


 

 

 
 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการแกไขปญหาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลคโทรนิคส (e-GP) 

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัด

เพื่อสภานะการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงยั่งยืนคามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังจึงไดตรา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑) เปนตนไปซึ่ง

ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในความหมาย “หนวยงานของรัฐ” ประกอบกับ

พระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗๙ ไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงโดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดประกอบกับ

กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑ กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามมาตรฐานและหลักเกณฑใหม หนังสือกระทรวงการคลังดวนมาก ที่ กค 

๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) ซึ่งการควบคุมภายในถือเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตาม

ภารกิจมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ประหยัด และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดความสูญเปลาของการ

ใชทรัพยสิน หรือการกระทําอันทุจริต นอกจากนั้นมาตรฐานและหลักเกณฑดังกลาวหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี

เจตนาปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตาม โดยไมมีเหตุอันสมควร กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการ

เสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผุกํากับดูแลดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได 

นอกจากนั้นมาตรา ๔๘ พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติให การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของ

รัฐตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตาม

กฎระเบียบของหนวยงานของรัฐโดยเครงครัด โดยตองคํานึงถึงความสุจริต คุมคาโปรงใส มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล

และตรวจสอบได ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ โดยไดปฏิบัติไปตาม

แนวทางแหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนตนเรื่อยมานั้นปรากฏวายังมีปญหาที่พบอยูหลายประการ

ที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความความเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนซึ่งอาจจะถูกตองตามวัตถุประสงคของการ

ไดบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ในการใหเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐและการปองกันการทุจริต    

ดังนั้น ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทุกตําแหนง ทุกฝาย จําเปนที่จะตองเรียนรูและศึกษาแนวทาง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑใหมดังกลาว เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดโดยไมผิดระเบียบและลดปญหาการทักทวงจาก

การตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และหนวยที่กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสามารถ

นําไปปฏิบัติงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพตอไป 



๒ 

 

ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงไดกําหนดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการแกไขปญหาระบบ

จัดซื้อจัดภาครัฐดวยอิเลคโทรนิคส (e-GP) ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐” นี้ขึ้น 
  

๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒.๒ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  

๒.๓ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการจัดทํารายงานการจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแนวทางใหม) 

๒.๔ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบฟอรมรายงานรูปแบบใหมตาง ๆ  

๒.๕ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการแกปญหาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลคโทรนิคส    

(e-GP) 
 

๓. กลุมเปาหมาย   

๓.๑ นายก/รองนายก/เลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายก องคการปกครองสวนทองถิ่น  

๓.๒ ประธานสภา/สมาชิกสภา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๓ ปลัด/รองปลัด/หัวหนาสวนราชการ/ผูอํานวยการกอง/ หัวหนาฝาย  

๓.๔ นักวิชาการเงินและบัญชี/ เจาพนักงานการเงินและบัญชี/ นักวิชาการพัสดุ/ เจาพนักงานพัสดุ นักวิชาการ

จัดเก็บรายได/ เจาพนักงานจัดเก็บรายได/ นักวิชาการคลัง  

๓.๕ นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักบริหารงานทั่วไป 

๓.๖ ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกตําแหนงที่ผูบริหารเห็นสมควรใหเขา

รับการฝกอบรม 
 

๔. วนัเวลา สถานที่ฝกอบรม   

ระหวางวันที่ ๑ – ๓  กุมภาพันธ   ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมแกรนดปารค อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๕. คาลงทะเบียนในการฝกอบรม  

 ๕.๑ ใชงบประมาณหนวยงานตนสังกัดของผูเขาอบรม เปนคาลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเการอย

บาทถวน) โดยสามารถเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย คาอาหารวาง - เครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน, กระเปา, เอกสาร

ประกอบการฝกอบรม, คาตอบแทนวิทยากร, คาจัดสถานที่อบรม และประกาศนียบัตร  

๕.๒ คาที่พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกจายจากงบประมาณหนวยงานตนสังกัดของผูเขาอบรม ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  
 



๓ 

 

๖. การสมัครและลงทะเบียน  

ผูที่ประสงคจะเขารับการฝกอบรม สามารถติดตอสํารองที่นั่งพรอมสงใบสมัครการฝกอบรม และสําเนา

หลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip ไดท่ี 

๖.๑ ทางโทรสาร  ๐๒-๑๕๙-๘๕๓๘ (อัตโนมัติ) 

๖.๒ ทาง E-mail stou.training.l@gmail.com 

 >  สมัครแลวกรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร  

  ธนาคารกรุงไทย บัญชี ออมทรัพย  

  ชื่อบัญชี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. สาขา เมืองทองธานี  

  เลขที่บัญช ี๑๔๗-๐-๒๔๓๒๐-๒ 

>  เมื่อสงใบสมัครการฝกอบรม และสําเนาหลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip แลวกรุณาแจงการสง

ใบสมัครมาที่เบอรโทรศัพทหมายเลข ๐๘๐-๙๐๙-๐๑๙๑ หรือไลนไอดี stoutraining 
 

๗. วิทยากร     

นางสาวอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ  กลุมงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  และผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลังจากสํานักงานคลังจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

๘. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๘.๑  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๘.๒  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘.๓  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดทํารายงานการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางใหม 

๘.๔  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแบบฟอรมรายงานรูปแบบใหมตาง ๆ 

๘.๕  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการแกปญหาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลคโทรนิคส (e-GP) 
 

๙. การประเมินผล 

 ๙.๑ ผูรับผิดชอบโครงการ สังเกตการณระหวางการฝกอบรม เพื่อประเมินการเรียนรูและการมีสวนรวมของผู

เขารับการฝกอบรม 

 ๙.๒ ใหผูเขารับการฝกอบรม กรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรมและวิทยากร 

ตลอดจนการประเมินผลโครงการฝกอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว 
 

๑๐. การรับรองผลการฝกอบรม 

 ผูเขาการฝกอบรมไมต่ํากวา ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการ

ฝกอบรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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



                                                

     

 

กําหนดการอบรมโครงการหลักสูตร  

“แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการแกไขปญหาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลคโทรนิคส (e-GP)  

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

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

วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร/ชี้แจงรายละเอียดการอบรม 
    

วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐. น.       บรรยายเรื่อง การคลังทองถิ่นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ

รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-  การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-  การจัดทํางบประมาณ การใชจาย การกอหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพยสิน     

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. -  การกอหนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-  การบริหารเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- การจัดทําบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีขององคกร   

ปกครองสวนทองถิ่นและนโยบายการบัญชีตาที่กระทรวงการคลังกําหนด 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. -  การจัดทํารางานทางการเงินประจําปงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการ  

ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

-   การตรวจสอบรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย/  

หลักเกณฑ และมาตรฐานที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. -   การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

                  -   สภาพแวดลอมการควบคุม 

        -   การประเมินความเสี่ยง 

   -   กิจกรรมการควบคุม 

   -   สารสนเทศและการสื่อสาร 



   -   กิจกรรมและการติดตามผล 

   -   แบบรายงานหลักเกณฑปฏิบัติการ 

วิทยากร :   ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลังจากสํานักงานคลัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐. น. การลงทะเบียนในระบบ e-GP 

- คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง/การอนุมัติ  

- การกําหนดรหัสผานใหมกรณีระบบใหมีการตั้งรหัสผานใหม 

          การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 

- การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจาง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจาง 

- วิธีการตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจาง กรณีหาแผนไมพบ 

- วิธีการนําแผนมาใชเพื่อจัดทําโครงการ 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. ปญหาที่พบบอยกรณีการบันทึกในระบบ e-GP วิธี เฉพาะเจาะจง 

- การแกไขภาษีมูลคาเพิ่ม 

- การบันทึกสัญญาในระบบ e-GP 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ปญหาที่พบบอยกรณีการบันทึกในระบบ e-GP วิธี e-bidding 

- การตรวจสอบเอกสารที่แนบในขั้นตอนการจัดทําเอกสารประกวดราคา 

- การเลือกเลขบัญชีธนาคารกรณีขายเอกสาร 

- การตรวจสอบขอมูลการขอรับเอกสารของกิจการรวมคา/คารวม 

- การแกไขผลการพิจารณากรณีการบันทึกผลการพิจารณาคลาดเคลื่อนระบบ e-GP 

- การแจงตอรองราคาในระบบ และนอกระบบ 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. การยกเลิกโครงการ 

• กรณีมีประกาศเชิญชวนแลว 

• กรณีไมมีประกาศเชิญชวน 

              การยกเลิกสัญญา/การแกไขสัญญา/การตรวจสอบรายงานในระบบ e-GP 

              ตอบขอซักถามพรอมชี้แนะทางออกของปญหาตางๆ 

   วิทยากร :   นางสาวอรอุมา ราชอุไร     นักวิชาการคลังชํานาญการ 

กลุมงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

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

หมายเหตุ                 - รับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  

           - รับประทานหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

            กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการแกไขปญหาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลคโทรนิคส (e-GP) 

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ระหวางวันที่ ๑ – ๓  กุมภาพันธ   ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมแกรนดปารค อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอมูลหนวยงาน (กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง) 
 

ชื่อหนวยงาน……………………………………………………………………………………..…….............………..เลขที่..............................หมูที่.................. 

ตําบล....................................อําเภอ......................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

โทรศัพท.............................................โทรสาร.............................................ชื่อผูประสานงาน.................................................................... 

โทรศัพทผูประสานงาน...........................................................................................ขอสงบุคลากรเขารับอบรมตามโครงการดังกลาว ดังนี้ 
 

ขอมูลผูสมัคร (กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง) 
 

๑.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................นามสกุล........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................................................... เบอรโทรศัพท................................................................... 

E-mail...............................................................................................................อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   มุสลิม     

๒.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................นามสกุล........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................................................... เบอรโทรศัพท................................................................... 

E-mail...............................................................................................................อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   มุสลิม     

๓.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................นามสกุล........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................................................... เบอรโทรศัพท................................................................... 

E-mail...............................................................................................................อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   มุสลิม   

  

คาลงทะเบียน  :   

 

ชําระคาลงทะเบียนทานละ ๓,๙๐๐  (สามพันเการอยบาทถวน)  กรุณาโอนเงินกอน ๓ วนัทาํการ  

ราคานีไ้มรวมคาที่พัก คาพาหนะ คาอาหารเย็น (ใบเสร็จคาลงทะเบียนไดรับในวันฝกอบรม) 

ขั้นตอนการสมัคร  : 

 
กรุณากรอกขอมูลลงในใบสมัคร สงใบรับสมัคร พรอมรายละเอียดขอมูลมาที่ 

โทรสาร (อัตโนมัติ)  : ๐๒-๑๕๙-๘๕๓๘  หรือ  E-mail  :  stou.training.l@gmail.com 

วิธีชําระเงิน   :    

 

คาลงทะเบียนสามารถโอนเขาบญัชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  

ชื่อบัญชี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. สาขา เมืองทองธานี  

เลขที่บัญชี ๑๔๗-๐-๒๔๓๒๐-๒ 

ติดตอสอบถาม 

ฝายอบรม :  

เบอรโทรศัพทหมายเลข : ๐๘๐-๙๐๙-๐๑๙๑ หรือ Line ID : stoutraining   

ทานสามรถติดตามรายละเอียดการฝกอบบรม ไดที่ https://www.facebook.com/stoutraining 

                                                                 

          (ลงชื่อ).............................................................ผูแจงรายชื่อ 

                                                                     (……………...........………………………...............………………) 

                                          ตําแหนง………………..……………………………………………………………… 



แบบฟอรมการชําระเงิน 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัตติามพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการแกไขปญหาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลคโทรนิคส (e-GP) 

ตาม พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ระหวางวันท่ี ๑ – ๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๒    ณ  โรงแรมแกรนดปารค อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

(กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง) 
 

ชื่อหนวยงาน……………………………………………………………………………………..…….............………..เลขที่..............................หมูที่.................. 

ตําบล....................................อําเภอ......................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

ชื่อผูเขารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................นามสกุล...................................................... 

ตําแหนง...................................................................................... เบอรโทรศัพท.................................................เวลาโอนเงิน................น. 
 

 

 
 

ติดสําเนาใบนําฝากเงิน ที่ อปท. โอนคาลงทะเบียนบริเวณน้ี 

โปรดระบุเวลาในการโอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

คาลงทะเบียน  : 

 

 

ชําระคาลงทะเบียนทานละ ๓,๙๐๐  (สามพันเการอยบาทถวน)  กรุณาโอนเงินกอน ๓ วนัทาํการ  

ราคานีไ้มรวมคาที่พัก คาพาหนะ คาอาหารเย็น (ใบเสร็จคาลงทะเบียนไดรับในวันฝกอบรม) 

วิธีชําระเงิน   :    

 

คาลงทะเบียนสามารถโอนเขาบญัชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  

ชื่อบัญชี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. สาขา เมืองทองธานี  

เลขที่บัญชี ๑๔๗-๐-๒๔๓๒๐-๒ 
ขั้นตอนการสงใบชําระเงิน :  

 

ใหหนวยงานนาํหลักฐานการโอนเงิน(สาํเนาใบนาํฝาก) ติดลงบนแบบฟอรมใบแจงการชําระเงนิและ  

กรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน จากนั้น Fax หรือ แสกนหลักฐานการโอนเงิน พรอมรายละเอียดขอมูลมาที ่

โทรสาร (อัตโนมัติ)  : ๐๒-๑๕๙-๘๕๓๘  หรือ  E-mail  :  stou.training.l@gmail.com 

ติดตอสอบถามฝายอบรม :  

 

เบอรโทรศัพทหมายเลข : ๐๘๐-๙๐๙-๐๑๙๑ หรือ Line ID : stoutraining   

ทานสามรถติดตามรายละเอียดการฝกอบบรม ไดที่ https://www.facebook.com/stoutraining 

                       




