
     
  
 
  
 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

จัดการอบรม 
หลักสูตร “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของส่วนราชการ 

และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถกูต้องตามกฎหมาย”  
 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 ในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ จ าเป็นต้องอาศัยระบบการเงินการคลัง ประกอบด้วย การงบประมาณ  
การจัดซ้ือจัดจ้าง  การเงิน  และการบัญชี  เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนองค์กร ซ่ึงในแต่ละด้านจะมีกฎหมายที่ใช้บังคับ
เป็นการเฉพาะ ทั้งน้ี เม่ือส่วนราชการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ในการจ่ายเงินจะกระท าเฉพาะค่าใช้จ่ายที่มี
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ก าหนดไว้หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง  และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายได้เบิก ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายที่ส่วน
ราชการต้องถือปฏิบัติอยู่เนืองๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ เป็นต้น ในทางปฏิบัติมักพบปัญหาส่วนราชการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยเร่ืองน้ันๆ ซ่ึงอาจท าให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต้องรับผิดทางวินัยหรือทางละเมิดในภายหลัง 

นอกจากน้ี ในกรณีที่ส่วนราชการจะน าเงินงบประมาณไปด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซ่ึงพัสดุ จะต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งบรรดาหนังสือเวียนต่างๆ ด้วย ส่วนการจ่ายเงินที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ได้มาซึ่งพัสดุ ส่วนราชการไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างฯ แต่อย่างใด ในทางปฏิบัติมักพบปัญหาว่า 
ส่วนราชการยังขาดความรู้หรือความเข้าใจว่า ค่าใช้จ่ายใดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างฯ หรือไม่ 
และในกรณีที่ต้องปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ก็พบว่า ส่วนราชการด าเนินการไม่ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ซ่ึงอาจท าให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต้องรับผิดทางวินัยหรือทางละเมิดได้เช่นกัน 

ศูนย์การศึกษาต่อเ น่ือง  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี  จึ ง ได้จัดอบรมหลักสูตร  
“การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย”  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจ่ายเงินและการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ 
 
     1.   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน และการจัดซ้ือจัดจ้างได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน และกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
     2.   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน และการจัดซ้ือจัดจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     3.   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงนิ และการจัดซ้ือจัดจ้างที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานหรือไม่เคยอบรม
มาก่อนหรือเคยอบรมมาแล้ว ประสงค์ที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  ไปทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปปรับปรุงการท างานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     4.   เพื่อลดความเสี่ยงในการจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่การเงิน และจัดซ้ือจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง 



 
กลุ่มเป้าหมาย 
 

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการจ่ายเงิน และการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้สนใจท่ัวไป 

 
เน้ือหาวิชา 
 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบการเงินการคลัง 
2. ความเชื่อมโยงของการจ่ายเงินกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
3. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 
4. สรุปสาระส าคัญและขั้นตอนการจัด ซ้ือจัดจ้างโดยสัง เขป   (การจัดท าขอบเขตของงาน การจัดท า 

ราคากลาง การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา  
การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ) 

5. กรณีศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง เก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนต่างๆ  
 

ระยะเวลาในการฝกึอบรม 
 

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  
ณ ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
 

วิทยากร 
 

วิทยากรผู้ทรงคุณวฒุิจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน และกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถด าเนินการจ่ายเงิน และด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อน าไป

ปรับปรุงการท างานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดความเสี่ยงในการจ่ายเงิน และการจัดซ้ือจัดจ้างได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 

 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ราคาน้ีรวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และค่าอาหารว่าง เท่าน้ัน (ไม่รวมค่าที่พัก)  

 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 

 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636 
 

 

หมายเหตุ :   
 

1. กรุณาส่งใบสมคัรก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่น่ัง (รับสมคัรจ านวนไม่เกิน 60 ท่าน) 
2. ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันศุกรท์ี่ 9 ธันวาคม 2565  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

และส่งหลักฐานการช าระค่าลงทะเบยีนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
 
 คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส านักวจิัยและบรกิารวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

 
 

ตารางการอบรม 

 
ก าหนดการฝกึอบรม 

หลักสูตร “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของส่วนราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถกูต้องตามกฎหมาย”  
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565   

ณ ห้องพาเลซ 2 ช้ัน 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  
 

 

วันศุกรท์ี่ 23 ธันวาคม 2565 
 
09.00 – 10.30 น. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบการเงินการคลงั 
 ความเชื่อมโยงของการจา่ยเงินกับการจดัซ้ือจัดจา้ง 
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.           บรรยายหัวข้อ “ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการ และคา่ใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่า

ด้วยจดัซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. บรรยายหัวข้อ “สรุปสาระส าคัญและขั้นตอนการจัดซ้ือจดัจ้างโดยสงัเขป (การจัดท าขอบเขต

ของงาน การจดัท าราคากลาง การจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ขัน้ตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง การ
ลงนามในสัญญา การบริหารสญัญา การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ)” 

14.30 – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. ถาม – ตอบ ปัญหาอุปสรรคการปฏิบตัิงานภายใต้พระราชบญัญตัิฯ และระเบยีบพัสด ุ
 
 

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 
 
09.00 – 10.30 น. ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  

พ.ศ.2553 
10.30 – 10.45 น.           รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.           คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนกรณีต่างๆ   
12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ   
14.30 – 14.45 น.           รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.           การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ   
                                 และ กรณีศึกษา   
 
 

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

 



 
FO-TRN-06 
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝกึอบรม 

(Application Form) 

 
หลักสูตร “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของส่วนราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถกูต้องตามกฎหมาย”  

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565   
ณ ห้องพาเลซ 2 ช้ัน 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  

  
 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ................................................................................... ...................................................... 
ต าแหน่งงาน : ........................................................................... .....แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาท างาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ......................................................................................................... ................................................................... 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
............................................................................................................................. ........................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ........................................................................... ...... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................... ................................ 
การศึกษาสูงสุด : .......................................................... ..........สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................     
ข้อจ ากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ O ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที่........................................................... .................... 

 
วิธีการช าระเงิน:   

กรุณาโอนเงนิเข้าบญัชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทศิ 
หรือแคชเชียร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ  
 

หมายเหตุ :  
 

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการช าระเงิน เพื่อส ารองที่นั่ง (รับสมคัรเพียงจ านวน 60 ท่าน ) 

   ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th  โทรสาร 0-2470-9636    
2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการช าระเงิน วันศุกรท่ี์ 9 ธันวาคม 2565  มิเช่นนั้นจะถือวา่ท่านสละสิทธิ ์

   และส่งหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636       
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้น 
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 %  
4. กรณีที่ผู้สมคัรไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก 



 
 

อัตราค่าห้องพัก 
 
ห้องพัก  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   
  แบบซุพพีเรีย ห้องพกัเดี่ยว รวมอาหารเช้า ราคา 1,400.-บาท สุทธิ / คืน 
    ห้องพกัคู ่ รวมอาหารเช้า ราคา 1,600.-บาท สุทธิ / คืน  
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพักและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี     
แผนกจองห้องพัก เบอร์โทร 0-2628-1111 ต่อ 1342, 1343 
 

แผนที่โรงแรมปรนิซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบฟอร์มตอบรบัการจองห้องพกั 
โรงแรมปรนิซ์พาเลซ มหานาค 

หลักสูตร “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของส่วนราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถกูต้องตามกฎหมาย”  
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 

           ณ ห้องพาเลซ 2 ช้ัน 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  
 
 

ช่ือ-สกุล ของผู้เข้าพัก........................................................................................................... ................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................ ............................. 
วันที่เข้าพัก/ออก............................................................................................................ .......................................... 
พักห้องเดี่ยว...........................................................ห้อง                ห้องพักคู่....................................................
ห้อง 
ช่ือหน่วยงาน................................................................................................................. .......................................... 
ราคาห้องพัก(รวมอาหารเช้า)            ข้าราชการ 
ห้องพกัเดี่ยว*นอนคนเดียว*     ราคาห้องละ.......................บาท สุทธิ 
ห้องพกัคู่*นอนสองคน*           ราคาห้องละ.......................บาท สุทธิ 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ออกในนาม.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................... ................................................. 
กรุณาแฟ็กซร์ายละเอียดการจองห้องพกัทีห่มายเลข 0-2628-1000 
*ส ารองห้องพักก่อนวันที่เข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
*ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการเข้าพักกรุณาแจง้กับทางโรงแรมฯล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
*ช าระค่าห้องพกัทั้งหมดเต็มจ านวนในวันที่เข้าพักที่โรงแรมฯโดยตรง 
 
ขอแสดงความนับถือ 
จุฑารัตน์ สเีมฆ 
ฝ่ายส ารองห้องพัก โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
โทรศัพท์ 0-2628-1111 ต่อ 1340/1342/1343 
โทรสาร 0-2628-1000/0-2628-1800 
E-mail : reservation@princepalace.co.th 
Website : www.princepalace.co.th 

 
 

 
 

mailto:reservation@princepalace.co.th

