ใบสั่งซื้อเสื้อโปโล “วันครู” ป 2564 กรณีใหจัดสงสินคาทางไปรษณีย
*อานรายละเอียดกอนทํารายการ /กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจง เพื่อความสะดวกในการจัดสงสินคา*
1. ขอมูลการรับสินคา : กรุณาระบุรายละเอียดใหครบถวน
1.1 ชื่อ – นามสกุล (ผูรับ /ออกใบสําคัญรับเงินในนาม) ………………………………….………...………………………….
1.2 สถานที่ที่ใหจัดสง ......................................................................................................................................
เลขที่ .............. หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ...............................................
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท/โทรสาร .............................. โทรศัพทมือถือ ......................................
2. ตองการสั่งซื้อเสื้อยืดโปโล “วันครู” (ใบรายการสั่งซื้อ 1 ใบ : 1 ที่อยูในการจัดสง) รายละเอียดดังนี้

แบบที่ 1

สีมวง-ชมพู
(รหัส 64010208)

*ไมแยก ช-ญ*

SIZE

ขนาด จํานวน
รอบอก (นิ้ว)
(ตัว)

แบบที่ 2

SIZE

ขนาด จํานวน
รอบอก (นิ้ว) (ตัว)

SS

36

SS

36

S

38

S

38

M

40

M

40

L

42

L

42

XL

44

XL

44

2XL

46

2XL

46

3XL

48

3XL

48

(สีมวง-ชมพู)

รวม

ราคาจําหนาย : เสื้อตัวละ 280 บาท

สีโอลดโรส-ขาวเทา
(รหัส 64010205)

*ไมแยก ช-ญ*

(สีโอลดโรส-ขาวเทา)

รวม

คาจัดสง : 1 ที่อยู = ตัวแรก 40 บาท ตัวถัดไป ตัวละ 10 บาท

สรุป ขอมูลการสั่งซื้อ :
1) เสื้อที่สั่งซื้อ จํานวน.....................ตัว

2) คิดเปนคาจัดสง จํานวน.....................บาท

3) รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน........................บาท (..................................................................................)
3. การชําระเงิน (ไมรวม คาธรรมเนียมธนาคาร) *กรุณาอานรายละเอียดในหมายเหตุ หนา 2 กอนทํารายการชําระเงิน*
- พรอมนี้ไดโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี “สินคาสวัสดิการของคุรุสภา” เลขที่บัญชี 059 - 6 - 01331 – 0 ตามหลักฐานการโอนเงินที่แนบ
สามารถดําเนินการผาน netbank ไดทุกธนาคาร

ลงชื่อ ...................................................... ผูสั่งซื้อ
( ........................................................... )
*หมายเหตุ : 1. รายการสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมือ่ สวัสดิการไดรับ “ใบสั่งซื้อ และหลักฐานการโอนเงิน” เรียบรอยแลว
2. กรุณาอานรายละเอียดใหครบถวน กอนทํารายการสั่งซื้อ

/**หมายเหตุ...
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**หมายเหตุ : รายการสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อสวัสดิการไดรับ “ใบสั่งซื้อ และหลักฐานการโอนเงิน” เรียบรอยแลว
โดย 1. การสั่งซื้อ (สินคาเปนพรีออเดอร)
1.1 กรณีสนใจสั่งซื้อดวยตนเอง ราคาตัวละ 280 บาท
- สถานที่จําหนาย กลุมบริหารงานบุคคล อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 2 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
1.2 กรณีใหจัดสง ราคาตัวละ 280 บาท คาจัดสงตัวแรก 40 บาท ตัวถัดไปตัวละ 10 บาท (ที่อยูเดียวกัน)
2. ชองทางการแจงรายละเอียดการสั่งซื้อ (ดําเนินการเพียงชองทางเดียว)
2.1 ทางแอปพลิเคชันไลน ID Line : sawaddeeksp
2.2 E-mail : sawaddeeksp@gmail.com
2.3 ทางไปรษณีย : สวัสดิการสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล
128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (สั่งซื้อสินคาสวัสดิการ)
2.4 การติดตามขอมูลการสั่งซื้อ (ตามชองทางที่ทานสงขอมูลมา เพียงชองทางเดียว)
1) สําหรับชองทางใน ขอ 2.1 – 2.2 ระยะเวลาการตอบกลับ 1 - 2 วันทําการ
เปนการตอบรับจากเจาหนาที่ เพื่อยืนยันขอมูลการสั่งซื้อ
2) สําหรับชองทางใน ขอ 2.3 : ทานสามารถโทรสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่ได
ระยะเวลา 3 วันทําการ นับจากวันที่สวัสดิการไดรับเอกสาร ซึ่งทานสามารถประมาณการระยะเวลา
จากการตรวจสอบสถานะการจัดสงเอกสารของทานเอง
3. การรับสินคา : นับวันที่สวัสดิการไดรับขอมูลการสั่งซื้อเรียบรอยสมบูรณแลว (สินคาเปนพรีออเดอร)
3.1 สําหรับการสั่งซื้อ ภายในวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จะไดรับสินคา กอน งานวันครู
3.2 สําหรับการสั่งซื้อ หลังวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จะไดรับสินคา หลัง งานวันครู
4. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท 0 2280 1729 หรือ 061 872 4153 ในวันและเวลาราชการ
- ผูประสานงาน อัจฉรา กาละพัฒน หรือ ปุญนภา ขุมทรัพย

/แบบเสื้อโปโลวันครู ป 2564...
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แบบเสื้อโปโลวันครู ป 2564
คุณลักษณะ : แบบที่ 1 สีมวง-ชมพู

คุณลักษณะ : แบบที่ 2 สีโอลดโรส-ขาวเทา

(รหัส 64010208)

(รหัส 64010205)

- เสื้อโปโลพิมพลาย หนา-หลัง เนื้อผาแมนยู
- เสื้อโปโลพิมพลาย หนา-หลัง เนื้อผาแมนยู
แขนเบิ้ล มีขลิบสีชมพูที่ขอบแขน
แขนเบิ้ล มีขลิบสีเทาที่ขอบแขน
(ดานหนา)

(ดานหนา)

(ดานหลัง)

(ดานหลัง)

*สีที่ถา ยกับของจริง อาจแตกตางกันบาง ตามสภาพแสง*

