
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๒๗   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“เสริมสร้ำงควำมรู้กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕      

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมทรำบถึงเรื่องสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลำกร สิทธิประโยชน์ของตนเอง เช่น เงินเดือน ค่ำจ้ำง บ ำเหน็จ
บ ำนำญ สวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเล่ำเรียนบุตร ค่ำเช่ำบ้ำน ฯลฯ ตลอดจนเทคนิคกระบวนกำรปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำยเงินจำก
คลัง กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ เป็นต้น
โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๗ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๓๑ มีนำคม – ๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๙ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่ วมอบรมตำมโครงกำรฯ 
ดังกล่ำว พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับ
ผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ Line: @thailocalsu 
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

        

        (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ” 
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕     โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ  โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับ
บุคลากรทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่า
บ้าน ฯลฯ  ตลอดจนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสิทธิประโยชน์ส่วนตนในการเดินทางไปราชการหรือ
เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ  ดังนั้นส่วนราชการจำเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ศึกษากฎระเบียบดังกล่าวให้มีความเขา้ใจที่
ถูกต้อง เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน
การคลัง ตลอดจนสามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กรให้ทราบถึงสิทธิที่ควรมีควรได้ และเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานราชการที่บุคลากรน้ัน ๆ สังกัด 

จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  หลักสูตร
“เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ” เพื ่อเพิ ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพและช่วยเสริมทักษะในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และทราบความแตกต่างของระเบียบดังกล่าว ตลอดจนหลักเกณฑ์การถือปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐให้ถูกต้องตามภารกิจ 

๒.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สวัสดิการและ
ประโยชน์เก้ือกูลของบุคลากรภาครัฐได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวน  ๙๐  คน 
ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่นบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินการคลัง และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 
๔.๑  เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ       ๓  ชั่วโมง  
๔.๒  สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ)  ๓  ชั่วโมง 

 ๔.๓  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ๓  ชั่วโมง 
 ๔.๔  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  ๓  ชั่วโมง 
 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จำนวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

๖. วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการเงินการคลงัจากกรมบัญชีกลาง 
 

๗. สถานที่ในการฝึกอบรม  
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   

 



๘. วิธีการฝึกอบรม 
๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และทราบความแตกต่างของระเบียบดังกล่าว  ตลอดจนสามารถหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ของบุคลากรภาครัฐอย่างถูกต้อง 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)  

 
 

 
 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
หรือติดต่อ คุณแป้ง   โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 
 

๑๓. วิธีการชำระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



 
 

 
 
 
 

กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ 
โดย   สำนักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วันแรก        

 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ฯ” 
โดย  นิติกรเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน      
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล” 

(ระเบียบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้านฯลฯ) 
โดย  นิติกรชำนาญการ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง 

 
วันที่สอง       
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน  
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     ในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว” 

โดย  นักวิชาการคลัง กองค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล กรมบัญชีกลาง 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน      
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยายหัวข้อ “การเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ 

การประชุมระหว่างประเทศ กรณีศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม” 
โดย  นิติกร กองค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล กรมบัญชีกลาง 

  ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.        พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 

 
 

........................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. 

รอบบ่ายเวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบสมคัรเขา้รบัการอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
 หลกัสตูร “เสรมิสรา้งความรูก้ารเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารสทิธปิระโยชนแ์ละหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่ใชจ้า่ย   
 ในการเดินทางไปราชการ การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการฝกึอบรมของบคุลากรภาครฐั” รุน่ที ่๑ – รุน่ที ่๕   
 โดย  สำนกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

*********************************************************************************************************************** 
   รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

  รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด..................................... ...................เลขที่................................................ 
แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด.................... ....................รหัสไปรษณีย์..................... 
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์................................................................... ......................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๒. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง....................................... ..............โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง........................................ .............โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
 
อาหาร    อาหารมุสลิม จำนวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จำนวน................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณแป้ง มือถือ  ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖     Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การชำระเงิน  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบชุื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

**************************************************************************************************** 
 การสำรองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code สำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




