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คำ�นำ�

  หนังสือ”คู่มือสำ�หรับประช�ชน ของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร” นี้ ง�น

ประช�สัมพันธ์ สำ�นักบริห�รง�นกล�ง ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้ประช�ชนทั่วไป นักท่องเที่ยว 

บริษัท/ห้�งร้�น ใช้เป็นคู่มือในก�รรับบริก�รต่�ง ๆ ของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร ใน

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูล และส�ระสำ�คัญต่�ง ๆ ที่ประช�ชนควรทร�บ เพื่อ

ช่วยให้ได้เตรียมตัวว�งแผน มีคว�มพร้อมในก�รใช้บริก�รต่�ง ๆ ของสำ�นักง�นพัฒน�

พิงคนคร และมีแนวท�งแก้ไขปัญห�ในก�รท่องเที่ยวหรือใช้บริก�รต่�ง ๆ อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ส�ม�รถท่องเที่ยวได้อย่�งสบ�ยใจ และปลอดภัย

 ง�นประช�สัมพันธ์ สำ�นักบริห�รง�นกล�ง หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ประช�ชนจะได้

ใช้ประโยชน์จ�ก “คู่มือสำ�หรับประช�ชนของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร” ต่อไป

ง�นประช�สัมพันธ์ สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

มีน�คม 2558



C O N T E N T S



C O N T E N T S
ส�รบัญ

สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน)

คว�มเป็นม�

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

โครงสร้�งก�รดำ�เนินง�น

สินค้�และบริก�ร

 - สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

 - สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

 - สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

เอกส�รขั้นตอนในก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน

 - สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

 - สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

 - สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

หม�ยเลขติดต่อประส�นง�น

 - สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

 - สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ 

 - สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

แผนที่

ปฏิทินก�รท่องเที่ยว ประจำ�ปี 2558 

แบบฟอร์มต่�ง ๆ



วัตถุประสงค์

 “ก�รพัฒน�พิงคนคร” หม�ยถึง ก�รพัฒน�พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 

หรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภ�พก�รเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้ง

เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนในพื้นที่ดังกล่�ว

 ต�มม�ตร� 7 แห่งพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�ร

มห�ชน)  พ.ศ. 2556 ให้สำ�นักง�นมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้

 (1) ว�งแผน พัฒน� และบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และ

กิจก�รที่ต่อเนื่องเพื่อก�รพัฒน�พิงคนคร

 (2) พัฒน�โครงข่�ยก�รคมน�คม ขนส่ง และก�รส�ธ�รณูปโภคเพื่อส่งเสริมภ�รกิจ 

ต�มข้อ 1

 (3) ประส�นง�นและสนับสนุนหน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒน�พิงคนคร

 (4)  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จ�รีตประเพณี ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน

ดีง�มของท้องถิ่นในพื้นที่ก�รพัฒน�พิงคนคร

 (5)  ส่งเสริมให้เกิดก�รจ้�งง�นและยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของ

ประช�ชนในพื้นที่ก�รพัฒน�พิงคนครโดยคำ�นึงถึงก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและชุมชน



 สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร(องค์ก�รมห�ชน) เป็นหน่วยง�นที่จัดตั้งต�มพระ

ร�ชกฤษฏีก�จัดตั้งสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร องค์ก�รมห�ชน พ.ศ.2556 ณ วันที่ 5 

กุมภ�พันธ์ 2556 มีชื่อเรียกเป็นภ�ษ�อังกฤษว่� “Pinkanakorn Develoment Agen-

cy (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่� PDA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อว�งแผน 

พัฒน� และบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก  ศูนย์ประชุม  และกิจกรรมที่ต่อ

เนื่อง เพื่อก�รพัฒน�พิงคนคร  ก�รพัฒน�โครงข่�ยก�รคมน�คม  ก�รขนส่ง  และ

ก�รส�ธ�รณูปโภคเพื่อส่งเสริมภ�รกิจของก�รสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร  ก�รประส�น

ง�นและสนับสนุนหน่วยง�นภ�ครัฐ องค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่นและภ�คเอกชน

ที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒน�พิงคนคร รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จ�รีตประเพณี 

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีง�ม ของท้องถิ่นในพื้นที่ก�รพัฒน�พิงคนคร และ

ส่งเสริมให้เกิดก�รจ้�งง�นและยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนใน

พื้นที่พิงคนครโดยคำ�นึงถึงก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและชุมชน 

 ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน) ครอบคลุม

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภ�พสูง มีคว�มพร้อม

ทั้งด้�นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพย�กรธรรมช�ติ แหล่งท่องเที่ยว ก�รลงทุนและ

คว�มเข้มแข็งของภ�ครัฐ และเอกชน และภ�คประช�สังคมเป็นก�รพัฒน�ในรูปแบบ

พิเศษ เพื่อเพิ่มพูนศักยภ�พก�รเป็นแหล่งท่องเที่ยว กับทั้งเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิต

และคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนในพื้นที่ดังกล่�วให้ดีขึ้น โดยใช้วิธีก�รบริห�รจัดก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

(องค์ก�รมห�ชน)



ที่มีลักษณะเฉพ�ะคำ�นึงถึงก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน และอ�จใช้เป็นแนวท�งใน

ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่อื่นต่อไปอีกได้ในอน�คต สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร จึงมีคว�ม

ประสงค์จะจัดห�ผู้ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์ก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�ร ต�มภ�รกิจ

ที่ได้กำ�หนดไว้ใน พรฏ.เพื่อเผยแพร่ ประช�สัมพันธ์ องค์กรให้เป็นที่รู้จักของประช�ชน

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพ�ะในเขต 8 จังหวัด อ�ทิ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัด

เชียงร�ย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำ�พูน, จังหวัดลำ�ป�ง, จังหวัดแพร่, จังหวัด

น่�น และจังหวัดพะเย� เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจในวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งองค์กร

และสร้�งคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วนในก�รดำ�เนินง�นขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ 

เกิดคว�มเชื่อถือเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในภ�รกิจ และพร้อมที่จะให้คว�มร่วมมือส่งเสริม

ให้เกิดคว�มเข้�ใจอย่�งถูกต้องในภ�รกิจขององค์กรบรรลุคว�มสำ�เร็จอย่�งร�บร่ืน 

ปร�ศจ�กก�รต่อต้�นและอคติต่�งๆ ด้วยแนวท�งก�รประช�สัมพันธ์เชิงรุกเปิดประตู

สู่หัวใจของประช�ชนในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด ให้มีคว�มเชื่อมั่นในทิศท�งก�รดำ�เนินง�น

ขององค์กร เพื่อประโยชน์ของประเทศช�ติและส่วนรวม โดยจัดห�แนวท�งในก�รให้

เกิดคว�มมีส่วนร่วมร่วมมือของประช�ชนและทุกภ�คส่วนในพื้นที่

โดยมีภ�รกิจต�มกฎหม�ยจัดตั้งองค์กร ดังนี้

 1.  ว�งแผน พัฒน� และบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และ

กิจก�รที่ต่อเนื่องเพื่อก�รพัฒน�พิงคนคร   

 2.  พัฒน�โครงข่�ยก�รคมน�คม ขนส่ง และก�รส�ธ�รณูปโภคเพื่อส่งเสริม

ภ�รกิจต�มข้อ 1.

 3.  ประส�นง�นและสนับสนุนหน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และ

ภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒน�พิงคนคร   

 4.  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จ�รีตประเพณี ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีง�มของท้องถิ่นในพื้นที่ก�รพัฒน�พิงคนคร   

 5.  ส่งเสริมให้เกิดก�รจ้�งง�นและยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของ

ประช�ชนในพื้นที่ก�รพัฒน�พิงคนคร โดยคำ�นึงถึงส่วนร่วมของประช�ชนและชุมชน



 ก�รบริห�รจัดก�รในระยะเร่ิมแรกของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร(องค์ก�ร

มห�ชน) ได้ว�งระบบก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�น ประกอบด้วย โครงสร้�งสำ�นักง�น

และก�รกำ�หนดระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปต�มพระร�ชกฤษฎีก�จัดต้ังสำ�นักง�น

พัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน) พ.ศ. 2556  และภ�ยหลังก�รรับโอนสำ�นักง�นเชียง

ใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี และ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษ�  สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน) 

โดยมีภ�รกิจต�มโครงสร้�งของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน) ดังนี้

 (1) สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

  1) บริห�รจัดก�รเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ

ของประเทศและภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก

  2) พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และเพิ่มท�งเลือกให้แก่นักท่อง

เที่ยวทั้งช�วไทยและช�วต่�งประเทศ

  3)   ยกระดับสินค้�และบริก�รท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณ 

ภ�พและม�ตรฐ�นระดับส�กล

  4) สร้�งร�ยได้และก�รจ้�งง�นในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภ�ค รวม

ทั้งส่งเสริมก�รเรียนรู้และเข้�ถึงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้�งของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

(องค์ก�รมห�ชน)



 (2) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษ�

  1) ดำ�เนินก�รด้�นก�รตล�ดโดยร่วมมือกับทุกภ�คส่วนเพื่อให้บริก�ร

ง�นจัดประชุม/ง�นแสดงสินค้�ที่ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว วัฒนธรรม ธรรมช�ติ ภูมิปัญญ�

ท้องถิ่นและองค์คว�มรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้�น เป็นส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งร�ยได้

และก�รจ้�งง�นให้จังหวัดเชียงใหม่และภูมิภ�ค

  2) อำ�นวยก�รจัดง�นแสดง/กิจกรรมสร้�งสรรค์เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นเวที

ระดับช�ติและน�น�ช�ติที่ส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศ

  3) บริห�รจัดก�รศูนย์ประชุมฯ ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

 (3) สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

  1)   จัดทำ�แผนพัฒน�เพื่อก�รท่องเที่ยวในเขตพิงคนคร

  2) บริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยวของพิงคนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่สำ�คัญของประเทศและภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก

  3) พัฒน�โครงข่�ยโครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ในเขตพิง

คนคร

  4) ดำ�เนินโครงก�รพิเศษอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรม

ก�รฯ

 (4) สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

  1) ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�นบริห�รทั่วไป ง�นช่วยอำ�นวยก�ร ง�น

เลข�นุก�รของคณะกรรมก�ร ก�รเงิน ก�รบัญชี ก�รงบประม�ณ ก�รพัสดุ อ�ค�ร

สถ�นที่ ย�นพ�หนะของสำ�นักง�น

  2) จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ แผนปฏิบัติง�น และงบประม�ณ ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก�รจัดตั้งสำ�นักง�น รวมทั้งติดต�มและประเมินผลก�ร

ปฏิบัติง�น

  4) ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคล กฎหม�ย และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระบบง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

  5) ประช�สัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมคว�มรู้ คว�มก้�วหน้� และผล

ง�นของสำ�นักง�น



วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศ�สตร์ 

เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

        องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่เพื่อก�รท่องเที่ยว และธุรกิจ

เชื่อมโยงที่มีขีดคว�มส�ม�รถระดับส�กล ภ�ยใต้ก�รบูรณ�ก�รร่วมกับทุกภ�คส่วน

         1) ว�งแผน พัฒน� และบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และ

กิจก�รที่ต่อเนื่องเพื่อก�รพัฒน�พิงคนคร

 2) พัฒน�โครงข่�ยก�รคมน�คมขนส่ง และก�รส�ธ�รณูปโภคด้�นก�รท่อง

เที่ยวและภ�รกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

 3) ประส�นง�นและสนับสนุนหน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒน�พิงคนคร

 4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จ�รีตประเพณี ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีง�มของท้องถิ่นในพื้นที่ก�รพัฒน�พิงคนคร

 5) ส่งเสริมให้เกิดก�รจ้�งง�นและยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของ

ประช�ชนในพื้นที่ก�รพัฒน�พิงคนครโดยคำ�นึงถึงก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและ

ชุมชน 



ประเด็นยุทธศ�สตร์ 

เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ และกลยุทธ์

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 1 :  สนับสนุน/ส่งเสริมก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยว

ภ�ยในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ :  ก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้�งสรรค์ที่มีคุณภ�พ

ม�ตรฐ�นและมีคว�มโดดเด่น   ก�รเพิ่มคุณค่� (value added) เพื่อยกระดับแหล่ง

ท่องเที่ยว และก�รเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่�งๆ ในพื้นที่

กลยุทธ์ : 

 1. พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีก�รบริห�รจัดก�รต�มม�ตรฐ�น ส�กล

 2. พัฒน�กิจกรรม รูปแบบ และสถ�นที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของ

ตล�ดยุคใหม่

 4. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้�งจุดข�ย/มูลค่�ของแหล่งท่องเที่ยว

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 2 :  สนับสนุนก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รท่อง

เที่ยวให้มีม�ตรฐ�นระดับส�กลและยั่งยืน

เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ :  ระบบก�รบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ� ที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภ�พ

กลยุทธ์ : 

 1. กำ�หนด/พัฒน�ม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รท่องเที่ยว

 2. สร้�งมูลค่�เพิ่มท�งศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

 3. พัฒน�ก�รตล�ดและก�รประช�สัมพันธ์เชิงรุก



 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 3 :  ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 

ส�ธ�รณูปโภค และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณ�ก�รด้�นก�รท่อง

เที่ยว

เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ :  ก�รปรับปรุงและพัฒน�โครงข่�ยระบบก�รคมน�คม 

ก�รขนส่ง  ให้เข้�ถึงแหล่งท่องเที่ยว  ก�รพัฒน�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเพื่อเพิ่มขีด

คว�มส�ม�รถในก�รรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และก�รปรับปรุงภูมิสถ�ปัตย์ในพื้นที่

ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์

กลยุทธ์ : 

 1. ประส�นก�รออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศน์ของเมืองที่เอื้อต่อก�รส่งเสริม

ศักยภ�พก�รท่องเที่ยว

 2. ว�งแผนและเชื่อมโยงก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น ส�ธ�รณูปโภค และสิ่ง

อำ�นวยคว�มสะดวกเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งบูรณ�ก�ร

 3. ประส�นก�รบริห�รจัดก�รด้�นคมน�คมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภ�พด้�น

ก�รท่องเที่ยว

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 4 :  พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล องค์คว�มรู้ที่ทัน

สมัย และเครือข่�ยก�รพัฒน�ที่เข้มแข็ง 

เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ :  ก�รเผยแพร่ข้อมูลด้�นก�รท่องเที่ยว  ก�รจัดทำ�

ระบบฐ�นองค์คว�มรู้ของแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติและที่สร้�งขึ้น  ประวัติศ�สตร์  

ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  ในพื้นที่พิงคนคร  โดยบูรณ�ก�รร่วมกับภ�ครัฐ  ภ�ค

เอกชน และท้องถิ่น

กลยุทธ์ : 

 1. พัฒน�ส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รจัดก�รท่องเที่ยว

 2. พัฒน�และบริห�รจัดก�รองค์คว�มรู้ด้�นก�รท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง

 3.  ส่งเสริมก�รเพิ่มทักษะ คว�มเชี่ยวช�ญแก่บุคล�กร/ผู้ประกอบก�รด้�น

ก�รท่องเที่ยว

 4. พัฒน�และประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งเครือข่�ยก�รพัฒน�ด้�นก�รท่อง

เที่ยว



 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ :  สนับสนุน ส่งเสริม สืบส�น ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

กลยุทธ์ : 

 1.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เพื่อสร้�งสรรค์

สังคม

 2. พัฒน�พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน และเพิ่มคุณค่�มรดกท�ง

วัฒนธรรม

 3. สืบส�นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นอย่�ง

ยั่งยืน

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 6 : พัฒน�องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมือ

อ�ชีพ

เป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ :  ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรที่มีคว�มทันสมัย มีธรรม�ภิ

บ�ล และมีประสิทธิภ�พ

กลยุทธ์ : 

 1. ส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

 2. พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รองค์กรที่มีประสิทธิภ�พและทันสมัย

 3. ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รที่มีธรรม�ภิบ�ล และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 4. สร้�งภ�พลักษณ์องค์กรที่ดี



ก�รบริก�รในส่วนของสำ�นักบริห�รง�นกล�ง

 1. ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�นบริห�รทั่วไป ง�นช่วยอำ�นวยก�ร ง�นเลข�นุก�ร

ของคณะกรรมก�ร ก�รเงิน ก�รบัญชี ก�รงบประม�ณ ก�รพัสดุ อ�ค�รสถ�นที่ ย�น

พ�หนะของสำ�นักง�น

 2. จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ แผนปฏิบัติง�น และงบประม�ณ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ก�รจัดตั้งสำ�นักง�น รวมทั้งติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

  3. ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคล กฎหม�ย และระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง และระบบง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

 4. ประช�สัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมคว�มรู้ คว�มก้�วหน้� และผลง�นของ

สำ�นักง�น

ติดต่อสอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่ : สำ�นักบริห�รง�นกล�ง สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

เลขที่ 456 หมูที่ 1  ตำ�บลช้�งเผือก อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร/โทรส�ร.053-999079



ก�รบริก�รในส่วนของสำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

   เชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในเรื่องก�รสร้�งจิตสำ�นึกก�ร

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพย์กรป่�ไม้และสัตว์ป่� ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่

อุทย�นแห่งช�ติดอยสุเทพ – ปุย ซึ่งกินพื้นที่ของ 3 ตำ�บล คือ ตำ�บลแม่เหียะ ตำ�บล       

สุเทพอำ�เภอเมือง และตำ�บลหนองคว�ย อำ�เภอห�งดง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่

ประม�ณ 819 ไร่ ห่�งจ�กใจกล�งเมืองเชียงใหม่ ประม�ณ 10 กิโลเมตร ติดกับอุทย�น

หลวงร�ชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) โดยเปิดบริก�รตั้งแต่เวล� 11.00 – 22.00 น.ของทุกวัน

 1. กิจกรรมก�รนั่งรถชมสัตว์กล�งวัน (Day safari) เปิดให้บริก�รตั้งแต่เวล� 

15.00 – 16.30 น. รถออกให้บริก�รทุก ๆ  30 น�ที โดยจะเข้�ไปในโซน Savanna Sa-

fari เป็นโซนแรกจะสัมผัสกับสัตว์อย่�งใกล้ชิด เช่น ยีร�ฟ ม้�ล�ย จิงโจ้แดง ฯลฯ และ 

Predator Prowl เป็นโซนที่สอง สัมผัสกับสัตว์นักล่� เสือโคร่งข�ว , สิงโต ไฮยีน่�ล�ย

จุด ฯลฯ ทั้งสอง Zones ใช้เวล�ในก�รนั่งชมประม�ณ 1 ชั่วโมง 30 น�ที

 2. กิจกรรมก�รนั่งรถชมสัตว์กล�งคืน (Night safari) เริ่มเปิดบริก�รตั้งแต่เวล� 

18.30 – 22.00 น. รถออกทุก ๆ  30 น�ที โดยจะเข้�ไปในโซน Savanna Safari เป็น

โซนแรกจะสัมผัสกับสัตว์อย่�งใกล้ชิด เช่น ยีร�ฟ ม้�ล�ย จิงโจ้แดง ฯลฯ และ Predator 

Prowl เป็นโซนที่สอง สัมผัสกับสัตว์นักล่� เสือโคร่งข�ว , สิงโต ไอยีน่�ล�ยจุด ฯลฯ ทั้ง

สอง Zones ใช้เวล�ในก�รนั่งชมประม�ณ 1 ชั่วโมง 30 น�ทีเช่นกัน ซึ่งเชียงใหม่ไนท์

ซ�ฟ�รีจะดำ�เนินก�รปิดจำ�หน่�ยบัตรเข้�ชมเวล� 22.00 น.  และมีรอบสำ�หรับนักท่อง

เที่ยวช�วต่�งช�ติ คือ

 - Savanna Safari เวล� 18.50 น., 19.30 น., 20.30 น., 21.30 น. และเวล� 

22.00 น.

  - Predator Prowl เวล� 19.30 น., 20.30 น., 21.30 น. และเวล� 22.00 น.



 3. กิจกรรมเบื้องหลังก�รดูแลสัตว์ (Behind the zoo) เป็นกิจกรรมที่เสริม

สร้�งก�รเรียนรู้เก่ียวกับชีวิตสัตว์ป่�และสัมผัสเบ้ืองหลังของก�รดูแลสัตว์ของเชียงใหม่

ไนท์ซ�ฟ�รี ซึ่งเจ้�หน้�ที่ดูแลสัตว์เป็นผู้ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ต่�ง ๆ ที่ตนได้เรียนรู้แก่

เย�วชนและนักท่องเที่ยวอย่�งเป็นกันเอง สัตว์ที่ร่วมในกิจกรรมคือ Big 5 ได้แก่ ช้�ง, 

ฮิปโปโปเตมัส, กระทิง, แรดข�ว และสัมผัสก�รให้อ�ห�รยีร�ฟที่เป็นมิตรกับนักท่อง

เที่ยว โดยใช้เวล�ในก�รทำ�กิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 น�ที เปิดบริก�รเป็น 1 รอบต่อวัน คือ 

14.30 น. 

 4. กิจกรรมเรียนรู้ชีวิตสัตว์บนเส้นท�ง Walking Zone เป็นกิจกรรมก�รเรียน

รู้สำ�หรับเย�วชนศึกษ�เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ ชีวิตคว�มเป็นอยู่ และข้อมูลสัตว์ใน

เส้นท�งก�รเดินชมสัตว์ที่มีขน�ดเล็ก บริเวณทะเลส�บสวอนเลค ระยะประม�ณ 1.2 

กิโลเมตร

 5. กิจกรรมก�รนั่งช้�งชมไพร ก�รนั่งช้�งแบบระยะสั้น ๆ  10 น�ที เพื่อให้

เย�วชนหรือนักท่องเที่ยวทดลองสัมผัสกับประสบก�รณ์ก�รนั่งบนหลังช้�งเป็นครั้ง

แรก และก�รนั่งช้�งชมสัตว์ 30 น�ที ซึ่งผู้ใช้บริก�รจะเพลิดเพลินไปกับก�รชมวิถีชีวิต

ของสัตว์ป่�และธรรมช�ติโดยก�รนั่งบนหลังช้�ง และก�รนั่งช้�งท่องไพร 1 ชั่วโมง ชม

ธรรมช�ติบนยอดดอยในเส้นท�งป่�อันอุดมสมบูรณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี โดยให้

บริก�รตั้งแต่เวล� 17.30 – 21.00 น.

 6. กิจกรรมก�รแสดงนำ�้พุดนตรี (Musical Fountain with Water Screen) 

นักท่องเที่ยวส�ม�รถชื่นชมก�รแสดงนำ�้พุประกอบดนตรีท่ีมีขน�ดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีจ�กประเทศเยอรมัน ซึ่งมีคว�มสูงม�กกว่� 12 เมตร กว้�ง 20 

เมตร แสดงรอบเวล� 20.00 น. และเวล� 21.10 น.ของทุกวัน



 7. กิจกรรมก�รถ่�ยภ�พกับลูกสัตว์ Photo corner เป็นกิจกรรมที่นักท่อง

เที่ยวส�ม�รถสัมผัสก�รถ่�ยภ�พกับลูกสัตว์ที่เกิดให้ภ�ยในเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี อ�ทิ

เช่น ลูกเสือโคร่งข�ว, ลูกสิงโต, ลูกเสือโคร่งอินโดจีน ซึ่งมีทั้งคว�มน่�รัก และแสนรู้ 

ตลอดจนเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทุกคน โดยมีบริก�รในก�รถ่�ยรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งจะ

ไม่เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยจะเปิดให้บริก�รถ่�ยภ�พตั้งแต่เวล� 18.00 – 

21.00 น.  

 8. กิจกรรมก�รให้อ�ห�รสัตว์ (Feeding) เป็นกิจกรรมก�รหนึ่งที่นักท่องเที่ยว

ได้สัมผัสกับก�รให้อ�ห�รสัตว์ที่มีคว�มแสนรู้ เช่น กว�ง ลูกช้�งแสนรู้ (นำ�้หว�น) และ

อื่น ๆ จะได้พบกับประสบก�รณ์ที่ตื่นเต้น สนุกสน�น ภ�ยในเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 9. บริก�รเรือปั่น (Paddle 

Boat) สัมผัสบรรย�ยก�ศคว�มโรแมน

ติก กับหุบเข� ส�ยนำ�้ ท่�มกล�งฝูงหงษ์

ข�วและหงษ์ดำ� สนุกสน�นกับก�รให้

อ�ห�รฝูงปล� และคว�มปลอดภัยใน

ก�รใช้บริก�รของลูกค้�ด้วยชูชีพระดับ

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยสูงสุด โดย

เปิดให้บริก�รทุกวันตั้งแต่เวล� 13.00 

– 18.00 น. 

 10. มุมก�แฟสด (Fresh roasted coffee) ส่วนหนึ่งของกิจกรรมใหม่ที่เชียง

ใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีภ�คภูมิใจเสนอ จิบก�แฟชื่นชมบรรย�ยก�ศธรรมช�ติ ส�ยลม ส�ยนำ�้

ชมพระอ�ทิตย์ลับขอบฟ้� บริเวณทะเลส�บสวอนเลน โดยเปิดบริก�รตั้งแต่เวล� 11.00 

– 21.00 น.ซึ่งส�ม�รถชิมลองรสช�ติได้ถึงสองแห่ง คือ บริเวณท�งเข้�โซน Jaguar 

Trail และบริเวณครัวเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 11. ก�รแสดง Safari Dancing ตื่นต�ตื่นใจกับก�รแสดง Safari Dancing กลุ่ม

ค�บ�เร่ย์ ทุกวัน วันละ 4 รอบ เวล�ประม�ณ 18.00 น. 19.00 น. 20.00 น.และ 21.00 

น.



 12. บริก�รรีสอร์ทและบ้�นพักเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี (Resort) เป็นบ้�นต�ก

อ�ก�ศชั้นเดียวพรั่งพร้อมด้วยเครื่องอำ�นวยคว�มสะดวกต่�ง ๆอย่�งครบครัน กระจ�ย

อยู่ต�มมุมสงบร่มรื่นของป่�ธรรมช�ติในบริเวณต่�ง ๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี บ้�น

แต่ละหลังประกอบด้วย ห้องพัก 3 - 4 ยูนิต แยกออกจ�กกันอย่�งเป็นอิสระ ภ�ยใน

แต่ละยูนิตตกแต่งในสไตล์ซ�ฟ�รีที่สวยง�มแปลกต� ด้วยลวดล�ยม้�ล�ยและเสือโคร่ง 

พร้อมด้วยมุมรับแขกหรือมุมนั่งเล่นที่จัดไว้อย่�งเหม�ะสม และสวยง�ม อีกทั้งมีห้องนำ�้

ในตัวที่ทันสมัยและโอ่อ่�พร้อมสวนหย่อมในร่มที่สวยง�มใกล้ชิดธรรมช�ติยิ่งขึ้น   

 13. บริก�รเช่�พื้นที่ประชุมสัมมน� และจัดกิจกรรมต่�ง ๆ  (Seminar Building) 

เชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีเปิดให้บริก�รเช่�พื้นที่ในก�รจัดประชุมสัมมน� และจัดกิจกรรม

ต่�ง ๆ ที่ส�ม�รถรองรับหน่วยง�นต่�ง ๆ มีทั้งพื้นที่เปิดโล่งในกลุ่มล�นน�วิลเลจ เพื่อ

ใช้สำ�หรับให้ผู้เข้�ชมไปนั่งและยืนชมคว�มสวยง�มของ Swan Lake วิวทิวทัศน์ของป่�

ธรรมช�ติ และดอยสุเทพ-ปุย ภูมิทัศน์รอบๆ Walking Zone และ Musical Foun-

tain และ Water Screen เป็นบริเวณที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในก�รชมคว�มสวยง�มของสิ่ง

แวดล้อมภ�ยในเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี ล�นชมวิวเป็นพื้นที่ภ�ยนอกอ�ค�รประกอบด้วย

พื้นที่ 2 ระดับ มีแปลงไม้ดอกและป�ล์มนำ�้มันปลูกห่�งๆ กั้นกล�ง เสริมให้ล�นชมวิวมี

คว�มสวยง�มและสดใสยิ่งขึ้น ประกอบด้วยร�ยละเอียดของพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรม 

ตลอดจนอ�ค�รประชุมที่รองรับได้ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจนถึงกว่� 150 คน

 14. ร้�นจำ�หน่�ยของที่ระลึก (Souvenir Shop) หลังจ�กก�รท่องเที่ยวภ�ย

ในเชียงใหมไนท์ซ�ฟ�รี ส�ม�รถซื้อห�ของที่ระลึกที่หล�กหล�ยภ�ยในเชียงใหม่ไนท์

ซ�ฟ�รี กับร้�นค้�ทั้ง 3 ร้�นบริเวณท�งออกของอ�ค�รล้�นน� คือ ร้�นล้�นน�ซ�ฟ�รี 

ร้�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีกิ๊ปช๊อป และร้�นดอยแก้ว ตลอดจนร้�นค้�ต�มมุมต่�ง ๆ ใน

อ�ค�รล้�นน� ซึ่งส�ม�รถพบกับสินค้�ที่มีคว�มเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

และชุมชนใกล้เคียงเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี ในร�ค�เป็นกันเอง

 15. มุมสวนสนุกสำ�หรับเด็ก (Children World) พบกับกิจกรรมใหม่สำ�หรับ

เด็กที่จะช่วยกระตุ้นก�รเรียนรู้ ทักษะไวพริบสำ�หรับเย�วชน อ�ทิ บ้�นบอลที่ใหญ่ที่สุด

ของจังหวัดเชียงใหม่ สวนสนุกกล�งแจ้งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนได้ตลอดทั้ง

วัน ตั้งแต่เวล� 11.00 – 19.00 น. 



 16. ร้�นอ�ห�รชมสัตว์ “ยีร�ฟ” ร้�นอ�ห�รอ�ห�รมหัศจรรย์ของคนรักสัตว์

ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ภ�ยในเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีที่

ใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธีมป�ร์คที่เชิดหน้�ชูต�ประเทศไทยและ

คว�มภ�คภูมิใจของคนเชียงใหม่ ร้�นยีร�ฟด้วยเอกลักษณ์ก�รออกแบบอ�ค�ร 2 ชั้น 

ตั้งแต่เวล� 11.00 – 24.00 น. 

 17. Digital Zoo ซึ่งเป็นก�รต่อยอดองค์คว�มรู้ด้�นธรรมช�ติวิทย�ของสัตว์

ป่�ของเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีในรูปแบบสื่อ Digital เช่น บันไดเปียโน และก�รนำ�ตัวเอง

เข้�ไปมีส่วนร่วมกับเครื่องเล่น Digitalได้อย่�งกลมกลืนไม่ว่�จะเป็นก�รเปลี่ยนตัวเองให้

เป็นสัตว์ชนิดต่�งๆ ก�รใช้ปืนดิจิตอลช่วยชีวิตสัตว์และฉ�กรับภ�พบนพื้น Digital ตอบ

สนองทุกก�รเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่เวล� 11.00 – 19.00 น.ของ 

 18. โชว์เสือ (Tiger Show ) แหล่งรวมพันธุ์เสือที่มีคว�มหล�กหล�ยคว�ม

ส�ม�รถแปลกใหม่ของเสือเกือบทุกส�ยพันธุ์ในประเทศไทย โดยเฉพ�ะเสือโคร่งข�ว 

เสือโคร่งอินโดจีน และสิงโตข�ว เปิดก�รแสดงตั้งแต่เวล� 17.30 น. เวล� 19.30 น.

 19. นักล่�แห่งรัตติก�ล (Night Predators) ทุกท่�นจะได้สัมผัสวิถีชีวิตก�ร

ดำ�รงชีวิตของเหล่�สัตว์ป่� อ�ทิ หมีขอ เม่น น�กใหญ่ขนเรียบ หมูป่� ไฮยีน่� เสือ สิงโต 

อย่�งใกล้ชิด แสดงในช่วงเวล� 19.00 น.

ติดต่อสอบถ�มได้ที่ : สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำ�บลหนองคว�ย อำ�เภอห�งดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทร.053-999000 โทรส�ร 053-999099



ก�รบริก�รในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ� 

เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�ที่มีขน�ดใหญ่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 326 ไร่ มีคว�ม

พร้อมในก�รรองรับก�รประชุมสัมมน� ก�รจัดนิทรรศก�รและง�นแสดงสินค้� ทั้ง

ระดับประเทศและระดับน�น�ช�ติ ด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่� 60,000 ต�ร�งเมตร พร้อม

ทั้งสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก และก�รบริก�ร ที่ครบครัน ทันสมัย เพื่อตอบสนองทุกคว�ม

ต้องก�รของธุรกิจไมซ์ 

1. อ�ค�รนิทรรศก�ร

 อ�ค�รนิทรรศก�รขน�ดใหญ่ คว�มสูง 12 เมตร มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศก�ร

รวมกว่� 11,340 ต�ร�งเมตร เมื่อรวมกับพื้นที่โถงประชุมรองรับผู้เข้�ร่วมชมง�น

ได้ม�กกว่� 10,000 คน ส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหม�ะสมกับก�รจัดง�นทุก

ประเภท ด้วย 3 โถงนิทรรศก�ร และ 2 โถงประชุม 

 • โถงนิทรรศก�ร 1 พื้นที่ 2,800 ต�ร�งเมตร 

 • โถงนิทรรศก�ร 2 พื้นที่ 2,200 ต�ร�งเมตร

 • โถงนิทรรศก�ร 3 พื้นที่ 2,800 ต�ร�งเมตร

 • โถงประชุมร�ชพฤกษ์ 1 และ 2 พื้นที่รวม 3,400 ต�ร�งเมตร



2. ล�นแสดงนิทรรศก�รกล�งแจ้ง

 มีพื้นที่ในก�รจัดนิทรรศก�รกล�งแจ้ง 4 ล�น มีพื้นที่กว่� 7,443 ต�ร�งเมตร 

 • ล�นนิทรรศก�รกล�งแจ้ง   1    พื้นที่ 1,472 ต�ร�งเมตร

 • ล�นนิทรรศก�รกล�งแจ้ง   2    พื้นที่ 2,035 ต�ร�งเมตร

 • ล�นนิทรรศก�รกล�งแจ้ง  3A   พื้นที่ 784 ต�ร�งเมตร

 • ล�นนิทรรศก�รกล�งแจ้ง  3B   พื้นที่ 2,368 ต�ร�งเมตร

 • ล�นนิทรรศก�รกล�งแจ้ง   4    พื้นที่ 784 ต�ร�งเมตร

3. อ�ค�รศูนย์ส่งเสริมพัฒน�และกระจ�ยสินค้�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

ภ�คเหนือ (SMEs)

 มีโถงนิทรรศก�รและแสดงสินค้�เพื่อรองรับก�รใช้ง�นจ�กโถงนิทรรศก�รหลัก

มีพื้นที่กว่� 2,000 ต�ร�งเมตร และมีห้องฝึกอบรมจำ�นวน 4 ห้อง ที่ส�ม�รถรองรับผู้

เข้�ร่วมอบรมได้ 60-100 ที่นั่ง และห้องสัมมน�แบบเธียเตอร์จำ�นวน 240 ที่นั่ง 

ติดต่อสอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่ :ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 456 หมูที่ 1  ตำ�บลช้�งเผือก อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร.053-010572-3    โทรส�ร 053-010571

กิจกรรมของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

 สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน)



 1.ร่วมในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เพื่อก�รท่องเที่ยวในเขตพิงคนคร(จังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดพื้นที่เชื่อมโยง)

 2.ร่วมในก�รพัฒน�ปรับปรุงและห�แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รแหล่ง

ท่องเที่ยวของพิงคนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญของประเทศและภูมิภ�คเอเชีย

แปซิฟิก

 3. พัฒน�โครงข่�ยโครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ในเขตพิงคนคร

 4. ดำ�เนินโครงก�รพิเศษอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รฯ

ติดต่อสอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่ : สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

เลขที่ 456 หมูที่ 1  ตำ�บลช้�งเผือก อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร.053-999000 ต่อ 1006 โทรส�ร 053-999099

ก�รบริก�รในส่วนของสำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษฯ





ขั้นตอนในก�รให้บริก�ร
สำ�หรับประช�ชน

 ง�นที่ให้บริก�ร : สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

 หน่วยง�นที่รับผิดชอบ : สำ�นักบริห�รง�นกล�ง 

 ขอบเขตก�รให้บริก�ร

 ด้วยสภ�พก�รให้บริก�รของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร เป็นหน่วยง�นที่กำ�กับ

ดูแล ว�งแผน พัฒน� และบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และ

กิจก�รที่ต่อเนื่อง พัฒน�โครงข่�ยก�รคมน�คม ขนส่ง และก�รส�ธ�รณูปโภคเพื่อส่ง

เสริมภ�รกิจ ประส�นง�นและสนับสนุนหน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น 

และภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒน�พิงคนคร ตลอดจนก�รอนุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปะ จ�รีตประเพณี ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และวัฒน�ธรรมอันดีง�มของท้องถิ่นในพื้นที่

ก�รพัฒน�พิงคนคร และส่งเสริมให้เกิดก�รจ้�งง�น ยกระดับคุณภ�พชีวิตและคว�ม

เป็นอยู่ของประช�ชนในพื้นที่ก�รพัฒน�พิงคนคร โดยคำ�นึงถึงส่วนร่วมของประช�ชน

และชุมชน เพื่อเพิ่มพูนศักยภ�พก�รเป็นแหล่งรวบรวมและโอนกิจก�รโครงก�รเชียง

ใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีจ�กองค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษเพื่อก�รท่องเท่ียวอย่�งยั่งยืน 

(องค์ก�รมห�ชน) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ก

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� โดยมีหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลด้�นก�ร

บริห�รง�นคือสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร



  ขั้นตอนและระยะเวล�ก�รให้บริก�ร

     หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

ง�นบริห�รง�นทั่วไปและเลข�นุก�ร

สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

ง�นบริห�รง�นทั่วไปและเลข�นุก�ร

สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

ง�นบริห�รง�นทั่วไปและเลข�นุก�ร

สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

ง�นพัสดุและอ�ค�รสถ�นที่

ง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล

ง�นประช�สัมพันธ์

ง�นก�รเงินและบัญชี

สำ�นักบริห�รง�นกล�ง

                 ขั้นตอน   

        1. ก�รรับหนังสือจ�กภ�ยนอก

หน่วยง�นของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

          (ระยะเวล� 3 วัน)  

      2. ก�รโต้ตอบหนังสือระหว่�งหน่วย

ง�นกับหน่วยง�น

          (ระยะเวล� 3 วัน) 

       3.  ก�รส่งหนังสือทั้งภ�ยในและ 

ภ�ยนอกหน่วยง�นของสำ�นักง�นพัฒน�

พิงคนคร

          (ระยะเวล� 3 วัน)   

      4. ก�รเสนอผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก 

ผอ.อนุมัติดำ�เนินก�ร 

         (ระยะเวล� 3 วัน) 

     5. ก�รดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้อง

         5.1. ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 

        (ระยะเวล� 15 วัน)

          5.2  ก�รออกหนังสือรับรองต่�งๆ

 (ระยะเวล� 3 วัน)

          5.3 ก�รเผยแพร่และสร้�งคว�ม

เข้�ใจก�รดำ�เนินง�นของ สพค.

              (ระยะเวล� 3 วัน)

          5.4 ก�รเงินและบัญชีของ สพค.

              (ระยะเวล� 3 วัน)



  ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

  ก�รรับเรื่องร้องเรียน

ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ดังนี้

 1. ง�นบริห�รง�นทั่วไปและเลข�นุก�ร  ไม่เกิน 9 วัน

 2. ง�นพัสดุและอ�ค�รสถ�นที่  ไม่เกิน 15 วัน

 3. ง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล  ไม่เกิน 3 วัน

 4. ง�นประช�สัมพันธ์   ไม่เกิน 3 วัน

 5. ง�นก�รเงินและบัญชี   ไม่เกิน 3 วัน

          เวล�ปฏิบัติง�นของสำ�นักบริห�รง�นกล�ง ตั้งแต่เวล� 08.30 - 16.30 น.

ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

ง�นประช�สัมพันธ์ สำ�นักบริห�รง�นกล�ง  โทรศัพท์ : 09-98166684

หรือท�งเวปไซต์ : www.pinkanakorn.or.th

กิจกรรมของสำ�นักพัฒน�พิงคนคร

 สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน)



ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รจัดซื้อจัดจ้�ง โดยวิธีก�รตกลงร�ค� (วงเงินไม่เกิน 200,000บ�ท)

1. ฝ่�ยผู้รับผิดชอบมีคว�มประสงค์ 

ดำ�เนินก�รตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจัดจ้�ง 

2. ผู้อำ�นวยก�รฯ พิจ�รณ�อนุมัติ

3. ง�นพัสดุและอ�ค�รสถ�นที่ 

4. ประก�ศลงเวปไซต์ของหน่วยง�น 

5. บริษัท/ห้�งร้�น/บุคคล

ยื่นเสนอร�ค�

6. ผู้ตกลงร�ค�สรุปผล

ก�รพิจ�รณ�ร�ค�เพื่อขออนุมัติ

จัดซื้อจัดจ้�ง แก่ ผอ.สพค. 

7. สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร ออกใบ

สั่งซื้อสั่งจ้�ง (PO) 

8. บริษัท/ห้�งร้�น/บุคคล 

นำ�ส่งสินค้�จัดซื้อจัดจ้�ง ต�มกำ�หนดใน PO

4. ติดประก�ศประช�สัมพันธ์ 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง



ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รจัดซื้อจัดจ้�ง โดยวิธีก�รสอบร�ค�/วิธีพิเศษ

 (วงเงินเกิน 200,000บ�ท)

1. ฝ่�ยผู้รับผิดชอบมีคว�มประสงค์ 

ดำ�เนินก�รตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจัดจ้�ง 

2. ผู้อำ�นวยก�รฯ พิจ�รณ�อนุมัติ

3. ง�นพัสดุและอ�ค�รสถ�นที่ 

4. ประก�ศลงเวปไซต์ของหน่วยง�น

ระยะเวล� 10 วัน 

5. บริษัท/ห้�งร้�น/บุคคล

ยื่นเสนอร�ค�ต�มกำ�หนด

6. คณะกรรมก�รสรุปร�ค�และผล

ก�รพิจ�รณ�ร�ค�เพื่อขออนุมัติ

จัดซื้อจัดจ้�ง แก่ ผอ.สพค. 

7. สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร ออก

ใบสั่งซื้อสั่งจ้�ง (PO)/สัญญ� 

8. บริษัท/ห้�งร้�น/บุคคล 

นำ�ส่งสินค้�จัดซื้อจัดจ้�ง ต�มกำ�หนดใน PO/สัญญ�

4. ติดประก�ศประช�สัมพันธ์ 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ระยะเวล� 10 วัน





 ง�นที่ให้บริก�ร : ก�รเข้�ใช้บริก�รด้�นก�รท่องเที่ยว

 หน่วยง�นที่รับผิดชอบ : สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�ร ี

 ขอบเขตก�รให้บริก�ร

   ด้วยสภ�พก�รให้บริก�รของสำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวสำ�คัญในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นสถ�นที่หนึ่งในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นก�รให้บริก�รในตอนเย็นจนถึงกล�งคืน และจัดเป็นสวน

สัตว์กล�งคืนแห่งแรกในประเทศไทย  โดยมีกิจกรรมหลักในก�รให้บริก�รคือ ก�ร

นั่งรถชมสัตว์กล�งคืน (Night safari) เริ่มเปิดบริก�รตั้งแต่เวล� ๑๘.๕๐ – ๒๒.๐๐ 

น. โดยเริ่มที่โซน Savanna Safari เป็นโซนแรก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์

อย่�งใกล้ชิด เช่น ยีร�ฟ ม้�ล�ย จิงโจ้แดง ฯลฯ  Predator Prowl เป็นโซนที่สอง 

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์นักล่� เช่น เสือโคร่งข�ว , สิงโต ไฮยีน่�ล�ย

จุด ฯลฯ พร้อมทั้งยังมีโซน Jaguar Trail ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่มีสัตว์ขน�ดเล็ก นัก

ท่องเที่ยวส�ม�รถเดินชมได้อย่�งอิสระ ในระยะท�ง ๑.๒ กิโลเมตร ซึ่งเปิดก�รให้

บริก�รทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป และบริษัทนำ�เที่ยวต่�ง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ในก�รให้

บริก�รที่แตกต่�งกันออกไป (เอกส�รแนบ)

  ก�รรับเรื่องร้องเรียน

ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี  โทรศัพท์ : 053-999000

หรือท�งเวปไซต์ : www.chiangmainightsaafari.com



  ขั้นตอนและระยะเวล�ก�รให้บริก�ร

     หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 11.00 - 22.00 น. 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 11.00 - 22.00 น. 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 11.00 - 22.00 น. 

 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 11.00 - 22.00 น. 

 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 09.00 - 17.00 น. 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 09.00 - 22.00 น.

                 ขั้นตอน   

       1. ก�รรับจองบัตรเข้�ชมเชียงใหม่

ไนท์ซ�ฟ�รี โทรศัพท์ : 053 - 999089

โทรส�ร : 053 - 999090

      2. ก�รข�ยบัตรเข้�ชมเชียงใหม่ไนท์

ซ�ฟ�รี โทรศัพท์ : 053 - 999000 ต่อ 

1066

      3. ก�รจองบ้�นพักของเชียงใหม่ไนท์

ซ�ฟ�รี 

โทรศัพท์ : 053 - 999089

โทรส�ร : 053 - 999090

      4. ก�รบริก�รบ้�นพักและก�รจัด

ประชุมสัมมน�และก�รจัดเลี้ยง

โทรศัพท์ : 053 - 999000 ต่อ 3002

โทรส�ร : 053 - 999000 ต่อ 3002

      5. ก�รดูแลสัตว์และสวัสดิภ�พสัตว์

โทรศัพท์ : 053 - 999097

โทรส�ร : 053 - 999097

      6. ก�รซ่อมบำ�รุง (ไฟฟ้�, โยธ� และ

ประป�)

โทรศัพท์ : 053 - 999000 ต่อ 1002

โทรส�ร : 053 - 999000 ต่อ 1002

  



     เวล�เปิดบริก�ร

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 11.00 - 22.00 น. 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 11.00 - 22.00 น. 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 11.00 - 22.00 น. 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 11.00 - 22.00 น. 

 

เเปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 09.00 - 17.00 น. 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 09.00 - 22.00 น. 

                 ขั้นตอน   

       1. ก�รรับจองบัตรเข้�ชมเชียงใหม่

ไนท์ซ�ฟ�รี (30 น�ที)

       2. ก�รข�ยบัตรเข้�ชมเชียงใหม่ไนท์

ซ�ฟ�รี Day @ Night Safari  (10 น�ที) 

       3. ก�รเข้�พักที่เชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

รีสอร์ท (10 น�ที)

       4. ก�รบริก�รบ้�นพักและก�รจัด

ประชุมสัมมน�และก�รจัดเลี้ยง

(30 น�ที) 

      5. ก�รดูแลสัตว์และสวัสดิภ�พสัตว์

(1 ชั่วโมง)

      6. ก�รซ่อมบำ�รุง (ไฟฟ้�, โยธ� และ

ประป�) (1 ชั่วโมง)

  ระยะเวล�เปิดให้บริก�ร

  ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ดังนี้

 1. ก�รรับจองบัตรเข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี (30 น�ที)

 2. ก�รข�ยบัตรเข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี Day @ Night Safari  (10 น�ที)

 3. ก�รเข้�พักที่เชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รีรีสอร์ท (10 น�ที) 

 4. ก�รบริก�รบ้�นพักและก�รจัดประชุมสัมมน�และก�รจัดเลี้ยง (30 น�ที) 

 5. ก�รดูแลสัตว์และสวัสดิภ�พสัตว์ (1 ชั่วโมง)

 6. ก�รซ่อมบำ�รุง (ไฟฟ้�, โยธ� และประป�) (1 ชั่วโมง)



  ก�รจองบัตรเข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี (บริษัทนำ�เที่ยว)

1. บริษัท (นำ�เที่ียว, โรงแรม)

(Agent Tour)

2. กรอกข้อมูลก�รเข้�ชมฯ

Reservation Form

3. Fax / Mail : 053 -999088 

(ง�นรับจองบัตรเข้่�ชม)

4. ง�นรับจองบัตรเข้่�ชมตรวจสอบ 

ก�รรับจอง (วัน,เวล�,จำ�นวน)

5. Confirm กลับบริษัทของ

ก�รรับจอง (วัน,เวล�,จำ�นวน)

5. Confirm กับง�นบริก�ร 

ก�รจองของบริษัทที่ทำ�ก�รรับจอง 

(วัน,เวล�,จำ�นวน)
6. ง�นข�ยบัตรเตรียมบัตร

สำ�หรับบริษัทที่ทำ�ก�รรับจอง 

(วัน,เวล�,จำ�นวน)

7. ตัวแทนบริษัทที่ทำ�ก�รรับ

จองนำ�นักท่องเที่ยวเข้�ชมต�ม

วัน,เวล�,จำ�นวนที่ได้จองกับ สชน.

8. นักท่องเที่ยวสนุกสน�นกับก�ร 

เข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี



  ก�รจองบัตรเข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี (นักท่องเที่ยวทั่วไป) (ผ่�นเวปไซต์)

1. นักท่องเที่ยวทั่วไป

2. กรอกข้อมูลก�รเข้�ชมฯ

Reservation Form ในเวปไซต์

www.chiangmainightsafari.com

3. พิมพ์ใบจอง Reservation Form 

4. ชำ�ระเงินผ่�นระบบ

 ออนไลน์ paypal 

5. ง�นรับจองบัตรเข้่�ชมตรวจสอบ 

ก�รรับจอง (วัน,เวล�,จำ�นวน)

6. Confirm กับง�นข�ยบัตร 

ว่�มีก�รรับจองท�งออนไลน์ 

(วัน,เวล�,จำ�นวน)

7. ง�นข�ยบัตรเตรียมบัตร

สำ�หรับผู้จองบัตรท�งออนไลน์ 

(วัน,เวล�,จำ�นวน)

8. นักท่องเที่ยวเข้�ชมต�ม

วัน,เวล�,จำ�นวนที่ได้จองกับ สชน.

9. นักท่องเที่ยวสนุกสน�นกับก�ร 

เข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี



  ก�รจองบ้�นพักของเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี  

1. บริษัท (นำ�เที่ียว, โรงแรม)

(Agent Tour)และนักท่องเที่ยว

2. กรอกข้อมูลก�รเข้�ชมฯ

Reservation Form

3. Fax / Mail : 053 -999088

(ง�นรับจอง)

4. ง�นรับจองตรวจสอบ 

ก�รรับจอง (วัน,เวล�,จำ�นวน)

5. Confirm กลับลูกค้�

ก�รรับจอง (วัน,เวล�,จำ�นวน)

5. Confirm กับง�นบ้�นพักและ

จัดเลี้ยง ฝ่�ยบริก�ร สชน.ก�รจอง 

(วัน,เวล�,จำ�นวน)

6. ง�นบ้�นพักและจัดเลี้ยงเตรียม

บ้�นสำ�หรับลุกค้�ที่ทำ�ก�รรับจอง 

(วัน,เวล�,จำ�นวน)

7. ลูกค้�เข้�ม�เช็ดอินบ้�นพัก ตั้งแต่

เวล� 13.00 น.เป็นต้นไป

8. ลูกค้�เข้�พักบ้�นพัก

เชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี



  ก�รข�ยบัตรเข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

1. นักท่องเที่ยวทั่วไป

2. ติดต่อจุดจำ�หน่�ยบัตรเข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

3. ชำ�ระเงิน ต�มที่จะใช้บริก�ร 

ของเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

4. นักท่องเที่ยวสนุกสน�นกับก�ร 

เข้�ชมเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี  โทรศัพท์ : 053-999000

www.chiangmainightsaafari.com

กิจกรรมก�รเที่ยวชมของสำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน)













 ง�นที่ให้บริก�ร : ก�รเข้�ใช้บริก�รของศูนย์ประชุมฯ

 หน่วยง�นที่รับผิดชอบ : 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

 ขอบเขตก�รให้บริก�ร

    ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษ� เป็นศูนย์จัดก�รประชุมและแสดงนิทรรศก�รที่มีขน�ดใหญ่แห่ง

หนึ่งในประเทศไทยพื้นที่รวม 326 ไร่ มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว ด้วยสถ�ปัตยกรรม

ก�รตกแต่งสไตล์ล้�นน�มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนือ  ท่�มกล�งภูมิทัศน์ที่สวยง�ม 

บรรย�ก�ศ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้หล�กหล�ยชนิด พื้นที่ใช้สอยในอ�ค�รกว่� 

60,000 ต�ร�งเมตร พร้อมทั้งสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและก�รบริก�รที่ครบครัน 

ทันสมัย เพื่อตอบสนองทุกคว�มต้องก�รของธุรกิจ MICE  ทั้งง�นประชุม, สัมมน� 

,อบรม ,ง�นเลี้ยง ,กิจกรรม, นิทรรศก�ร คอนเสิร์ต ง�นทุกชนิด รองรับได้ทั้งง�น

ในร่มและกล�งแจ้ง เพื่อต้อนรับก�รเปิดสม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ หรือประช�คมอ�เซียน

  ก�รรับเรื่องร้องเรียน

ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

ศูนย์ประชุมและแสดงน�น�ช�ติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ�  

โทรศัพท์ : 053 - 010571-3

หรือท�งเวปไซต์ : www.CMECC.com



  ขั้นตอนและระยะเวล�ก�รให้บริก�ร

     หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 08.30 - 16.30 น. 

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 08.30 - 16.30 น.

เปิดบริก�รทุกวัน

ตั้งแต่เวล� 08.30 - 16.30 น.

                 ขั้นตอน   

       1.  ก�รติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์

ประชุมฯ เวล� 10 น�ที

โทรศัพท์ : 053-010572-3

โทรส�ร :  053-010571

      2. ก�รติดต่อดูสถ�นที่ในก�รเข้�ใช้ 

เวล� 10 น�ที

โทรศัพท์ : 053-010572-3

โทรส�ร :  053-010571

      3. ก�รซ่อมบำ�รุง (ไฟฟ้�, โยธ� และ

ประป�) เวล� 30 น�ที

โทรศัพท์ : 053-010572-3

โทรส�ร :  053-010571

  ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ดังนี้

 1. ก�รติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประชุมฯ (10 น�ที)

 2. ก�รติดต่อดูสถ�นที่ในก�รเข้�ใช้ (10 น�ที)

 3. ก�รซ่อมบำ�รุง (ไฟฟ้�, โยธ� และประป�) (30 น�ที) 







 ง�นที่ให้บริก�ร : ก�รเข้�ถึงข้อมูลก�รท่องเที่ยว

 หน่วยง�นที่รับผิดชอบ :

       สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

 ขอบเขตก�รให้บริก�ร

    สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ เป็นหน่วยง�นที่จะเสนอนำ�แนวท�ง

คว�มร่วมมือ ตลอดจนก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เพื่อก�รท่องเที่ยวในเขตพิงคนคร

(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพื้นที่เชื่อมโยง)เชื่อมโยงร่วมกันในก�รพัฒน�ปรับปรุง

และห�แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยวของพิงคนครให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของประเทศและภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก และหน่วยง�นประส�น

คว�มมือมือในก�รพัฒน�โครงข่�ยโครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ในเขต

พิงคนคร ตลอดจนก�รดำ�เนินโครงก�รพิเศษอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะ

กรรมก�รฯ ที่มีประโยชน์ต่อพิงคนคร (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพื้นที่เชื่อมโยง)

  ก�รรับเรื่องร้องเรียน

ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

ง�นประช�สัมพันธ์ สำ�นักบริห�รง�นกล�ง  โทรศัพท์ : 09-98166684

หรือท�งเวปไซต์ : www.pinkanakorn.or.th





    หม�ยเลข

                โทรศัพท์

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

ปฏิบัติหน้�ที่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

 น�ยศร�วุฒิ ศรีศกุน

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รง�นกล�ง

 น�งเนตรนภ� สุทธิธรรมดำ�รง

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร และ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

 น�ยทฤษฏี ชุติวงษ�

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร และ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 น�ยศร�วุฒิ ศรีศกุน

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รจัดก�ร

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

 น�งมยุรี สมบูรณ์

โทรศัพท์ :    -

มือถือ : 089 -9623456

โทรศัพท์ :   -

มือถือ : 089 - 5331666

โทรศัพท์ :   -

มือถือ : 083 - 8610808

โทรศัพท์ :   053-999001

มือถือ : 089 -9623456

โทรศัพท์ :   053-010571-3

มือถือ : 089 -8234666



   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รง�นกล�ง

 น�งเนตรนภ� สุทธิธรรมดำ�รง

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รง�นกล�ง

 น�ยภูมิภััทร พรหมบุตร

หัวหน้�ง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล

 น�ยสุทธิโรจน์ คำ�มั่น

หัวหน้�ง�นยุทธศ�สตร์ งบประม�ณและประเมินผล

 น�งส�วสุพิชญ� หลิมตระกูล

หัวหน้�ง�นก�รเงิน

 น�งวลัย อนันตภูมิ

หัวหน้�ง�นบริห�รง�นทั่วไป

 น�งส�วประก�ย วงศ์แก้ว

หัวหน้�ง�นบริห�รง�นทั่วไปและเลข�นุก�ร

 น�งส�วจิร�ภรณ์ งดง�ม 

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

 น�งส�วพันทิพ เลิศประดิษฐ์

โทรศัพท์ :   -

มือถือ : 089 - 5331666

โทรศัพท์ :   -

มือถือ : 081 - 8825395

โทรศัพท์ :   -

มือถือ : 081- 9284580

โทรศัพท์ :   -

มือถือ : 081 - 4076668

โทรศัพท์ :  -

มือถือ : 098-1699462

โทรศัพท์ :  -

มือถือ :  081 - 6025587

โทรศัพท์ :  -

มือถือ : 084-7395937

โทรศัพท์ :  -

มือถือ : 081 -7331776

สำ�นักบริห�รง�นกล�ง



เลข�นุก�ร ผอ.สพค.       น�งส�วอริสร� วงศ์เมธ�  มือถือ :  088-7329955

เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยฯ     น�ยพีระกมล คชช�  มือถือ :  087-1873141

เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์       น�ยปรีด� พรหมม�ยน   มือถือ :  085-7243855

ง�นบริห�รง�นทั่วไปและเลข�นุก�ร

ง�นยุทธศ�สตร์ งบประม�ณ และแผนง�น

ง�นประช�สัมพันธ์  

ง�นกฏหม�ย

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

หัวหน้�ง�นบริห�รง�นทั่วไป      น�งส�วจิร�ภรณ์ งดง�ม  มือถือ :  084-7395937

หัวหน้�ง�นยุทธศ�สตร์ฯ     น�งส�วสุพิชญ� หลิมตระกูล มือถือ :  081-4007668

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์       น�งส�วพันทิพ เลิศประดิษฐ์ มือถือ :  081-7331776

นักกฏหม�ย       น�งส�วณิชภ� หนูเนียม  มือถือ :  086-09115014

หัวหน้�ง�นบริห�รง�นทั่วไป      น�งส�วประก�ย วงศ์แก้ว  มือถือ :  081-6025587

เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยฯ     น�งส�วธชสินี ทวีรัตน์  มือถือ :  081-0207701

เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยฯ     น�งส�วอรพรรณ วงศ์ไชย  มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ฯ       น�งส�วประก�ยแก้ว รุ่งเรืองศรี มือถือ :  089-1560166

นักกฏหม�ย        น�งส�วประภัสสร ชื่นสมบัติ มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป    น�งส�วสรัญญ� ใจคำ�  มือถือ :  089-8518445

ผู้ช่วยปฏิบัติง�นยุทธศ�สตร์ฯ    น�งส�ววริศร� ขุมคำ�  มือถือ :  091-6286831

เจ้�หน้�ที่ลูกค้�สัมพันธ์    น�งส�วทีร�ภรณ์ ดอนปัน  มือถือ :  087-5455393

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป    น�ยวิทธวัช สละม่วง  มือถือ :  085-7211170

เจ้�หน้�ที่ผลิตสื่อศิลปกรรม    น�งส�วหฤษฏ์กุล ปัญญ�ร�ช มือถือ :  080-4944114

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป    น�งส�วสุพรรณี ชัยสิทธิ์  มือถือ :  089-7586080

เจ้�หน้�ที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์    น�ยภ�ณุพงค์ ฤทธิไกร  มือถือ :  089-7550065

ฝ่�ยบริห�รง�นกล�ง



เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน      น�ยนพดล วรรณรัตน์  มือถือ :  081-0212808

เจ้�หน้�ที่บัญชี      น�งส�วรัฐภรณ์ ชูกล้�  มือถือ :  085-2268165

เจ้�หน้�ที่บริห�รทรัพย�กรฯ      น�งส�วกชกร โสมพัฒนะพงษ์ มือถือ :  081-8820604

เจ้�หน้�ที่เทคโนโลยีส�รสนเทศ   น�ยวีระพันธ์ คำ�ตุ้ย  มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่บริห�รทรัพย�กรฯ      น�ยพลวศิษฐ์ หล้�ก�ศ  มือถือ :  086-7113656

เจ้�หน้�ที่เทคโนโลยีส�รสนเทศ   น�ยนิกร มะโนส�ร  มือถือ :  081-3878953

ง�นก�รเงิน

ง�นก�รบัญชี

ง�นบริห�รทรัพย�กรมนุษย์

ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

หัวหน้�ง�นก�รเงิน      น�งวลัย อนันตภูมิ  มือถือ :  098-1699462

เจ้�หน้�ที่บัญชี     น�งส�วนภธร จงสกุลวัฒน� มือถือ :  081-8822061

หัวหน้�ง�นบริห�รทรัพย�กรฯ   น�ยสุทธิโรจน์ คำ�มั่น  มือถือ :  081-9284580

เจ้�หน้�ที่เทคโนโลยีส�รสนเทศ   น�ยธีวินทร์ เทเพนทร์  มือถือ :  094-6249993

เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน       น�งส�วอรทัย อินต๊ะยศ  มือถือ :  084-6871227

เจ้�หน้�ที่บัญชี       น�งส�วจรรย� อินต�นวน  มือถือ :  081-7460607

เจ้�หน้�ที่บริห�รทรัพย�กรฯ      น�งส�วนิตย� ปั้นทิม  มือถือ :  089-2663609

เจ้�หน้�ที่เทคโนโลยีส�รสนเทศ   น�ยอ�ณัติ ผูกมณีคง  มือถือ :  081-8817912

เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน        น�งส�วกนกพร ศรีวิลัย  มือถือ :  093-1342727

เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน                น�งส�วภคมน จรัสเสน�กุล มือถือ :  089-4308246

เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน                น�งส�วเปรมฤดี พึ่งไพฑูรย์  มือถือ :  086-9190094

เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน                น�งส�วรัตติก�ล พ�จรทิศ  มือถือ :  093-1502404

เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน                น�งส�วอุษณีย์ ภูกัน  มือถือ :  -

ฝ่�ยบริห�รง�นกล�ง



เจ้�หน้�ที่พัสดุ           น�งส�วนภ�ลัย เมตตันคุปต์ มือถือ :  082-3863681

เจ้�หน้�ที่พัสดุ           น�งส�วจ�รุวรรณ แสนใจ มือถือ :  -

ง�นก�รพัสดุและอ�ค�รสถ�นที่

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

หัวหน้�ง�นพัสดุและอ�ค�รสถ�นที่  น�งภวันตี จันทรปิง   มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่พัสดุ            น�งกุลรัศมิ์ เจริญศรี  มือถือ :  089-7003526

เจ้�หน้�ที่อ�ค�รสถ�นที่            น�งส�วเรียงอักษร พิท�คำ� มือถือ :  084-4616024

เจ้�หน้�ที่อ�ค�รสถ�นที่               น�งส�วสิริทิพย์ ตั้งสุภวงศ์ มือถือ :  085-6132275

ลูกจ้�งพัสดุ                     น�ยป�ณัท พงษ์้เหนือ   มือถือ :  -

ฝ่�ยบริห�รง�นกล�ง

ส�ม�รถติดต่อสอบถ�มข้อมูลได้ที่

ง�นประช�สัมพันธ์ สำ�นักบริห�รง�นกล�ง  โทรศัพท์ : 085-7243855

หรือท�งเวปไซต์ : www.pinkanakorn.or.th





   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 น�ยศร�วุฒิ ศรีศกุน

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รและซ่อมบำ�รุง

 น�ยทรงศักดิ์ สุทศน์ ณ อยุธย�

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รจัดก�รสัตว์

 น�ยวีระพล บุญชูดวง

รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริก�ร

 น�งส�วรัตน� เรือนทร�ย

รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยและวิจัยก�รตล�ด

 น�งส�วพันทิพ เลิศประดิษฐ์

ผู้เชี่ยวช�ญสำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 น�ยสง่� เอื้อตระกูล

ผู้เชี่ยวช�ญสำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 น�งม�นิด� ภู่เจริญ

โทรศัพท์ :   053 - 999001

มือถือ : 089 -9623456

โทรศัพท์ :   -

มือถือ : 081 - 9206945

โทรศัพท์ :   053 - 999079

มือถือ : 081- 8833061

โทรศัพท์ :  053 - 999000 ต่อ 1002

มือถือ : 094 - 2646516

โทรศัพท์ :  053 - 999091

มือถือ : 081 -7331776

โทรศัพท์ :  053 - 999008

มือถือ :  

โทรศัพท์ :  053 - 999097

มือถือ :  

สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี



รก.หัวหน้�ง�นวิจัยก�รตล�ด     น�ยศุภวรรษ เชื้อเมืองพ�น  มือถือ :  081-7065288

ฝ่�ยข�ยและวิจัยก�รตล�ด

ฝ่�ยบริก�ร

ง�นก�รค้�ภ�ยใน ฝ่�ยบริก�ร

ง�นข�ยบัตรเข้�ชม ฝ่�ยบริก�ร

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

รก.ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยฯ      น�งส�วพันทิพ เลิศประดิษฐ์ มือถือ :  081-7331776

รก.ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริก�ร        น�งส�วรัตน� เรือนทร�ย  มือถือ :  094-2646516

หัวหน้�ง�นบริห�รง�นข�ยฯ      น�งส�วนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย มือถือ :  087-7897766

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป     น�งส�วจิร�พร พิมส�ร  มือถือ :  084-7395937

หัวหน้�ง�นก�รค้�ภ�ยใน     น�งส�วหทัยรัตน์ ศรีมณี  มือถือ :  086-6565304

หัวหน้�ง�นบริห�รบัตรเข้�ชม     น�งส�วสุธ�นันท์ ปันโน  มือถือ :  081-5311912

เจ้�หน้�ที่ง�นก�รค้�ภ�ยใน     น�ยภัทรพงศ์ เสียงสูง  มือถือ :  081-7464693

เจ้�หน้�ที่บริห�รบัตรเข้�ชม     น�งส�วรุ่งนภ� อภิวงศ์ง�ม มือถือ :  089-4304177

เจ้�หน้�ที่ง�นก�รค้�ภ�ยใน    น�งส�วสินีลักษณ์ แขมโคกกรวก มือถือ :  081-7642525

เจ้�หน้�ที่บริห�รบัตรเข้�ชม     น�งส�วชุลีพร ศรีธิม�  มือถือ :  081-1670768

เจ้�หน้�ที่ง�นก�รค้�ภ�ยใน     น�งส�วอรศรี สิงหัษฐิต  มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่บริห�รบัตรเข้�ชม     น�งส�วอ�ริต� เจริญ  มือถือ :  080-4915599

ลูกจ้�งง�นก�รค้�ภ�ยใน     น�ยวิษณุ ตรอนชันสิทธิ์  มือถือ :  081-4724175

เจ้�หน้�ที่บริห�รบัตรเข้�ชม     น�งส�วพรพรหม เชื้อเมืองพ�น มือถือ :  085-6146349

เจ้�หน้�ที่บริห�รบัตรเข้�ชม     น�ยณัฐภณ ณ ลำ�พูน  มือถือ :  081-7648298

เจ้�หน้�ที่พัฒน�สินค้�ฯ       น�งสุด�รัตน์ ลภัสภ�ธร  มือถือ :  089-4239777

เจ้�หน้�ที่ง�นข�ย                น�งส�วปัทม� เจริญแก้ว  มือถือ :  086-1803838

เจ้�หน้�ที่ง�นข�ย                  น�งส�วพิกุลรัตน์ ภูผิวผ�วรัชญ์ มือถือ :  089-6935651

เจ้�หน้�ที่ง�นรับจอง               น�งส�วนภัทร ต�ลทรัพย์  มือถือ :  0896331320

สำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี



   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

เจ้�หน้�ที่บริห�รบัตรเข้�ชม     น�งส�วจีรวรรณ ศิริเขตต์  มือถือ :  081-5950967

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�งส�ววิริย� ต๊ะปุก  มือถือ :  083-2433742

หัวหน้�ง�นวิทย�กร        น�ยเทวฤทธิ์ เจริญต�  มือถือ :  081-6739911

หัวหน้�ง�นวิทย�กร        น�งส�วชิณ�น�ง ม�กชู  มือถือ :  087-3035959

วิทย�กร              น�งส�วเกวลี เรือนคำ�  มือถือ :  086-9124541

วิทย�กร              น�งส�วธัญชนก วงศ์พรม  มือถือ :  081-7161409

วิทย�กร              น�ยรัฐ เจริญพงศ์  มือถือ :  084-8094502

วิทย�กร              น�ยพงษ์พันธ์ คำ�ย�ม�  มือถือ :  086-9239775

วิทย�กร              น�ยคุณ�กร คำ�พวง  มือถือ :  085-8774547

วิทย�กร              น�งส�วธิด�รัตน์ พงษ์ถว�ย มือถือ :  087-1907060

วิทย�กร              น�งส�วณฐอร แก้ววรรณ  มือถือ :  084-1728267

วิทย�กร              น�ยไพรัช เอี่ยมพุ่ม  มือถือ :  098-5844688

วิทย�กร              น�งส�วศิรินทร์ ดวงปัญญ�รัตน์ มือถือ :  088-2613163

วิทย�กร              น�ยณัฐรัฐ พุทธสุวรรณ์  มือถือ :  085-5463032

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�ยพละ ณ เชียงใหม่  มือถือ :  086-6244797

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�งส�วประจงจิตต์ วงศ์บุรี มือถือ :  087-3031802

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�งส�วฐิติกร ไชยนัน  มือถือ :  085-0356345

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�ยนฤเบศร์ บัวศรี  มือถือ :  090-6815584

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�ยกิตติกร มุ่งม่�นศิลป์  มือถือ :  080-4931222

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�งส�วนิจร� ธำ�รงสวัสดิ์  มือถือ :  087-7118986

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�งส�วอมร�วดี ถ�วร  มือถือ :  094-8304169

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�งส�วปิยะพร อินขะ  มือถือ :  083-4730736

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�ยพีระภัทร์ เฉลียว  มือถือ :  096-1801152

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�ยกุลก�ร สิริกุลกมล�  มือถือ :  083-4743601

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ    น�งส�วกุลณัชช� ม�เรือนไทย มือถือ :  088-2682432

ง�นข�ยบัตรเข้�ชม ฝ่�ยบริก�ร

ง�นอำ�นวยคว�มสะดวก ฝ่�ยบริก�ร



   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยชุมพล ดวงมณี  มือถือ :  081-7651125

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร      น�ยชูชีพ บัวเนียม  มือถือ :  081-4976287

รก.เจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกฯ     น�ยทวี ส�ยกับ   มือถือ :  086-6710537

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยโกศล ดกบุร�ณ  มือถือ :  093-1186361

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร      น�ยพิซิต  อุปม�ณ  มือถือ :  086-9136310

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร      น�ยน�เรศร์ บัวศรี  มือถือ :  089-9159382

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร      น�ยวัฒน� โสภ�  มือถือ :  087-4250591

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยพล�กร ใจน้อย  มือถือ :  092-0428336

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยอุทัย ใจเสมอ  มือถือ :  086-9148349

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยวิเชียร กลิ่นสว่�ง  มือถือ :  087-0097096

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยสมพงษ์ จันไกย  มือถือ :  083-8634011

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยชัยย� วงศ์วิริยะ  มือถือ :  098-7729941

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยสุทิน แป้นป้วย  มือถือ :  087-0027768

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยธนพล มีสวัสดิ์  มือถือ :  086-5677061

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร      น�ยอิศเรศ บุญทวี  มือถือ :  080-4953469

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร         น�ยนำ�พล บุญท�  มือถือ :  091-1425296

เจ้�หน้�ที่ขับรถบริก�ร     น�ยวินัย ธ�นี   มือถือ :  089-8354377

หัวหน้�ง�นบ้�นพัก จัดเลี้ยงฯ     น�ยสดุดี หัสดิน   มือถือ :  098-6872390

เจ้�หน้�ที่จัดเลี้ยงและกิจกรรม    น�ยทวี ส�ยกับ   มือถือ :  086-6710537

เจ้�หน้�ที่บ้�นพัก      น�งส�วอ�รีรัตน์ อนันต์ประดิษฐ์ มือถือ :  080-5039926

ง�นอำ�นวยคว�มสะดวก ฝ่�ยบริก�ร

ง�นบริก�รบ้�นพัก จัดเลี้ยง และกิจกรรม ฝ่�ยบริก�ร



เจ้�หน้�ที่จร�จร      น�ยปัญญ�พล แซ่จิว  มือถือ :  082-1919034

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน ์  น�ยแก้ว โตผึ่ง   มือถือ :  081-1675433

เจ้�หน้�ที่ง�นจัดก�รสิ่งแวดล้อม     น�ยสมช�ย ศรีมงคลชัยพร มือถือ :  081-5307004

เจ้�หน้�ที่ง�นผลิตปุ๋ย      น�ยถ�วร จันทร์ต�  มือถือ :  085-1066472

เจ้�หน้�ที่พฤษศ�สตร์และเพ�ะชำ�   น�งนงนุช บุญทวี  มือถือ :  082-3838769

เจ้�หน้�ที่ไฟฟ้�กำ�ลัง        น�ยไพศ�ล ฟักทอง  มือถือ :  081-3877140

เจ้�หน้�ที่อิเล็คทรอนิกส์     น�ยจีรพัฒน์ อินต๊ะรักษ�  มือถือ :  089-9536307

เจ้�หน้�ที่ง�นผลิตปุ๋ย      น�ยบุญกอง ลือกำ�ลัง  มือถือ :  086-1958750

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์   น�งอำ�พร ไชยวงษ�  มือถือ :  086-1932075

เจ้�หน้�ที่ไฟฟ้�กำ�ลัง      ว่�ที่ ร.ต.สถิต พงษ์เขียว  มือถือ :  081-6727052

เจ้�หน้�ที่อิเล็คทรอนิกส์     น�ยอดุลย์ศักดิ์ สุจ�  มือถือ :  083-7603327

เจ้�หน้�ที่เครื่องยนต์      น�ยณัฐพล ก้อนแก้ว  มือถือ :  089-9544772

หัวหน้�กลุ่มง�นรักษ�คว�มปลอดภัยฯ     น�ยศุภวรรษ เชื้อเมืองพ�น มือถือ :  081-7065288

ฝ่�ยปฏิบัติก�รและซ่อมบำ�รุง

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รฯ     น�ยทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธย� มือถือ :  081-9206945

หัวหน้�กลุ่มง�นโยธ�ฯ       น�ยเอก ส�ยสนิท  มือถือ :  087-7897766

หัวหน้�ง�นเครื่องยนต์        น�ยช�ญชัย บวรทิพย์  มือถือ :  081-4901985

หัวหน้�โยธ�                 น�ยอรรถพล อินทรศร  มือถือ :  081-4901985

เจ้�หน้�ที่ระบบนำ�้                 น�ยวิริทธิพล เจริญศรี  มือถือ :  089-8542387

เจ้�หน้�ที่ไฟฟ้�กำ�ลัง               น�ยม�นพ โชคสวัสดิ์  มือถือ :  056-9182399

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป        น�งแสงเดือน นะที  มือถือ :  087-1240819

เจ้�หน้�ที่เชื่อมโลหะ               น�ยเกียรติคุณ ย�เทพ  มือถือ :  087-3041727

เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัยฯ  น�ยสมบูรณ์ ทุ่งปันคำ�  มือถือ :  082-1811884

รก.หัวหน้�ง�นอิเล็คทรอนิกส์     น�ยอริย์ริช หลวงอินต�  มือถือ :  081-5943932



ฝ่�ยปฏิบัติก�รและซ่อมบำ�รุง

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

เจ้�หน้�ที่เครื่องยนต์     น�ยพินิจ ดวงมณี  มือถือ :  091-0293453

เจ้�หน้�ที่เครื่องยนต์     น�ยดนัย ใจถ�   มือถือ :  080-1288969

เจ้�หน้�ที่เชื่อมโลหะ     น�ยวิช�ติ ก�บซ้อน  มือถือ :  086-7329188

เจ้�หน้�ที่เชื่อมโลหะ     น�ยจรัล เจริญศิลป์  มือถือ :  085-7066345

เจ้�หน้�ที่เชื่อมโลหะ     น�ยเจษฏ� ข้�วจ้�ว  มือถือ :  091-4810195

เจ้�หน้�ที่โยธ�      น�ยเรืองฤทธิ์ ต�ติ  มือถือ :  084-4887983

เจ้�หน้�ที่โยธ�      น�ยอินทร หินแยง  มือถือ :  097-1864409

เจ้�หน้�ที่โยธ�      น�ยมงคล เจริญกิจมโนชัย  มือถือ :  086-1886913

เจ้�หน้�ที่ระบบนำ�้      น�ยสงกร�นต์ อุ่นเมือง  มือถือ :  089-4354409

เจ้�หน้�ที่ระบบนำ�้      น�ยสิทธิพล จองปุ๊ก  มือถือ :  089-5557806

เจ้�หน้�ที่ระบบนำ�้      น�ยปะกรณ์ ปันปวน  มือถือ :  084-6089125

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน ์  น�ยบุญรักษ์ เตซะวงษ์  มือถือ :  083-7612623

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน ์  น�ยคำ�แปง เก๊�งิ้ว  มือถือ :   - 

เจ้�หน้�ที่พฤกษศ�สตร์และเพ�ะชำ�ฯ   น�งสมศรี ธนันชัย  มือถือ :   082-3868396 

เจ้�หน้�ที่พฤกษศ�สตร์และเพ�ะชำ�ฯ   น�งจุรีย์ ล้�นม�  มือถือ :   089-7563957 

เจ้�หน้�ที่พฤกษศ�สตร์และเพ�ะชำ�ฯ   น�ยเอกภักดิ์ พันธ์ต�  มือถือ :   090-7522544 

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์    น�งส�วส�ยฝน อิ่นแก้ว  มือถือ :   083-7658123 

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์    น�ยส�ยันต์ บัวหลวง  มือถือ :   081-9803508 

เจ้�หน้�ที่ง�นจัดก�รสิ่งแวดล้อม     น�ยนิรุทธิ์ เขียวดง  มือถือ :   089-7567560 

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน ์  น�ยประเสริญ ใจเสือ  มือถือ :   093-0380659 

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน ์  น�ยสิงห์คำ� ดอกไม้  มือถือ :   084-9507476 

เจ้�หน้�ที่ผลิตปุ๋ย       น�ยคมพิชิต นำ�ทัศน์สันติวงศ์ มือถือ :   082-1967998 

เจ้�หน้�ที่ผลิตปุ๋ย       น�ยสุรเดช ปิ่นทอง  มือถือ :   082-8912212



ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รจัดก�รสัตว์   น�ยวีระพล บุญชูดวง   มือถือ :  097-1864409

เจ้�หน้�ที่พฤกษศ�สตร์และเพ�ะชำ�ฯ   น�ยธนวัฒน์ สุขแจ่ม  มือถือ :  089-2616920

ฝ่�ยปฏิบัติก�รและซ่อมบำ�รุง

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน ์  น�ยปวัฒน์ วิมลสิริพักตร์  มือถือ :  083-3207677

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน ์  น�ยวิทวัส นันชัยบัว  มือถือ :  090-9278050

เจ้�หน้�ที่ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน ์  น�ยสมยศ อุดมไพรวัลย์  มือถือ :  088-4046144

เจ้�หน้�ที่ง�นจัดก�รสิ่งแวดล้อม     น�ยประสพ กอบทอง  มือถือ :  084-6150943

หน.กง.สัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย  น�ยช�ตรี คูหเทพ�รักษ์ มือถือ :  089-5524834

หน.ง�นบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์          น�ยพรศักดิ์ คงรักษ์  มือถือ :  081-7466114

หน.ง�นบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์          น�ยรังศรี เพชรประพันธ์ มือถือ :  081-3870466

หน.ง�นบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์          น�ยนิมิตร ง่อบุตร  มือถือ :  081-3867716

หัวหน้�ง�นโภชน�ก�ร          น�งอรทัย ฉันทะกุล  มือถือ :  089-7578415

หัวหน้�ง�นฝึกและแสดงสัตว์          น�ยอนุรุทธ์ อังศุสิงห์  มือถือ :  086-9196652

หัวหน้�ง�นสัตวแพทย์          น.สพ.นร�ธิป วรวัฒนธรรม มือถือ :  086-6438168

หัวหน้�ง�นสัตวแพทย์          น.สพ.ส�คร เดชขจร  มือถือ :  089-6374796

หัวหน้�ง�นอนุรักษ์และวิจัย          ดร.สมเกียรติ ทองมี  มือถือ :  081-9525585

หัวหน้�ง�นบริห�รง�นทั่วไป           น�งณัชชญ� จำ�นงค์ภักดี มือถือ :  087-5898824

หัวหน้�ง�นระบบฐ�นข้อมูลสัตว์      น�งส�วศิริรัตน์ โทณลักษณ์ มือถือ :  086-0069448

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป         น�งจันทร์ธิด� น้อมศิริ  มือถือ :  -

หัวหน้�สัตวบ�ล                  น�งส�วธ�รินัย์ แก้วดี  มือถือ :  084-6134269

เจ้�หน้�ที่สัตวบ�ล                  น�ยรณยุทธ ประส�ท  มือถือ :  081-7164373

เจ้�หน้�ที่เสริมสร้�งพฤติกรรมสัตว์   น�ยยุทธน� กล�งหนองแสง มือถือ :  086-1975617

เจ้�หน้�ที่ฝึกและแสดงสัตว์         น�ยสมพงษ์ สุวรรณช�ติ มือถือ :  -

ฝ่�ยบริห�รจัดก�รสัตว์



เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยคำ�ปวน มูลมั่ง  มือถือ :  081-5943165

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยสุรชัย พน�ไพรเลิศ มือถือ :  084-4893577

เจ้�หน้�ที่สัตวบ�ล           น�ยพิทักษ์ ชัยเนตร  มือถือ :  085-6167291

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

หน.ง�นออกแบบและสร้�งสริมพฤตกรรมฯ น�ยศรชัย คำ�ยันต์  มือถือ :  097-9932862

เจ้�หน้�ที่เสริมสร้�งพฤติกรรมสัตว์    น�ยสิงห์ทอง ตล�ดแก้ว มือถือ :  091-8517938

เจ้�หน้�ที่สัตวบ�ล          น�ยเพลิงพิชิต จันทร์ฟองแสน มือถือ :  095-5947497

เจ้�หน้�ที่ออกแบบส่วนแสดง          น�ยนัฐวัฒน์ วนพิทักษ์ มือถือ :  088-4123513

เจ้�หน้�ที่เสริมสร้�งพฤติกรรมสัตว์    น�ยภูเบศร์ เคลื่อนเพชร มือถือ :  082-1831798

เจ้�หน้�ที่ฝึกและแสดงสัตว์          น�ยไพศ�ล จันทร์เพ็ญ มือถือ :  081-9619299

เจ้�หน้�ที่ฝึกและแสดงสัตว์          น�ยเทอดศักดิ์ หมื่นเทพ มือถือ :  089-9975137

เจ้�หน้�ที่ฝึกและแสดงสัตว์          น�ยเฉลิมวุฒิ หลุยจำ�วัน มือถือ :  087-1735758

นักโภชน�ก�ร           น�งส�วณัฐกฤต� ลักษณวุธ มือถือ :  091-1433401

เจ้�หน้�ที่ง�นโภชน�ก�ร               ว่�ที่ รต.หญิงพัชร�ภรณ์ กองชัย มือถือ :  085-8667164

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยวิสูตร มะโนภี   มือถือ :  083-4761363

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยพูลห�ร แสงแก้ว  มือถือ :  083-7258741

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยประพันธ์ เตมือ  มือถือ :  084-3705847

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�งส�วรุ่งทิพย์ ต�คำ�อิน มือถือ :  085-6170087

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยณัฐวัชต์ เติมสงวนวงศ์ มือถือ :  084-1519773

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยวัชรินทร์ ธิลิน  มือถือ :  089-9975073

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�งวิมลรัตน์ คงรัตนชัยกุล มือถือ :  087-3026180

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�งส�วรวงทอง สมแปง มือถือ :  089-4350808

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยองอ�จ ดอนดีไพร  มือถือ :  081-2894346

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยนิรันดร์ ถ�แก้ว  มือถือ :  086-9234205

ฝ่�ยบริห�รจัดก�รสัตว์



เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยส�ยันต์ ปู่กำ�่  มือถือ :  086-1838754

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยพงศ์ศิริ บัวเกิด  มือถือ :  087-1819593

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยประเสริฐ เนียมจันทร์ มือถือ :  087-1838227

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยอนุวัฒน์ ปิมปัญญ� มือถือ :  086-9126264

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยจีรวัฒน์ ไหวคิด  มือถือ :  080-8479411

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยวิซิต เยี่ยงน�  มือถือ :  085-0305825

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยช�ติช�ย มห�วงศ์  มือถือ :  089-5560557

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยก�นตพงศ์ ไชย�  มือถือ :  085-6157672

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยธรรมรัตน์ อินทะศรี มือถือ :  081-0002343

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�งกรรณิก�ร์ โฉมแก้ว มือถือ :  089-5532397

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยวุฒิศิษย์ หอมเชย  มือถือ :  082-3992219

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยไพโรจน์ ดวงมณี  มือถือ :  085-7229887

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยอภิเดช ปร�วิน  มือถือ :  086-1826857

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยเอกลักษณ์ ปันแสน มือถือ :  085-6264702

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยสร�วุธ สุตนนท์  มือถือ :  084-4881727

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยศักดิ์ชัย เรืองศิลป์  มือถือ :  081-0304734

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยเจษฎ� น�ตะโย  มือถือ :  087-1179594

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยอนันต์ แก้วคำ�มูล  มือถือ :  081-8823458

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยสร�วุธ รัตนศรี  มือถือ :  086-1795356

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยเสกสรร สุฟอง  มือถือ :  088-4118681

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยประเสริฐ ช่วยน�เขต มือถือ :  091-6286825

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยชญ�นัย อุปันโน  มือถือ :  081-2886131

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยอำ�น�จ ปร�นอภิโชค มือถือ :  081-0237876

ฝ่�ยบริห�รจัดก�รสัตว์



เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยทวีเดช วงศ์ครุศรี  มือถือ :  090-4700338

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยชำ�น�ญ มะแต่  มือถือ :  088-4318805

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยช�ติช�ย ทะเจ๊ะ  มือถือ :  082-1811723

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยทองคำ� ม�เจริญ  มือถือ :  087-1774212

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยศักดิ์ด�กร จันทร์มนต์ มือถือ :  086-1827973

เจ้�หน้�ที่ฝึกและแสดงสัตว์             น�ยส�ยชล คำ�ม่วง  มือถือ :  087-7893990

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยเจตนิพันธ์ คงวัฒนชัยกุล มือถือ :  093-0374975

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยรณชัย กมล  มือถือ :  089-6329903

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยวรวิทย์ คำ�ตุ้ย  มือถือ :  086-9219155

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยอิทธิพล สุทธิภ�ค  มือถือ :  086-9193924

เจ้�หน้�ที่บริห�รสวัสดิภ�พสัตว์       น�ยรังสฤษดิ์ จันทะม�  มือถือ :  089-9510424

หัวหน้�จุดบริห�รสวัสดิภ�พสัตว์      น�ยคมกริช ปัญญ�  มือถือ :  082-1864993

ฝ่�ยบริห�รจัดก�รสัตว์

กิจกรรมของสำ�นักง�นเชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

 สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน)



   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รจัดก�ร

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

 น�งมยุรี สมบูรณ์

หัวหน้�กลุ่มง�นบริห�รจัดก�ร ศูนย์ประชุมฯ

 น�งส�วศรีสุนันท์ สินธุแปง

ผู้เชี่ยวช�ญศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

 น�ยม�โนช ก�รพนักง�น

ผู้เชี่ยวช�ญศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

 พันเอกเวหน โกมลฐิติ

โทรศัพท์ :   053 - 010 571-3

มือถือ : 089 - 8234666

โทรศัพท์ :   053 - 010 571-3

มือถือ :  086-1822078

โทรศัพท์ :   053 - 010 571-3

มือถือ :  

โทรศัพท์ :   053 - 010 571-3

มือถือ :  

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ จังหวัดเชียงใหม่



เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัยฯ      น�ยทุกทิศ โกมลฐิติ  มือถือ :  080-6669909

เจ้�หน้�ที่โยธ�และระบบนำ�้           น�ยวิริยะ อนันต์ประดิษฐ์ มือถือ :  081-5965599

เจ้�หน้�ที่ไฟฟ้�กำ�ลัง         น�ยอดิศักดิ์ คงคำ�  มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่อิเล็กทรอนิกส์         น�ยจีรพัฒน์ อินต๊ะรักษ�  มือถือ :  -

ฝ่�ยเทคนิค ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป         น�งส�วเดีอนเพ็ญ ประจักร มือถือ :  

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป         น�ยปฤณ จันทร์พรหม  มือถือ :  081-0253923

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์          น�งส�วกนกพร มีชัย  มือถือ :  087-6345665

หัวหน้�กลุ่มง�นบริห�รศูนย์ประชุม  น�งส�วศรีสุนันท์ สินธุแปง มือถือ :  086-1822078

เจ้�หน้�ที่บริห�รศูนย์ประชุมฯ        น�งส�วพิชช�นันท์ นับแสง มือถือ :  099-0395953

เจ้�หน้�ที่บริห�รศูนย์ประชุมฯ        น�งส�วศรินญ� ก�ละ  มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่บริก�รศูนย์ประชุมฯ   น�งส�วก�นตรัตน์ จิร�กิตติรัตน์ มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่บริก�รศูนย์ประชุมฯ   น�ยธนวัฒน์ จีนะว�นิช   มือถือ :  -

เจ้�หน้�ที่บริก�รศูนย์ประชุมฯ   น�งส�ววนัสนันท์ ร่องพืช  มือถือ :  086-9193924

ฝ่�ยบริห�รจัดก�ร ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ

ฝ่�ยบริก�รจัดก�ร ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ



   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร และ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

 น�ยทฤษฏี ชุติวงษ�

รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รโครงก�รพิเศษ

 น�งส�วสุพิชญ� หลิมตระกูล

โทรศัพท์ :   -

มือถือ : 083 - 8610808

โทรศัพท์ :    

มือถือ :  081 - 4076668

สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

เจ้�หน้�ที่พัฒน�ธุรกิจ         น�ยสุวรรณรักษ์ จอมร�ช มือถือ :  095-6491192

   ตำ�แหน่ง/ชื่อ - สกุล                           หม�ยเลขโทรศัพท์

เจ้�หน้�ที่วิจัยและพัฒน�            น�ยวงศ์ก�ญจน� ปฏิพันธก�นต์  มือถือ :  088-2687161

เจ้�หน้�ที่โครงก�รพิเศษ       น�งส�วสุธ�วัลย์ มณีศรี  มือถือ :  081-9808192

เจ้�หน้�ที่พัฒน�ธุรกิจ       น�ยธนพนธ์ เอื้อตระกูล  มือถือ :  081-1804222

หัวหน้�ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ        น�ยฤทธิพร ไหวเคลื่อน  มือถือ :  083-9449646

เจ้�หน้�ที่พัฒน�ธุรกิจ        น�ยชัยวัฒน์ เชื้อสกุล   มือถือ :  081-4724499

ช่วยปฏิง�นพัฒน�ธุรกิจ        น�งส�วพัฒน� จิน�ว�   มือถือ :  081-8344000

ช่วยปฏิบัติง�นโครงก�รพิเศษ        น�ยเอกสิทธิ์ สุขเป็งทวี   มือถือ :  089-8352318

สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ





แผนที่สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�

น�น�ช�ติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่

สถ�นที่ตั้ง.
- สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน)

- สำ�นักบริห�รง�นกล�ง 

- สำ�นักพัฒน�ธุรกิจและโครงก�รพิเศษ

- ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

  ที่อยู่ 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประท�น ตำ�บลช้�งเผือก

  อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

www.pinkanakorn.or.th



ปฏิทินก�รท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 
- ชมแสงสีแห่งรัติก�ล ประติม�กรรม

โคมไฟยี่เป็ง

- ประกวดหนูน้อยนพม�ศ พร้อมเท

พียี่เป็ง

- ประกวดกระทงเล็กและกระทง

ใหญ่ ชิงถ้วยพระร�ชท�น

- ก�รแสดงพลุเฉลิมพระ

เกียรติฯ

เทศก�ลมห�สงกร�นต์ 
ระหว่�งวันที่ 11-15 เมษ�ยน 2558 

ประเพณีปีใหม่เมือง

- ขนทร�ยเข้�วัด

- ก่อเจดีย์ทร�ย

- รถน้ำ�ดำ�หัว

- สรงน้ำ�พระ

- ประกวดเทพีสงกร�นต์

- เล่นส�ดนำ�้

- และอื่นๆ

ง�นฤดูหน�ว และง�นก�ช�ดจังหวัดเชียงใหม่
- ก�รจำ�หน่�ยสินค้� 

- จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

- เวทีก�รแสดง 

- มหกรรมสินค้�พื้นเมือง

  และสินค้�โอทอป

- ก�รแสดงดนตรี แสง สี เสียง

- จับสล�กก�ช�ด



ปฏิทินก�รท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

วันตรุษจีน
ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นท�งด้�นก�รท่องเที่ยว 

สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนครได้จัดกิจกรรมวันตรุษ

จีน เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นก�รท่องเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยง 

ง�นวันเด็กแห่งช�ติ
ตรงกับวันเส�ร์ที่สองของเดือน

มกร�คมของทุกปี เป็นวันหยุด

ร�ชก�รที่มิได้ชดเชยในวันทำ�ง�นถัด

ไป โดยมีกิจกรรมม�กม�ยให้กับเด็ก

ได้มีโอก�ศเสริมสร้�งทัศนคติที่ดี เพื่อ

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภ�พใบอน�คต

วันว�เลนไทน์
ก�รส่งเสริมสถ�บันครอบครัวของคนในช�ติ 

และส่งเสริมให้รู้จักรัก และเข้�ใจในก�รใช้ชีวิต

คู่ร่วมกันอย่�งยั่งยืน 



ปฏิทินก�รท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

วันง�นไม้ดอกไม้ประดับ
เทศก�ลไม้ดอกแห่งนครเชียงใหม่ 

โดยจัดระหว่�งเดือนกุมภ�พันธ์ของ

ทุกปี เป็นก�รกระตุ้นก�รใช้จ่�ย

ระหว่�งก�รท่องเที่ยวกับจังหวัด

เชียงใหม่ ถือเป็นก�รส่งเสริม และ

สร้�งคว�มมั่นคงด้�นเศรษฐกิจก�ร

ท่องเที่ยว 

เทศก�ลสเตอเบอร์รี่ ของดีเชียงใหม่ 
- ขบวนแห่ที่ประดับด้วยสตอเบอร์รี่

- ก�รแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่�

- ก�รจำ�หน่�ยสตอเบอร์รี่

- ก�รจำ�หน่�ยพืชผลท�งก�รเกษตร

- ประกวดธิด�สตอเบอร์รี่,ธิด�จำ�แลง 

  และธิด�ชนเผ่�

- จำ�หน่�ยสินค้� 1 ตำ�บล 1ผลิตภัณฑ์

www.pinkanakorn.or.th



แบบสพค..กง9

สพค.สำ�นักง�น..................................................

ใบสำ�คัญรับเงิน

วันที่............เดือน.................พ.ศ............

          ข้�พเจ้�..............................................................บัตรประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่............................................

อยู่บ้�นเลขที่........................ถนน...................แขวง/ตำ�บล............................เขต/อำ�เภอ.............................................

จังหวัด.............................................ได้รับเงินค่�........................................................................................................... 

จ�ก สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน) ....................................................................................................... 

ดังต่อไปนี้

                                   ร�ยก�ร                                            จำ�นวนเงิน 

                                                                 รวมเงิน

       รวมเงิน (ตัวอักษร)(........................................................................)

คำ�ชี้แจง : ก�รใช้ใบสำ�คัญรับเงินต้อมีสำ�เน�บัตรประช�ชน / บัตรข้�ร�ชก�รแนบ และรับรองสำ�เน�ถุกต้องทุกครั้ง

ลงชื่อ.....................................ผู้จ่�ยเงิน                      ลงชื่อ.........................................ผู้รับเงิน

     (                            )                                      (                               )



สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน)

อ�ค�รศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ�

456 หมู่ที่ 1 ตำ�บลช้�งเผือก อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0 5301 0573 โทรส�ร 0 5301 0571

ใบรับหลักประกันสัญญ�

        วันที่.....................................................................

สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน)  ได้รับหลักประกันสัญญ� จ�ก

บริษัท/ห้�ง/ร้�น..................................................................................................................................................

สำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่....................... หมู่ที่............. ถนน.........................แขวง/ตำ�บล........................................

เขต/อำ�เภอ............................................. จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์................................... เป็น

(    ) เงินสด จำ�นวนเงิน...................................บ�ท (..........................................................................................)

(   ) เงินโอนเข้�บัญชีธน�ค�ร...................................................... เลขที่.............................................................

      จำ�นวนเงิน....................................บ�ท (....................................................................................................)

(   ) เช็คที่ธน�ค�รรับรองหรือธน�ค�รสั่งจ่�ย      

      ธน�ค�ร.................................................................... ส�ข�.........................................................................

      เลขที่ ....................................................................... ลงวันที่..................................................................... 

      จำ�นวนเงิน....................................บ�ท (....................................................................................................)

 (   ) หนังสือค้ำ�ประกันของธน�ค�ร........................................... ส�ข�.............................................................. 

      เลขที่ ....................................................................... ลงวันที่..................................................................... 

      จำ�นวนเงิน....................................บ�ท (....................................................................................................)

เพื่อเป็นหลักประกันสัญญ�เลขที่ ..................................... ชื่อสัญญ�.................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

วันเริ่มสัญญ� .............................................................. วันสิ้นสุดสัญญ� ...........................................................

ระยะเวล�ค้ำ�ประกัน.........ปี นับจ�กวันส่งมอบง�นหรือพ้นภ�ระข้อผูกพันต�มสัญญ� ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  

                                                                              ลงชื่อ..................................................................                 

                                 (...................................................................)

                                                                                                ผู้รับหลักประกันสัญญ�

หม�ยเหตุ: ก�รขอคืนหลักประกันสัญญ�
1. ก่อนหมดอ�ยุหลักประกันสัญญ� 1 เดือน ให้คู่สัญญ�ทำ�หนังสือขอคืนหลักประกันสัญญ�สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร

2. ในวันม�รับหลักประกันสัญญ�คืน ให้คู่สัญญ�นำ�สำ�เน�เอกส�รฉบับนี้ม�ยื่นต่อเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนครด้วยทุกครั้ง 

ข้�พเจ้�ได้รับหลักประกันสัญญ�ดังกล่�วข้�งต้นคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อ..................................................

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับ         ลงชื่อ.........................................................ผู้จ่�ย

     (..............................................................)                           (...........................................................)



แบบใบเสนอร�ค�

เรียน   ประธ�นคณะกรรมก�รจัดห�พัสดุโดยวิธีสอบร�ค�

 1. ข้�พเจ้� (ห้�ง/บริษัท) ..............................................................................................................

อยู่เลขที่......................................ถนน............................................ตำ�บล/แขวง.................................. 

อำ�เภอ/เขต..........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..................เลขที่ประจำ�ตัว  

ผู้เสียภ�ษีอ�กร........................................................โทรศัพท์..................................................................... 

โดย......................................................................ผู้ลงน�มข้�งท้�ยนี้ได้พิจ�รณ�เงื่อนไขต่�ง ๆ ในเอกส�ร

ร�ยละเอียดโดยตลอดและยอมรับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่� ข้�พเจ้�เป็นผู้มี

คุณสมบัติครบถ้วนต�มที่กำ�หนด และไม่เป็นผู้ทิ้งง�นของท�งร�ชก�ร

          2. ข้�พเจ้�ขอเสนอร�ค�……….........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ต�มร�ยละเอียดเงื่อนไขที่กำ�หนด รวมเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น...............................................................บ�ท 

(........................................................................................................................) ซึ่งเป็นร�ค�ที่รวมภ�ษี

มูลค่�เพิ่ม จำ�นวน......................................บ�ท ตลอดจนภ�ษีอ�กรอื่น ๆ และค่�ใช้จ่�ยทั้งปวงไว้  ด้วยแล้ว

 กำ�หนดก�รส่งมอบ ณ สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร ภ�ยใน.........................................วัน นับตั้งแต่       

วันลงน�มในสัญญ�จ้�ง รับประกันคว�มชำ�รุดบกพร่องภ�ยในระยะเวล�ไม่น้อยกว่�.............ปี...........เดือน

 3. คำ�เสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวล�...........วันนับแต่วันยื่นใบเสนอร�ค� และสำ�นักง�นพัฒน�

พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน) อ�จรับคำ�เสนอนี้ ณ เวล�ใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำ�หนดระยะเวล�ดังกล่�ว หรือ

ระยะเวล�ที่ได้ยืดออกไปต�มเหตุผลอันสมควรที่สำ�นักง�นฯ ร้องขอ

 4. ในกรณีที่ข้�พเจ้�ได้รับก�รพิจ�รณ�ให้เป็นผู้ชนะก�รเสนอร�ค� ข้�พเจ้�รับรองที่จะ

      4.1  ทำ�สัญญ�ต�มแบบสัญญ�จ้�งต�มแบบที่กำ�หนด กับ สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร 

(องค์ก�รมห�ชน) ภ�ยในกำ�หนดที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำ�สัญญ�

      4.2  มอบหลักประกันก�รปฏิบัติต�มสัญญ�ให้แก่สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�ร

มห�ชน) ก่อน หรือในขณะที่ได้ลงน�มในสัญญ�เป็นจำ�นวนร้อยละ 5 ของร�ค�ต�มสัญญ�ที่ได้ระบุไว้ในใบ

เสนอร�ค�นี้ เพื่อเป็นหลักประกันก�รปฏิบัติต�มสัญญ�โดยถูกต้องและครบถ้วน

 ห�กข้�พเจ้�ไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนต�มที่ระบุไว้ข้�งต้น ข้�พเจ้�ยินดีชดใช้ค่�เสียห�ยใดที่อ�จมีแก่ 

สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน) และยินยอมให้สำ�นักง�น ฯ แจ้งเป็นผู้ทิ้งง�น
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 5. ข้�พเจ้�ยอมรับว่� สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�รมห�ชน) ไม่มีคว�ม

ผูกพันที่จะรับคำ�เสนอนี้ หรือใบเสนอร�ค�ใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่�ใช้จ่�ยใด 

ๆ อันอ�จเกิดขึ้นในก�รที่ข้�พเจ้� เข้�เสนอร�ค�          

 6. ข้�พเจ้�ได้ตรวจท�นตัวเลข และตรวจสอบเอกส�รต่�ง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อม

ใบเสนอร�ค�นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้�ใจดีว่�สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร (องค์ก�ร

มห�ชน) ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในคว�มผิดพล�ดหรือตกหล่น

 7. ใบเสนอร�ค�นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปร�ศจ�กกลฉ้อฉล หรือ

ก�รสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหล�ยบุคคล 

หรือกับหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอร�ค�ในคร�วเดียวกัน

  เสนอม� ณ วันที่.................ดือน...............................พ.ศ...................

   

    ลงชื่อ.................................................................

                                                  (............................................................)

    ตำ�แหน่ง..............................................................



แบบฟอร์มก�รจองบัตรเข้�ชม เชียงใหม่ไนท์ซ�ฟ�รี

( Reservation Form )

  (    )  Reservation (   ) Amendment  (   ) Cencelltion

FROM : ................................................................................................................................. 

ADD : .....................................................................................................................................

        ..................................................................................................................................... 

        .....................................................................................................................................

TEL :.........................................................................FAX : ...................................................

TO : ........................................................................................................................................ 

 

GUEST NAME : .................................................................................................................... 

FOR :......................................................................................................................................

ARRIVAL : .............................................................................................................................

TIME : ............................................................

TOTAL :  (       )  DAY                  (       )  NIGHT 

         (        ) FOREIGNER    (    ) ADULT ...............................PAX. 

         (    ) CHILD ................................PAX.

         (        ) THAI        (    ) ADULT ..............................PAX. 

         (    ) CHILD ................................PAX. 

PAYMENT : ............................................................................................................................ 

BOOKING BY ....................................................

DATE ..................................................................

POSITION ..........................................................



NOTE



NOTE



NOTE


