
                                                                             
ท่ี กสจ. 002/ว.347 สำนักงานกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของ
   ส่วนราชการ ซึ ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ .)  เลขที ่ 33/4
   อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั ้น 23  
   อาคารเอ ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

6 พฤศจิกายน 2563  

เร่ือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดภูเก็ต 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด คลังจังหวัด ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. กำหนดการ 
  2. แบบแจ้งรายช่ือเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ฯ  
  3. แผนท่ีโรงแรม 

  ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) กำหนดจัด
ประชาสัมพันธ์ กสจ.  พบสมาชิก และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน กสจ.  ในวันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุมไว้ท์เฮ้าส์ 
โรงแรมภูเก็ต โบ๊ทลากูน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เวลา 08.00 – 16.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 วัตถุประสงค์การจัด
งานคร้ังนี้เพื่อ ขอเชิญชวนลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ. และไม่เป็นสมาชิก กสจ. รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน กสจ. ใน
พ้ืนท่ีภาคใต้เข้าร่วมงาน 

กสจ. ขอความอนุเคราะห์ท่าน  ดังน้ี  
1. มอบหมายลูกจ้างประจำท่ีเป็นสมาชิก กสจ. และไม่เป็นสมาชิก กสจ. พร้อมทั ้งเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ฯ โดยแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมงาน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
2. อนุมัติให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางและค่าที่พักกับหน่วยงานของท่าน สำหรับ
การจัดงานคร้ังน้ี กสจ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าเอกสารต่างๆ) 

  ทั้งนี้ โปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน กลับมายัง สำนักงาน กสจ. ภายในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน
2563  ผ่านช่องทางใด ช่องทางหน่ึง ดังน้ี  

-  ทางโทรสาร :   02 168 1107-8   
-  ทางอีเมล์ :   pr.gpef@gmail.com 
-  ทางไลน์ :   สแกนผ่าน QR Code (ด้านล่าง) หรือ ID : @gpef 
-  ทางไปรษณีย์ :   สำนักงาน กสจ. เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า 
ช้ัน 23 อาคารเอ  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310    

กสจ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ www.gpef.or.th ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน
2563 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบคุณย่ิง 
                  

  ขอแสดงความนับถือ 
 

                               

                                           (นายวิสิฐา   ต้ังจิตนบ) 
                                            ผู้จัดการสำนักงาน กสจ. 

 
สำนักงาน กสจ. โทรศัพท์ : 02 168 1101-6 โทรสาร : 02 168 1107-8 เว็บไซต์ : www.gpef.or.th 
หมายเหตุ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ต้องไม่เป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19 แก่ผู้อื่น และโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการ
สัมมนารวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม  

 



 
กำหนดการประชาสัมพันธ  กสจ. 

วันศุกรท่ี  4  ธันวาคม  2563  เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ณ  หองประชุมไวทเฮาส  โรงแรมภูเก็ต  โบทลากูน  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต   

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

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. วีดีทัศนแนะนำ  กสจ. 

09.15 – 09.25 น. กลาวรายงาน 
   โดย  นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ   

ผูจัดการสำนักงาน  กสจ. 

09.25 – 10.15 น. เปดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ  กสจ.  
โดย  นายณรงค วุนซ้ิว 

ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

หมายเหตุ  ขอความรวมมือผูเขารวมสัมมนาทุกทาน  ตองไมเปนผูมีความเสี่ยงในการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019  หรือ  COVID-19  แกผูอ่ืน  และโปรดสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสัมมนา รวมถึงการรักษาระยะหางทางสังคม  

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 

หองประชุมไวทเฮาส  

10.30 – 12.00 น. การบรรยายเรือ่ง “โครงสรางการบรหิารจัดการ  กสจ” “สิทธิประโยชนของสมาชิก  
กสจ.” และ “ผลการดำเนินงานของ  กสจ.”  โดย  
นายไว  คงทวี  ประธานกรรมการ  กสจ.  และ  คณะกรรมการ  กสจ.  14  ทาน ดังน้ี  
นางแกวกาญจน  วสุพรพงศ นายเอกสิทธ์ิ  ยุทธชัยวรกุล นางสาวอมรรตัน  จารรุัตน  
นายรุงธรรม  เปรมมางกูร  นางอรุณวรรณ  สุขฤกษ นายวรัท  พฤกษากุลนันท 
นายอนุกูล ปดแกว  นายชัยสิทธ์ิ  ขันติสิทธ์ิ นายศุภชัย  เครือเมฆ 
นายนะกูล  อักษรไวสมผล นายสุพจน  เหมือนแขยด นายอนันต  เกิดศิร ิ
นางยุพเรศ  นาอุดม  นายมนัส  สมบูรณจันทร 
สำนักงาน  กสจ.  โดย  นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ  ผูจัดการสำนักงาน  กสจ.  
และ  นางสาวจันทิมา  ไตรมงคลเจริญ  ผูชวยผูจัดการสำนักงาน  กสจ. 

13.00 – 16.00 น. การบรรยายเรื่อง “การสอบถามขอมูลและวิธีปฏิบัติงานของ  กสจ.” และ “วิธีการ
ตรวจสอบยอดเงิน  กสจ.” โดย  นายวิสิฐา  ตั้งจิตนบ  ผูจดัการสำนักงาน  กสจ.  
และ  นางสาวจันทิมา  ไตรมงคลเจริญ  ผูชวยผูจัดการสำนักงาน  กสจ. 

อภิปรายปญหา  ถาม - ตอบ 
 

 




	ขอแสดงความนับถือ



