
 
 

คู่มือให้บริการประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การให้บริการด้านการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
1. สถาบันการประชาสัมพันธ์ เปิดรับบุคคลทั่วไป หรือ บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ม ี    
ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมนั้น สามารถศึกษา
รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ตามช่องทางการให้บริการ  
2. วิธีการและเงื่อนไขในการสมัคร  
  1) กรณีผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเอง 
   - ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
ได้ด้วยตัวเอง ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์  เลขที่ 125 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
   2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 
   - ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ส่งโทรสาร โดยดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง เว็บไซต์สถาบันการประชาสัมพันธ์
http://training.prd.go.th 
  3) กรณีสมัครทางออนไลน์ 
    - ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันการประชาสัมพันธ์ http://training.prd.go.th  หรือ 
สามารถส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail : Ipr_web@hotmail.com 
หมายเหตุ 
     - การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตรและส่งหลักฐานการช าระเงินภายใน
วันที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

 
ช่องทางการให้บริการ 

 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
สถาบันการประชาสัมพันธ์  เลขที่ 125 ซอยอารีย์ 
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์  
0 2298 5795-99 
0 2618 2323 ต่อ 4103, 4104, 4105, 4106, 4108, 
4201, 4204, 4305, 4306, 4307 
 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 
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สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สื่อประชาสัมพันธ์ 
- เว็บไซต์สถาบันการประชาสัมพันธ์ :  

http://training.prd.go.th 
- Line : @iprtraining 
- Facebook สถาบันการประชาสัมพันธ์ : 

https://www.facebook.com/prdtraining/ 
- ทาง E-mail : Ipr_web@hotmail.com 

เปิดให้บริการทุกวัน 

 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :    30 วันท าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของ

สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถยื่นใบสมัคร 
ตามทางช่องทางการให้บริการของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขในการสมัคร 

- สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

2 
 

พิจารณาข้อมูลใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
(รอการประสานกลับจากเจ้าหน้าที่แจ้งผลการคัดเลือก 
เพ่ือช าระค่าลงทะเบียน) 

10 วัน สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

3 
 
 

ผู้สมัครช าระค่าลงทะเบียน หลังได้รับแจ้งยืนยันการ
สมัครจากเจ้าหน้าที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  โดยสามารถช าระค่าลงทะเบียน
ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ 
1. ช าระเป็นเงินสด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร

สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
2. โอนเงินเข้าบัญชี  
ชื่อบัญชี :  เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่บัญชี : 184-00141-72 ธนาคารกรุงไทย สาขา

ย่อยกรมสรรพากร  
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์
โทรศัพท์ ชื่อหลักสูตร และที่อยู่ เพื่อใช้ในการออก
ใบเสร็จ มาพร้อมใบ Pay in และส่งถึงสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการให้บริการ)  

15 วัน สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม และ
เจ้าหน้าที่สถาบันการประชาสัมพันธ์จะแจ้งผลทาง  
E – mail หรือ โทรศัพท์ 

5 วัน สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา- ฉบับ 
(หมายเหตุ : บัตรต้องไม่หมดอายุ) 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 
  เป็นไปตามอัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์  

การรับเรื่องร้องเรียน 

สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน แนะน าบริการได้ที่ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 125 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2618 2323 ต่อ 4103, 4104, 4105, 4106, 4108, 4201, 4204, 4305, 
4306, 4307 

2 ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1 ใบสมัครลงทะเบียนการฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
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