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การอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรบั “ผู้โคชเพศวิถีศึกษา” เรื่อง  
“การพฒันาการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning เพ่ือพฒันาสมรรถนะครใูห้สอนเพศวิถีศึกษาและทกัษะ

ชีวิตในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน” 
วนัท่ี ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ 

รายละเอียดท่ีพกัและการเดินทาง 
(กรณุาให้ความส าคญักบัการอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงิน) 

 
๑. ท่ีพกั 

๑.๑    การอบรมครัง้นี้ จดัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมพกัที ่โรงแรมทีเคพาเลซ กรงุเทพฯ ซึง่เป็นสถานทีจ่ดัอบรม  
๑.๒    การจดัหอ้งพกั จะจดัใหพ้กัคู ่ โดยทีพ่กัจะรวมอาหารเชา้ หากตอ้งการพกัเดีย่ว ท่านจะตอ้งจา่ยเพิม่ใน 
อตัราคา่หอ้งครึง่หนึ่ง คอื ๗๕๐ บาทต่อคนืรวมอาหารเชา้ (กรุณาระบใุนใบตอบรบั) 
๑.๓  กรุณาระบใุนใบตอบรบัการเขา้รว่มประชุมว่า ท่านจะเขา้พกั (check in) ในวนัที ่ ๒๘ เมษายน หรอื ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๒  
๑.๔ กรุณาสง่ใบตอบรบัไปที ่คณุทพิลกัษณ์ อเีมล ์tipluk@path2health.or.th  ภายในวนัจนัทรท่ี์ ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๒ 
๑.๕ ในการเขา้พกัในโรงแรม ทางผูจ้ดัการอบรมฯ จะจา่ยเพยีงคา่หอ้งพกัและอาหารเชา้ทีท่างผูจ้ดัฯไดจ้ดัเตรยีมไว ้
หากมคีา่ใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กดิขึน้ เช่น คา่อาหารระหวา่งพกั คา่ท าบตัรหอ้งพกัหาย ผูเ้ขา้พกัจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เอง 
 

๒. การเดินทาง  
๒.๑ . การเดินทางภายในจงัหวดั และ ในกรงุเทพฯ  
คา่เดนิทางไป/กลบั (บา้น/ตน้สงักดั/สถานีขนสง่/สนามบนิ/สถานีรถไฟ – โรงแรมทีเคพาเลซ– บา้น/ตน้สงักดั/สถานี
ขนสง่/สนามบนิ/สถานรีถไฟ) คา่เดนิทางเบกิจา่ยตามจรงิ และทางผูจ้ดัฯจะพจิารณาการเบกิจา่ยไมเ่กนิ ๔๐๐ บาท 
๒.๒. การเดินทางโดยรถทวัร/์รถไฟ/รถตู้ 
 การเบกิคา่เดนิทาง จะเบกิเงนิไดต้ามจ านวนจรงิทีร่ะบใุนใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืกากตัว๋ และเบิกได้ไม่เกินอตัรา
สูงสดุ ทีท่างผูจ้ดัฯ ไดก้ าหนดไว ้ตามตารางแสดงอตัราค่าเดินทางสงูสดุ (ไป-กลบั) ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนังสอื
เชญินี้ และขอให้แนบใบเสรจ็รบัเงิน และกากตัว๋เท่ียวไป เพือ่ใชป้ระกอบการเบกิจา่ยคา่เดนิทาง  
๒.๓. การเดินทางโดยเคร่ืองบิน 
 ในการจองตัว๋เครือ่งบนิ ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ด าเนินการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเอง โดยใชบ้ตัรขา้ราชการ
ในการซือ้ ทัง้นี้ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม ตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิในนาม สสส. ซึง่เป็นผูส้นับสนุนทุนเท่านัน้ หากไมม่ี
ใบเสรจ็รบัเงนิทีล่งนามผูซ้ือ้ตัว๋ โดย สสส. จะไมส่ามารถเบกิเงนิได ้(กรุณาดรูายละเอยีดส าหรบัออกใบเสรจ็ดา้น
ทา้ยเอกสาร) และเมือ่ท าการซือ้ตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ าสง่เอกสารรายละเอยีดเทีย่วบนิการเดนิทาง 
(Travel Itinerary)  มายงั คณุทพิลกัษณ์ ทีอ่เีมล ์tipluk@path2health.or.th เพื่อยนืยนัการเดนิทางมาเขา้รว่มการ
อบรมฯ ทัง้นี้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มการอบรม เกบ็บอรด์ด้ิงพาส (Boarding Pass) ไวเ้ป็นหลกัฐานในการเบกิจา่ยคา่
เดนิทาง ดว้ย 
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 กรณมีาไมท่นัเครื่องออก หรอื ตกเครื่อง ทางผูจ้ดัฯจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณ ีและผูเ้ขา้ร่วมการอบรม จะตอ้ง
ด าเนินการและรบัผดิชอบคา่ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิใหมเ่อง เพือ่ใหส้ามารถมาเขา้ร่วมการอบรมไดท้นัตามก าหนดเวลา  
  
๒.๔ . การเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั  
 ในกรณทีีเ่ดนิทางโดยรถยนตส์ว่นตวั  ทางผูจ้ดัฯ จะจา่ยคา่เดนิทางโดยคดิอตัราไป-กลบั (บา้น/ตน้สงักดั ถงึ 
โรงแรมทเีคพาเลซ ถงึ บา้น/ตน้สงักดั)  ไมเ่กนิอตัราสงูสดุทีก่ าหนดไว ้ตามตารางแสดงอตัราค่าเดินทางสงูสดุ 
(ไป-กลบั) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ และขอให ้แนบหนังสือขออนุญาตใช้รถยนตจ์ากหน่วยงานต้นสงักดั  เพือ่ใช้
ประกอบการเบกิคา่เดนิทาง โดยในหนังสอืขออนุญาตใชร้ถยนตส์ว่นตวัจะตอ้งระบรุายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 เลขทะเบยีนรถ   
 วนัทีเ่ดนิทางไปกลบั 
 ประเภทรถ ยีห่อ้ ส ีรุ่นของรถ 
 ชื่อผูข้บั และผูท้ีเ่ดนิทางมาดว้ย  
 ผูบ้รหิารหน่วยงานลงนามรบัรองในหนังสอืขออนุญาตใชร้ถยนตส์ว่นตวั  

 
        ๒.๕  เง่ือนไขในการเบิกจ่ายค่าเดินทางและอ่ืนๆ 

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทีเ่กดิขึน้ทีส่งูกว่าอตัราทีก่ าหนดไว ้ทางผูจ้ดัฯไมส่ามามารถจา่ยใหไ้ด ้ผูเ้ดนิทาง
เขา้ร่วมอบรม จะตอ้งรบัผดิชอบในสว่นเกนิเอง 

 
ตารางแสดงอตัราค่าเดินทางสงูสดุ (ไป-กลบั) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงัหวดั 
ภาคตะวนัตก 

อตัราค่าเดินทาง  
(ไป-กลบั) 

1 กาญจนบุร ี 900 

2 สมุทรสาคร 600 

3 ประจวบครีขีนัธ ์ 1,700 

4 เพชรบุร ี 900 

5 ราชบุร ี 800 

6 สุพรรณบุร ี 800 

7 นครปฐม 600 

8 สมุทรสงคราม 600 

จงัหวดั 
ภาคกลาง 

อตัราค่าเดินทาง 
(ไป-กลบั) 

 1 ชยันาท 1,300 

2 สงิหบุ์ร ี 1,000 

3 ลพบุร ี 1,000 

4 สระบุร ี 700 

5 อ่างทอง 700 

6 นนทบุร ี 400 

7 สมุทรปราการ 600 

8 พระนครศรอียธุยา 600 

9 นครนายก 700 

10 ปทุมธานี 600 

11 กรุงเทพฯ 500 
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จงัหวดั  
ภาคตะวนัออก 

อตัราค่าเดินทาง  
(ไป-กลบั) 

1 ตราด 1,900 

2 สระแกว้ 1,200 

3 จนัทบุร ี 1,600 

4 ระยอง 1,100 

5 ชลบุร ี 600 

6 ฉะเชงิเทรา 600 

7 ปราจนีบุร ี 900 

จงัหวดั 
ภาคเหนือ 

อตัราค่าเดินทาง 
(ไป-กลบั) 

1 เชยีงราย 4,200 

2 เชยีงใหม ่ 3,800 

3 แมฮ่อ่งสอน 5,000 

4 ล าปาง 3,600 

5 ล าพนู 3,800 

6 อุตรดติถ ์ 2,700 

7 สโุขทยั 2,500 

8 พะเยา 3,800 

9 น่าน 3,800 

10 แพร่ 3,200 

11 พษิณุโลก 2,100 

12 ตาก 2,500 

13 พจิติร 2,700 

14 เพชรบรณ์ู 2,100 

15 ก าแพงเพชร 2,000 

16 อุทยัธาน ี 1,300 

17 นครสวรรค์ 1,500 

จงัหวดั 
ภาคใต้ 

อตัราค่าเดินทาง 
(ไป-กลบั) 

1 ชุมพร 2,700 

2 สุราษฎรธ์าน ี 3,700 

3 ภเูกต็ 4,800 

4 ตรงั 4,800 

5 ปตัตานี 5,300 

6 นราธวิาส 5,700 

7 นครศรธีรรมราช 4,200 

8 สงขลา 5,000 

9 กระบี ่ 4,200 

10 พงังา 4,200 

11 สตลู 5,200 

12 พทัลุง 5,100 

13 ยะลา 5,400 

14 ระนอง 3,000 
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จงัหวดั 
ภาคอีสาน 

อตัราค่าเดินทาง 
(ไป-กลบั) 

1 บึงกาฬ 4,500 
2 นครพนม 4,300 
3 สกลนคร 3,800 
4 หนองบวัล าภ ู 3,100 
5 อ านาจเจริญ 3,500 
6 ยโสธร 3,200 

7 อุบลราชธานี 3,600 

8 ร้อยเอด็ 3,000 

9 บุรีรัมย ์ 2,300 

10 เลย 3,200 

11 มหาสารคาม 2,800 

12 ชยัภูมิ 1,900 

13 อุดรธานี 3,400 

14 หนองคาย 3,700 

15 ศรีสะเกษ 3,200 

16 กาฬสินธ์ุ 3,000 

17 สุรินทร์ 2,500 

18 ขอนแก่น 2,600 

19 มุกดาหาร 3,800 

20 นครราชสีมา 1,500 

หมายเหต ุ

 หากเดนิทางโดยรถตูห้รอืรถโดยสารทีไ่ม่มกีากตัว๋ ให้
แนบนามบตัร แผ่นพบัของควิรถตูห้รอืรถโดยสารมาดว้ย
เพื่อใหส้ามารถรายงานเป็นหลกัฐานไดว้า่เดนิทางมา
ดว้ยวธิใีด 

 ในการออกใบเสรจ็รบัเงนิ ขอใหอ้อกในนาม สสส. ตาม
รายละเอยีดดา้นล่างนี้เท่านัน้ 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
99/8 อาคารศนูยเ์รียนรู้สขุภาวะ ซอยงามดพูลี แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเพทมหานคร 10120 
หมายเลขผู้เสียภาษี  0-9940-00005-37-7 
 

 การอบรมจะเริม่ตัง้แต่วนัที ่๒๙ เม.ย.๖๒ เวลา 
๐๘.๓๐ และจะสิน้สุดการอบรม ในวนัที ่๑ พ.ค.๖๒ 
เวลา ๑๕.๓๐ น. ขอความกรณุาผู้เข้าร่วมการ
อบรม วางแผนการเดินทางเข้าร่วมการอบรมให้
ทนัตามก าหนดเวลา และเดินทางกลบัภมิูล าเนา
หลงัส้ินสดุการอบรมแล้ว ตามเวลาดงักล่าว
ข้างต้นด้วย 

 ตดิต่อประสานงานการเดนิทางและทีพ่กั 

 คุณทิพลกัษณ์ โทร. 02-653-7563-5 

 คุณขวญัยืน โทร. 086-785-9922 


