โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่”
*****************************************
หลักการและเหตุผล
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ได้ ป ระกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา ซึ่ งจะเริ่ ม บั งคั บ ใช้ ในวั น ที่ 23 สิ งหาคม 2560 นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั งกล่ า ว มี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ ก ารดํ าเนิ น การจัด ซื้ อจั ด จ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ มีก รอบการปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้
การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
จึงจําเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี้ ประกอบกับปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) อย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร โดยลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้น้อยที่สุด โดยมี
เป้าหมายให้ผู้ซื้อและ ผู้ขายพบกันเฉพาะขั้นตอนการส่งของ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ
จัดซื้อสินค้าและบริการ โดย การพัฒนาระบบ e-GP ระยะที่ 3 นี้จะมีการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า (Products
Catalog) เพื่ อ รองรับ การจัด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ ผ่ านการซื้ อ ขายด้ วยระบบอิเล็ ก ทรอนิ กส์แ ละมี การพั ฒ นา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้สอดคล้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการพิจารณาประเภท
ของสินค้าและบริการแทนการพิจารณาวงเงินด้วย การกําหนดให้มีระบบ e-Bidding สําหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้น สูง และระบบ e-Market สําหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่ไม่มีความซับซ้อน มีมาตรฐานชัดเจน หรือ เป็นสินค้าทั่วไป ซึ่งการพัฒนาระบบ e-GP ระยะ
ที่ 3 จะช่วยสร้างมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ ให้กับระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี
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ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ เห็นว่า เจ้าหน้าที่ ผู้ป ฏิ บัติงานด้านพั สดุ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิ บั ติ ในการจั ด หาพั ส ดุ ด้ วยวิ ธี ต ลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Market : e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รวมทั้งใน
เรื่ อ งการบริ ห ารสั ญ ญา ซึ่ ง จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กฎหมาย ระเบี ย บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ข้ อ บั ง คั บ หรื อ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นําไปปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงได้จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่” ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้ เข้ าร่วมสัม มนาที่ ป ฏิ บัติงานด้านการพั ส ดุและผู้ มี ส่ วนเกี่ยวข้อง มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับทิศทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. เพื่ อให้ ผู้ เข้ าร่วมสัม มนาที่ ป ฏิ บัติงานด้านการพั ส ดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค วามรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร
หัวข้อการสัมมนา
1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนําความรู้ ข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติ และ
ปรับใช้ในการบริหารงานด้านพัสดุ และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพ และสามารถไปถ่ายทอด
หรือแนะนําให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จํานวน
200 คน
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วิทยากร
1. คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารสินทรัพย์
กองพัสดุ สังกัดกรมชลประทาน
2. คุณมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และสถานที่
สังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ระยะเวลาการสัมมนา
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 รวม 2 วัน
ผู้ เข้ าร่ ว มสั ม มนาที่ เข้ าอบรมเกิ น 80% ของระยะเวลาในการจั ด อบรม จะได้ รับ เกี ย รติ บั ต รจาก
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานทีส่ ัมมนา
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
เทคนิคการสัมมนา
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบปัญหาข้อซักถาม
การติดตามประเมินผล
ประเมิ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจของผู้ เข้ าร่ ว มสั ม มนาและความพึ งพอใจ โดยใช้ แ บบสอบถาม และ
ประเมินผลรวมโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
1. ค่าลงทะเบียน 3,700.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้ อ และเอกสารประกอบการสัมมนาพร้อมกระเป๋าเอกสาร) **ไม่ รวมค่ าธรรมเนี ยม
ธนาคารและค่าที่พัก
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป
เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุ ม ระหว่างประเทศ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอี ย ดแจ้ งตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง
ที่ กค 0406.4/ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555
3. ผู้เข้ าร่วมสั ม มนาจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3

4. ค่าลงทะเบียนที่ชําระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใด ๆ
ก็ต าม จะต้ อ งแจ้ งเหตุ ขัด ข้ อ งก่ อ นวัน สั ม มนาไม่ น้ อ ยกว่า 7 วัน (ภายในวัน ศุ ก ร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560)
ศูนย์บริการวิชาการจะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากําหนดเวลาดังกล่าว
ทางศูนย์บริการวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคล
ผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการวิชาการ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วัน เช่นกัน
ขั้นตอนการสมัครเข้าสัมมนาและการตอบรับ
1. ผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จะเข้ าร่วมสัม มนากรอกรายละเอีย ดตามแบบฟอร์ม ใบสมั ค รเข้ าร่วม
สั ม มนาให้ ครบถ้ ว น (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 1) หรื อ ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://cas.swu.ac.th
2. ชํ า ระค่ า ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มสั ม มนา โดยชํ า ระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นเป็ น เงิ น สดผ่ า น
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัญชีหลัก)
เลขที่บัญชี 982-4-14110-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ส่งหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย (1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา
(2) หลักฐานการชําระเงินค่าลงทะเบียน ไปที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114
อาคารบริ ก าร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลากุ ล ชั้ น 15 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยตรง หรือทางอีเมล์ snowrain_k@hotmail.com หรือ ทางโทรสาร 0 2259 2525
4. เมื่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ รั บ เอกสารหลั ก ฐานการสมั ค รและหลั ก ฐานการโอนเงิ น
ค่าลงทะเบียนแล้ว ทางศูนย์บริการวิชาการจะออกใบเสร็จรับเงินเมื่อผู้สมัครได้ส่งหลักฐานใบสมัครการเข้าร่วม
สัมมนาและสําเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
5. ศูนย์บริการวิชาการ จะไม่รับลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนในวันจัดการสัมมนา เว้นแต่
ในกรณีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาไม่เต็มตามจํานวนที่ศูนย์บริการวิชาการกําหนด ศูนย์บริการวิชาการจะ
เปิดโอกาสให้บุคคลที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนในวันจัดการสัมมนา
ได้เป็นกรณีพิเศษ
6. ศูนย์บริการวิชาการเปิ ดรับ สมัค รเข้าร่วมสัม มนาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
ครบจํานวน 200 คน สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒ นา กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2259 5511, 0 2649 5000 ต่อ 11025, 11029
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://cas.swu.ac.th ผู้รับ ผิดชอบโครงการ นายหั สดิน ทร์ สอนปะละ และ
นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กําหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กับระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐแนวใหม่”
ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------------------------------วัน เวลา
หัวข้อเรื่อง
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนสัมมนา
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา
09.00 – 12.00 น. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วิทยากร

คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี
ผู้อํานวยการส่วนบริหารสินทรัพย์
กองพัสดุ กรมชลประทาน

บรรยาย / อภิปราย / แลกเปลี่ยน
13.00 – 15.00 น. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้ พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

บรรยาย / อภิปราย / แลกเปลี่ยน
15.00 – 16.30 น. กระบวนการปฏิบัตใิ นระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
- การจัดทําเอกสารการซื้อหรือการจ้าง
- การจัดทําราคากลางตามกฎหมาย ปปช
.
บรรยาย / อภิปราย / แลกเปลี่ยน

คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี
ผู้อํานวยการส่วนบริหารสินทรัพย์
คุณมนูญ ปานอุทัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และ
สถานที่
คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี
ผู้อํานวยการส่วนบริหารสินทรัพย์
คุณมนูญ ปานอุทัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และ
สถานที่
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วัน เวลา
หัวข้อเรื่อง
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
09.00 – 12.00 น. กระบวนการปฏิบัติในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
- การสร้างโครงการ
- การจัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง
- การพิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบเอกสาร
และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
- การจัดทํารายงานผลการพิจารณา
- การแจ้งผลการพิจารณา

วิทยากร
คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี
ผู้อํานวยการส่วนบริหารสินทรัพย์
คุณมนูญ ปานอุทัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และ
สถานที่

บรรยาย / อภิปราย / แลกเปลี่ยน
13.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ

คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี
ผู้อํานวยการส่วนบริหารสินทรัพย์
คุณมนูญ ปานอุทัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และ
สถานที่

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา 10.15 – 10.30 น. ภาคบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
2. นายหัสดินทร์ สอนปะละ
3. นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กับระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐแนวใหม่”
ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... สกุล........................................................
ตําแหน่ง................................................................หน่วยงาน..............................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล.....................................................................
การรับประทานอาหาร ( ) ปกติ ( ) มังสวิรัติ ( ) อาหารอิสลาม ( ) แพ้...............................
2. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... สกุล........................................................
ตําแหน่ง................................................................หน่วยงาน..............................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล.....................................................................
การรับประทานอาหาร ( ) ปกติ ( ) มังสวิรัติ ( ) อาหารอิสลาม ( ) แพ้...............................
3. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... สกุล........................................................
ตําแหน่ง................................................................หน่วยงาน..............................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล.....................................................................
การรับประทานอาหาร ( ) ปกติ ( ) มังสวิรัติ ( ) อาหารอิสลาม ( ) แพ้...............................
4. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... สกุล........................................................
ตําแหน่ง................................................................หน่วยงาน..............................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................อีเมล.....................................................................
การรับประทานอาหาร ( ) ปกติ ( ) มังสวิรัติ ( ) อาหารอิสลาม ( ) แพ้...............................
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย ( ) สําเนาใบโอนเงิน
ต้องการให้ออกใบเสร็จในนาม...................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมายัง snowrain_k@hotmail.com
หรือ โทรสาร (อัตโนมัติ) 0 2259 2525 ภายในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณรัตนา ปฏิสนธิเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 08 6399 9842
นายหัสดินทร์ สอนปะละ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 11029
***รับจํานวนจํากัด เพียง 200 ท่าน***
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เอกสารการจองทีพ่ ัก
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560
โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่
ย่านไนท์บาซาร์ ถนนลอยเคราะห์ ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5390-5000 โทรสาร 0-5327-5429
อัตราค่าห้องพัก STANDARD FLOOR (รวมอาหารเช้า)
ห้องพักแบบ Superior (เดี่ยว)
ห้องพักแบบ Superior (คู่)
ห้องพักแบบ Deluxe (เดี่ยว)
ห้องพักแบบ Deluxe (คู่)
ห้องพักแบบ Business (เดี่ยว)
ห้องพักแบบ Business (คู่)
เตียงเสริม Extra Bed

1,300.1,500.1,600.1,800.2,300.2,500.800.-

บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
บาทสุทธิ/ห้อง/คืน

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล.........................................................
ที่อยู่...................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ....................................โทรศัพท์.................................โทรสาร..................................
[ ] พักเดี่ยว [ ] พักคู่ คู่กับ นาย/นาง/นางสาว...............................................................
[ ] ต้องการให้โรงแรมจัดคู่พักให้
เข้าพักวันที่.............................. มิถุนายน 2560

ตั้งแต่เวลา..........................................

ออกวันที่................................. มิถุนายน 2560

ตั้งแต่เวลา..........................................

(โปรดชําระเงินมัดจําค่าห้องพัก 1 คืนแรกล่วงหน้า) โรงแรมจะสํารองห้องสําหรับผูท้ ี่จ่ายค่ามัดจําเท่านัน้
โดยชําระเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาช้างคลาน
เลขที่บญ
ั ชี

533-0-00573-6

ชื่อบัญชี

บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จํากัด

โปรดส่งใบจองที่พักและสําเนาการโอนเงินมาที่
คุณชมพิศ วงศ์ฟู ผู้จัดการฝ่ายขาย E-mail chompitwo@dtw.co.th
โทรศัพท์ 0-5390-5000 ต่อ 3205 โทรสาร 0-5327-5429
หมายเหตุ : โปรดส่งใบจองที่พักไปยังโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยตรง
โควตา 50 ห้องพัก หรือ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
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