสูตร/ดา้น รายละเอียด
เดอืน

15 ม.ค. - 15 ม.ีค.

30 ม.ค. - 8 ก.พ.

24 ก.พ. - 24 เม.ย.

 25 ก.พ. - 5 ม.ีค.

19 ม.ีค. - 19 พ.ค.



ค่าลงทะเบยีน จ านวน
คน / บาท วันอบรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.4 รุ่นที ่4 500 2 เดอืน
รับสมคัร  9 - 18

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธชิ าระเงนิค่าลงทะเบยีน 25
ช าระค่าลงทะเบยีน 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรม 17
อบรม

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิสอบ 1
ทดสอบ 12

ประกาศผลการทดสอบ ประกาศผล

1.5 รุ่นที ่5 500 2 เดอืน
รับสมคัร  7 - 16

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธชิ าระเงนิค่าลงทะเบยีน 23
ช าระค่าลงทะเบยีน 

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้รับการอบรม 13
อบรม

ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิสอบ 27
ทดสอบ 2

ประกาศผลการทดสอบ ประกาศผล

หมายเหต ุ: 1. แผนการฝึกอบรมน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
             2. สมคัรเขา้รับการฝึกอบรมไดท้ีเ่ว็บไซตก์รมบญัชกีลาง www.cgd.go.th หวัขอ้ “ระบบรับสมคัรฝึกอบรม (e-registration)” (วันแรกของการรับสมคัร ระบบจะเปดิการรับสมคัรตัง้แตเ่วลา 08.30 น. เปน็ตน้ไป )

           3. กรมบญัชกีลางจะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้รับการฝึกอบรม และประกาศผลการทดสอบ ทางเว็บไซต ์ www.cgd.go.th หวัขอ้ "ขา่วฝึกอบรม CGD Training" 

 24 เม.ย. - 5 พ.ค.

 20 พ.ค. - 20 ก.ค.

หลักสูตร/ดา้น รายละเอียด
เดอืน

26 ม.ีค. - 4 เม.ย.

24 เม.ย. - 24 ม.ิย.

 -6-



-7- 

ชี้แจงเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………… 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดแผนการจัดฝึกอบรมและการทดสอบโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจ าปีงบประมาณ 2563 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม 
(Preparation Course) นั้น 

กรมบัญชีกลางขอชี้แจงเงื่อนไขการเข้ารับการอบรม ดังนี้ 
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิช าระค่าลงทะเบียน  
    1.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิช าระค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  

                                  จ านวน  2,000 คน ตามวันที่ก าหนดในแผน   
    1.2 การช าระค่าลงทะเบียน ตามวันที่ก าหนดในแผน 
2. การสละสิทธิ กรณีพ้นก าหนดเวลาการช าระค่าลงทะเบียน กรมบัญชีกลาง ขอถือว่าท่าน 
    สละสิทธิการเข้ารับการอบรม 
3. การช าระค่าลงทะเบียน 
    ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อที่ประกาศและประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมจัดพิมพ์เอกสาร 

การช าระค่าลงทะเบียนจากระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-Registration) เพ่ือน าไปช าระเงินผ่านระบบ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายในวันที่ก าหนด โดยสามารถเลือกช าระได้ 3 ช่องทาง คือ 
 3.1 การช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) 
 3.2 การช าระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย 
 3.3 การช าระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย  
ซึ่งแต่ละช่องทางผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมเอง โดยอัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยธนาคาร ทั้งนี้  หากท่านช าระค่าลงทะเบียนแล้ว กรมบัญชีกลางจะไม่คืน
ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการช าระเงิน ได้ทาง “ระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-Registration) ” 
โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารที่ท าการช าระเงินมาให้กรมบัญชีกลาง แต่จะต้องเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ 
เพ่ือยืนยันหากกรมบัญชีกลางมีข้อสงสัยในภายหลัง ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนติดต่อขอรับได้ที่สถาบัน
พัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือรับได้ในวันทดสอบ 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.cgd.go.th หัวข้อ “ข่าวฝึกอบรม CGD Training” ตามวันที่ก าหนดในแผนการจัดฝึกอบรมและการทดสอบ  

6. ในวันทดสอบขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมดินสอ 2B ยางลบดินสอ ปากกา และบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือใบขับข่ีที่มีรูปถ่ายเพ่ือแสดงตนในวันทดสอบ และสามารถตรวจสอบ
ที่นั่งสอบได้จากผังที่นั่งสอบ โดยจะติดไว้บริเวณหน้าห้องสอบ 
  7. ขอให้ตรวจสอบค าน าหน้าชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หากพบข้อผิดพลาด 
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนออกใบเสร็จรับเงิน 

หมายเหตุ  :  หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถาม นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์ และนางสาวอมรมาศ        
                 ศรีทาสังศ์ โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6832 4954  



ลงชื่อ .....................................................(ผู้บังคับบัญชา) 

(....................................................) 

ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. …………. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
แบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ 

และปฏิบัติงำนด้ำนกำรจดัซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ 
โครงกำรฝึกอบรมหลกัสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ค ำชี้แจง กรุณำกรอกข้อควำมให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล 

ค าน าหน้าชื่อ              ชื่อ                                     นามสกุล                                                 .                                              

ต าแหน่ง                                                       ระดับ                                                        ช  

สังกัด ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน                                                                                                     . 

 กอง/ส านัก                                                       กรม                                              . 

 กระทรวง                                                                                                            . 

โทรศัพทห์น่วยงาน                                              โทรศัพท์มือถือ                                           . 

e-mail                                                                                                                         . 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน 
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in  
Public Procurement : e-CPP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร                                           . 

                                                                                                                                  . 
 

 

 
ส่วนที ่2   ค ำรับรองผู้บังคับบัญชำ (หัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนัก/กองขึ้นไป) 

 ขอรับรองว่าผู้สมัครดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรก าหนด และด ารงต าแหน่ง 
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ และปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุจนถึงวัน
สิ้นสุดการอบรม โดยยินดีส่งผู้สมัครเข้ารับการอบรม 
 

 

 
 

ลงชื่อ ...............................................................ผู้สมัคร 

(..........................................................) 

ต าแหน่ง...................................................................... 

วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. …………. 

หมำยเหตุ : กรมบัญชีกลางไม่รับรองว่า ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับ     
               เงินค่าตอบแทนตามนัย มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
               และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562  
               เนื่องจากหลักสูตรเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบเพื่อพิจารณาสิทธิดังกล่าวเท่านั้น 
 



 
หน้า ๑ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการสมัคร และการช าระเงิน 
  



 

 
หน้า ๒ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 

 
   
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับกรมบัญชีกลาง จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
ฝึกอบรม (e-Registration) แนะน าให้ใช้ Brower Google Chorme, Firefox หรือ Internet Explorer ตั้งแต่ 
Version9 ขึ้นไป ในการเข้าระบบโดยเข้าเว็บไซต์ www.cgd.go.th เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครฝึกอบรม  
(e-Registration)” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบรับสมคัรฝึกอบรม 
(e-registration) 

http://www.c-cpp.cgd.go.th/


 

 
หน้า ๓ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงหน้าจอภาพรวมการท างานของระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-registration)  

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

 1. เข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน คลิกเลือก สมัครสมาชิกตามประเภทผู้ใช้งานดังรูปภาพที่ 1  
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการแสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิก 

 
รูปที่ 1 แสดงประเภทสมาชิก 

 
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของท่าน โดยเฉพาะรายการที่แสดงเครื่องหมาย * เมื่อกรอก
ข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก “ลงทะเบียน” ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร ดังรูปที่ 2 เพ่ือลงทะเบียน และ
จะให้ท่านยืนยันการลงทะเบียน ดังรูปที่ 3 แสดงการแจ้งเตือนการยืนยันลงทะเบียนให้คลิกปุ่ม “ตกลง” 



 

 
หน้า ๔ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 

 

 
รูปที่ 2 แสดงการลงทะเบียน 

 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการแจ้งเตือนการยืนยันลงทะเบียน 

   

 



 

 
หน้า ๕ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 

 
 กรณทีี่เป็นสมาชิกใน “ระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-Registration)” แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สามารถ
ลงชื่อเข้าสู่ ระบบได้  โดยเข้ าสู่ เ ว็บไซต์  www.cgd.go.th เลือกหัวข้อ  “ระบบรับสมัครฝึกอบรม  
(e-Registration)” > ลงชื่อเข้าสู่ระบบ > กรอกเลขประจ าตัวประชาชน > กรอกรหัสผ่าน > คลิกลงชื่อ
เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 4 

 
รปูที่ 4 การเข้าสู่ระบบ 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบได้ที่ หัวข้อ หลักสูตร
ลงทะเบียน > ไปทีค่้นหาเลือกรายการ > เลือกหลักสูตร e-CPP > คลิกค้นหา > เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 
> คลิกลงทะเบียน (ปุ่มสีเขียว) ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ขั้นตอนการสมัคร 

 

 

 



 

 
หน้า ๖ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 

 
หมายเหตุ : กรุณาแนบไฟล์แบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุและปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ดังรูปที่ 6 หากไม่มีเอกสารดังกล่าว 
กรมบัญชีกลางขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แนบไฟล์แบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
และปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หน้า ๗ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 

 
 ขั้นตอนการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

 ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดพิมพ์ “เอกสารการช าระเงิน” ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตรในหัวข้อ ประกาศรายชื่อ > คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการช าระเงิน > คลิกพิมพ์เอกสาร 
การช าระเงิน (ปุ่มสีฟ้า) ดังรูปที่ 7 

 
 

 
รูปที่ 7 การจัดพิมพ์เอกสารการช าระเงิน 

 น าเอกสารไปช าระเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายในวันที่ก าหนด โดยสามารถ
เลือกช าระได ้3 ช่องทาง คือ  
    5.1 การช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) 
    5.2 การช าระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย 
    5.3 การช าระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย 
ซึ่งแต่ละช่องทางผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมเอง โดยอัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามแต่ท่ีจะเรียกเก็บจริงโดยธนาคาร 

 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการช าระเงินได้ทาง“ระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-Registration)”  
โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารที่ท าการช าระเงินมาให้กรมบัญชีกลาง แต่จะต้องเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เพ่ือ
ยืนยันหากกรมบัญชีกลางมีข้อสงสัยในภายหลัง ในหัวข้อ จัดการข้อมูล > เลือกสถานะการลงทะเบียน-อบรม 
> เลือกหลักสูตรที่อบรม > ช าระเงิน  ดังรูปที่ 8  หากท่านไม่ช าระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่ก าหนด  
จะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม 

 



 

 
หน้า ๘ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) 

 
 

 
 

รูปที่ 8 สถานะการช าระเงิน 
 
 
 
 
 
 

 
 กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการ
ทดสอบตามก าหนดการประกาศผลการทดสอบของแต่ละหลักสูตรที่ www.cgd.go.th หัวข้อ “ข่าวฝึกอบรม 
ดังรูปที ่9 

 
  

 
รูปที่ 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


