
 
ท่ี กสจ. 002/ว.012 สํานักงานกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของ

สวนราชการ   ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.)  อาคารเดอะไนน 
ทาวนเวอรแกรนด พระราม 9  (อาคาร เอ) ช้ัน 23  เลขท่ี 
33/4  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  

     13  มกราคม  พ.ศ.2560 

สํานักงาน  กสจ.   
โทรศัพทมือถือ  096-820-8817 โทรศัพท 02-168-1101-6  ตอ 116 โทรสาร 02–168–1108 
www.gpef.or.th 

เร่ือง โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
เรียน  สมาชิก  กสจ. 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. ใบสมัครเขารับการอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก  กสจ.  
  2.  กําหนดการอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก  กสจ.   
 

ดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว   มีช่ือยอวา  กสจ.   
ไดจัดโครงการอบรมอาชีพใหแกสมาชิก กสจ.   เพื่อใหสมาชิก กสจ.  สามารถสรางทักษะความรูความสามารถใน
ชีวิตประจําวันหรือในการทํางาน  และเพ่ือนําไปใชประกอบการปรับช้ันปรับตําแหนงงาน   อีกท้ังยังสามารถนําไป
สรางอาชีพเพื่อกอใหเกิดรายไดท่ีพอเพียงและยั่งยืนในการดํารงชีวิต  โดย   กสจ. ไดรวมกับ  วิทยาลัยสารพัดชางตรัง
วันเสารท่ี 22 และวันอาทิตยท่ี 23 เมษายน  พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีรายละเอียดการอบรม ตามส่ิงท่ีสงมาดวย  

สํานักงาน  กสจ.  ขอเชิญทานเขารวมฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรม โดยสมาชิกท่ีสนใจโปรด
ศึกษารายละเอียดตามแบบใบสมัครและกรอกใบสมัครเขารับการฝกอบรมสงกลับมายังสํานักงาน  ภายในวันท่ี  3  
เมษายน  พ.ศ. 2560  ท้ังนี้ ผูท่ีเขารับการฝกอบรมอาชีพดังกลาวไมตองเสียคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพ และ
สมาชิกสามารถขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางจากหนวยงานตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเดินทางไปราชการ โดยถือวาเปนการมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เนื่องจากเปนสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหแก
ลูกจางประจําของสวนราชการ และ กสจ. จะทําการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมผานทาง 
WWW.GPEF.OR.TH 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักขอบคุณยิง่ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายวิสิฐา   ต้ังจิตนบ) 
ผูจัดการสํานักงาน  กสจ.  

 



 
 

ใบสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก  กสจ.  กําหนดจัดท่ีวิทยาลัยสารพดัชางตรัง 
  วันเสารท่ี 22 และวันอาทิตยท่ี 23  เมษายน  พ.ศ. 2560 

 

สําหรับผูสมัครกรอก (ตัวบรรจง)        
****ใบสมัครสามารถถายสําเนาแจกเพื่อนสมาชิก กสจ. ได **** 

1. ช่ือนาย/นาง/นางสาว …………………….……………… นามสกุล ………………………………….…………….. อายุ…...………….ป 
2. เลขประจําตัวประชาชน           เกษียณอายุราชการในป ……………………………….. 
3. วัตถุประสงคในการสมัครเขารวมอบรม  
 เพ่ือใชในการปรับชัน้ปรับตําแหนงงาน  เพ่ือสรางรายไดหรืออาชีพเสริม  อ่ืนๆ.......................... 
โทรศัพทมือถือ............................................................................... โปรดระบุเบอรโทรศัพทมือถือใหชัดเจน 
เนื่องจากจะสงขอความแจงผลการลงทะเบียนไปยังเบอรโทรศัพทมือถือท่ีทานใหไว 
4. ที่ทํางานช่ือหนวยงาน......................................................................................ถนน/ซอย.............................................. ............. ..................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..................
โทรศัพทที่ทํางาน...................................................โทรสาร ................................. .................. ...................... ............................................. 
5. มีความประสงคขอเขารบัการอบรมโดยเรียงลําดับตามความตองการ  ดังน้ี (โปรดกรอกเลข 1 ถึง 11ในชองลําดับที่ตองการ โดยเรียงตามความ
ตองการมากที่สดุคือ 1 และนอยที่สุดคือ 11) ลําดบัท่ีจะไดอบรมคือท่ีเลือกไวลําดับท่ี 1 หากกรณีหลักสูตรที่เลือกไวลําดับที่ 1 ไมเปดอบรมทาง
สํานักงาน กสจ. สงวนสิทธิ์ในการเล่ือนรายช่ือไปเรียนในลําดับถัดไปท่ีเลือกไว 

โปรดพิจารณาหลักสูตรท่ีจะเขารับการอบรมใหตรงกับความตองการของทานมากท่ีสุด  
เน่ืองจากจะไมสามารถเปล่ียนหลักสูตรหลังประกาศรายชื่อ 

ลําดับท่ีตองการ หลักสูตร (หลักสูตรละ  12 ชั่วโมง)   ลําดับท่ีตองการ หลักสูตร (หลักสูตรละ  12 ชั่วโมง)   
 การทําขนมอบ      การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร   
 การเสริมสวย (ตัดผมชาย/หญิง)  การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบาน    
 การประดิษฐที่ใสกระดาษทิชชู  การซอมเครื่องใชไฟฟาเบื้องตน  
 การทําของชํารวย (พวงกุญแจผา ตุกตาการบูร)  ชางเช่ือม (การเช่ือมเหล็กเบื้องตน) 
 การปะเปล่ียนยางรถจักรยานยนต  การใชอินเตอรเนตเบื้องตน  
 การบํารุงรักษารถยนต 

  

 

ผูเขารับการฝกอบรมอาชีพจะไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น และมีการจัดเล้ียงอาหารกลางวัน                                      ผูสมัครเขารับการอบรม 
 

ลงนาม......................................................................... 
 

หมายเหตุ : 
  
              
                 
                

โปรดสงใบสมัครมายังสํานักงาน กสจ.  ภายในวันที่  3  เมษายน 2560  โดยวิธีการดังน้ี 
1. E-mail : jantima.gpef@gmail.com  หรือ jantima@gpef.or.th 
2. โทรสารท่ีหมายเลข  02-168-1108 
3.  LINE ID  : gpef.2017 
4. ทางไปรษณีย ใหจัดสงท่ี สํานักงาน  กสจ.  ชั้น23  เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน ทาวเวอร เเกรนด รามา ไนน  

(ทาวเวอร เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
สํานักงาน กสจ. จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ใหสมาชิก  กสจ.  ทราบผานทาง 

SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือ   ประกาศรายชื่อทาง  WWW.GPEF.OR.TH   ในวันท่ี  10 เมษายน 2560 

หากตรวจสอบรายชือ่-หลักสูตรแลวไมถกูตองใหติดตอกลับ  กสจ. กอนวันที่ 17  เมษายน 2560 



 
กําหนดการโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ. 

วิทยาลัยสารพัดชางตรัง  จังหวัดตรัง  วันเสารที่ 22 และวันอาทิตยที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2560 
****************************************** 

วันเสารท่ี   22 เมษายน  พ.ศ. 2560 

เวลา  กําหนดการ 
08.30 น. ถึง 09.00  น. ลงทะเบียน  

09.00 น. ถึง 09.05  น. 
 
09.05 น. ถึง 09.30  น . 
 
09.30 น. ถึง 10.00  น. 

กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ   
กลาวเปดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมาชิก  กสจ.   
โดย ประธานกรรมการ  กสจ. 
กลาวรายละเอียดการจัดฝกอบรมพัฒนาสมาชิก  กสจ.  
โดย  ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

10.00 น.  ถึง 12.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 16.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 

และวันอาทิตยท่ี  23 เมษายน  พ.ศ. 2560 
เวลา  กําหนดการ 

09.00 น. ถึง 12.00  น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม 
12.00 น.  ถึง 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.  ถึง 15.00 น. สมาชิกเขารับการฝกอบรม  
15.05 น. พิธีมอบวุฒิบัตรใหแกสมาชิกที่เขารับการฝกอบรม  

โดย ประธานกรรมการ  กสจ. 

หมายเหตุ  กสจ. มีการจัดเล้ียงของวางและอาหารกลางวัน  

 

วิทยาลัยสารพัดชางตรัง 123 หมู 1 ถ.เล่ียงเมือง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  โทรศัพท 0 75-570-556-7 
 


