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ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ) 
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

คำชี้แจง 
1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/14692 เพื่อสำรองที่นั่ง 
2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการอบรมด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์ (พร้อมลงนามกำกบั)  
3. สแกนใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และหนังสืออนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานตน้สงักัดให้เข้าร่วมการอบรม และส่ง

มายัง  
email: email: tdga-g_division@dga.or.th 

4. กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไดท้ี่   
มือถือ 084 153 2464  (ปุณยา) , 081 985 0471 (พรเพ็ญ) , 088 002 7114 (ปภาวี) 

  
ข้อมูลผู้สมัคร 

 (โปรดกรอกใบสมัครด้วยลายมอืบรรจงหรือพิมพ์)  
 

คำนำหนา้ชื่อ .................... ชื่อ ......…………..............................นามสกุล ............………….......................ชื่อเล่น …………. 

ชื่อตำแหน่ง (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................. 

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................ 

โทรศัพท์มือถือ ................................................................................................................................................................ 

อีเมลที่ท่านใช้เปน็ประจำ…………………………………………………………................................................................................ 

ท่านมโีรคประจำตัวหรือไม่    ไม่มี   มี 

หมายเหตุ: ขอ้มูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และจะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น     

ท่านแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารชนดิใด (ในกรณหีากแพ้โปรดระบ)ุ ................................................................. 

 หมายเหตุ: ข้อมูลของท่านจะถกูปกปิดเป็นความลับ และจะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น   

 

ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบนัการศึกษา วุฒิ / วิชาเอก 

ปริญญาตร ี   

ปริญญาโท   

ปริญญาเอก   

อ่ืนๆ โปรดระบ ุ
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มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม และเลือกรูปแบบการเดินทางสำหรับการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
 

[กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ เลือกหลักสูตรที่ประสงค์เข้าฝึกอบรมและรูปแบบการเดินทางกรณศีึกษาดูงานต่างประเทศ]  
 

 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสงู (รอส.) รุ่นที่ 8  
         (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8)  
              ลงทะเบียนฝึกอบรม ไม่รวมศึกษาดูงานตา่งประเทศ ค่าลงทะเบียน 120,000 บาท 
          ลงทะเบียนฝึกอบรม รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ คา่ลงทะเบียน 288,000 บาท* 

    กรณีประสงค์พักเดี่ยว (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 12,600 บาท) 
 กรณีประสงค์เดินทางชัน้ธุรกิจ (มีค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมอีก 105,000 บาท) 

* อัตรานี้เป็นการเดินทางด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และพักคู่ กรณีประสงค์เดินทางชั้นธุรกิจ หรือพักเด่ียว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม     

 2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11  
         (e-Government Executive Program: eGEP#11) 

 ลงทะเบียนฝึกอบรม (ไม่รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ) คา่ลงทะเบียน 152,800 บาท 
        ลงทะเบียนฝึกอบรม (รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ) คา่ลงทะเบียน 227,400 บาท* 

  กรณีประสงค์พักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 12,600 บาท 
 กรณีประสงค์เดินทางชัน้ธุรกิจ มีค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมอีก 34,000 บาท 

* อัตรานี้เป็นการเดินทางด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และพักคู่ กรณีประสงค์เดินทางชั้นธุรกิจ หรือพักเด่ียว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม     

          

 3. หลักสูตรหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทลั รุ่นที่ 3  
         (Digital Transformation Program: DTP#3)  

 ลงทะเบียนฝึกอบรม ไม่รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าลงทะเบียน 152,800 บาท 
        ลงทะเบียนฝึกอบรม รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าลงทะเบียน 227,400 บาท* 

  กรณีประสงค์พักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 12,600 บาท  
 กรณีประสงค์เดินทางชัน้ธุรกิจ มีค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมอีก 34,000 บาท 

* อัตรานี้เป็นการเดินทางด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และพักคู่ กรณีประสงค์เดินทางชั้นธุรกิจ หรือพักเด่ียว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม     

หมายเหตุ:  
▪ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และ/หรือปรับราคาค่าลงทะเบียนเข้ารว่ม

กิจกรรมฯ หรือ ยกเลิกกิจกรรมฯ ในกรณีที่มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ ไม่ถึง 20 ท่าน โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ทราบล่วงหน้า  

▪ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ลดลง และ /หรือเพิ่มขึ้น  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสาย  
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า 

▪ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลงวันที ่เด ินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า 

▪ กรณีท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางฯ จากท่ีระบุไว้ตามใบสมัครนี้ ขอความกรุณาให้ท่านทำหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศตามที่ระบุไว้
อย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นทางโครงการฯ จำเป็นจะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง
ไปจากท่ีระบุไว้ในใบสมัครนี ้
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▪ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าตั๋วโดยสารออก เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมทั้งคณะ ดังนั้น 
ตั๋วโดยสารจึงออกเป็นตั๋วคณะ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการออกตั๋วโดยสารเอง (ตั๋วเดี่ยว) และการคืนค่าธรรมเนียมการ
ฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ 

▪ กรณีเดินทางแบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ต้องชำระเพิ่มขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท/ท่าน/เที่ยว หรือ
มากกว่าในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

▪ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ 
▪ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมต่อท่าน และราคารวม VAT ร้อยละ 7 แล้ว 
▪ ค่าลงทะเบียนเป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับการลงทะเบียนอบรมตลอดโครงการฯ รวมการศึกษาดูงานต่างประเทศแล้ว 
▪ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสับไม่สามารถจัดฝึกอบรมหรือ

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศได้ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม 
 
โปรดระบุหนา้ที่ความรับผิดชอบในตำแหนง่งานปัจจุบนัของท่าน (โดยสังเขป) (หรือแนบ File electronic) 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
ท่านมีความคาดหวังของทา่นในการสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมในคร้ังนี้ (หรือแนบ File electronic) 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในใบสมัครนี้ และขอรับรอง
ว่าข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง และยอมรับว่าการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว
เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คัดเลือกและอนุมัติ รวมถึงข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดังกล่าวในทุกกรณี  โดยไม่ติดใจดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น และหาก
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสตูรฯ 
พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ 
  

ลงนามผู้เข้ารับการฝึกอบรม.............................................................  
   

 (.........................................................................)   
 วันที่..............................................................  


