
 
 

 
 
 
 
ADM 63/017 

วนัท่ี   24  มกราคม  2563 
เร่ือง   ขอเชิญจองพ้ืนท่ีแสดงผลิตภณัฑง์าน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020  PATTAYA” 
 

เรียน  ท่านสมาชิก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แผนท่ีสมาคมฯ /ใบจองบูธ A ชุด I     จ านวน             1  แผน่ 
  2 แผนท่ีโรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน /ใบจองบูธขนาดอ่ืนๆ ชุด II     จ านวน             1  แผน่ 
   

  ดว้ยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย   ก าหนดจดังาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020 
PATTAYA” ในระหวา่งวนัท่ี  21-22   สิงหาคม 2563   ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ บีช รีสอร์ท พทัยา เป็นงานท่ีจดัต่อเน่ืองมาเป็นคร้ังท่ี 36  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่เทคโนโลยทีางดา้นอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองกลใหก้บัผูป้ระกอบการภาคตะวนัออก วศิวกรท่ีปรึกษา 
วศิวกรควบคุมงาน ผูบ้ริหารระดบัสูงในหน่วยงานของภาครัฐ คณาจารย ์ สมาชิกสมาคมฯ  จากปีท่ีผา่นมา มีจ านวนผูส้นใจพ้ืนท่ีขนาด
ใหญ่ บูธ A (ขนาด 9 X 9 ม.) มากกวา่ จ านวนพ้ืนท่ีแสดงผลิตภณัฑท่ี์จดัไว ้    
 

   ดงันั้น สมาคมฯ จึงไดจ้ดัใหมี้การจองพ้ืนท่ีขนาดบูธ A (9 X 9 ม.) ราคา 445,500.00 บาท ก่อนบูธขนาดอ่ืน ๆ ในวนั
พฤหัสบดทีี ่12  มนีาคม 2563   เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย (แผนผงับูธจะแจกใหใ้นวนั
จองบูธวนัท่ี 12)    และส าหรับท่านท่ีตอ้งการจองบูธขนาดอ่ืนๆ จะเปิดจองในวนัพฤหัสบดทีี ่26 มนีาคม 2560  เวลา 18.00 น. ณ ห้อง
ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (แผนผงับูธ และก าหนดการสมาคมฯ จะส่งใหก้บัผูแ้จง้ความจ านงในวนัท่ี 20  
มีนาคม 2560)  ท่านท่ีสนใจจองพ้ืนท่ีบูธขอความกรุณาแจง้ความจ านงส่งกลบัมายงัสมาคมฯ ทางโทรสาร 02-285-4288 หรือ E-mail: 
temcaseminar@gmail.com ภายในวนัท่ี 6  มีนาคม 2563 ส าหรับผูท่ี้จะจองบูธA ส าหรับบูธอ่ืนๆ รบกวนส่งภายในวนัท่ี 18  มีนาคม 
2563  จกัขอบคุณยิง่ 
     

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 
                              (นางอรพรรณ โมกลุ)  

                             ประธานจดังาน“TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020 PATTAYA”    
  

หมายเหต ุ: ขนาดพ้ืนท่ีบูธ พร้อมราคาส าหรับสมาชิก TEMCA เท่านั้น 
โซน A พ้ืนท่ีเปล่า (9x9 = 81 ตร.เมตร) ราคา 445,500.00 บาท 
โซน B พ้ืนท่ีเปล่า (6x9 = 54 ตร.เมตร) ราคา 300,000 บาท, โซน C พ้ืนท่ีเปล่า (6x9 = 54 ตร.เมตร) ราคา 270,000 บาท, 
โซน D พ้ืนท่ีเปล่า (4.5x4.5 = 20.25 ตร.เมตร) ราคา 110,000 บาท, โซน E พ้ืนท่ีเปล่า (4.5x4.5 = 20.25 ตร.เมตร) ราคา 102,000 บาท, 
โซน F พ้ืนท่ีเปล่า (3x9 = 27 ตร.เมตร) ราคา 175,000 บาท, โซน G บูธมาตรฐาน (3x6 = 18 ตร.เมตร) ราคา 95,000 บาท, 
โซน H บูธมาตรฐาน (3x3 = 9 ตร.เมตร) ราคา 47,500 บาท, โซน I พ้ืนท่ีเปล่า (27 ตร.เมตร พืน้ท่ีพิเศษ) ราคา 143,000 บาท, 
โซน J พ้ืนท่ีเปล่า (36 ตร.เมตร พืน้ท่ีพิเศษ) ราคา 234,000 บาท   *บูธมาตรฐานหัวมมุคิดเพ่ิมบูธละ 2,000 บาท    

  **สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา    



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใบแจ้งความจ านง  ชุด I 
การจองพืน้ทีบู่ธ A (ขนาด 9 X 9 ม.) 

 “ TEMCA FORUM & EXHIBITION 2020 PATTAYA” 
วนัพฤหัสบดทีี ่12  มนีาคม 2563    

ณ หอ้งประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย 
************************************************************************** 

 

ช่ือ............................................................................... บริษทั............................................................................................................... 

โทร..................................................มือถือ............................................. E-mail:……………………………………………………. 
 

 มีความประสงค ์  …………  ร่วมจองพ้ืนท่ี บูธ A                ………     ไม่สนใจจองพ้ืนท่ีบูธ A  
 

ลงช่ือ.................................................................................... 
 

หมายเหตุ กรณีท่ีสนใจจองพ้ืนท่ีขนาดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่บูธ A กรุณากรอกใบแจง้ความจ านง ชุด  II 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

ใบแจ้งความจ านง  ชุด II 
การจองพืน้ทีบู่ธขนาดอ่ืนๆ (ยกเว้นบูธ A) 

“TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” 
วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนาคม 2563 

ณ หอ้งเจา้พระยาบอลรูม  โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค 
************************************************************************** 

 

ช่ือ.............................................................................. บริษทั............................................................................................................. 
โทร..................................................มือถือ............................................    E-mail:………………………………....................……. 
 

มีความประสงค ์  ร่วมจองพ้ืนท่ีแสดงสินคา้   สนใจบูธ (โปรดระบุใส่ ท่ีท่านตอ้งการ)  
         พ้ืนท่ีเปล่า     6X9 ม.   4.5X4.5 ม.  3X 9 ม.  พิเศษ 27 ตร.ม.  พิเศษ 36 ตร.ม.  
         บูธมาตรฐาน  3X6 ม.  3X3 ม. 
                              ไม่สนใจแสดงสินคา้ 
หมายเหต ุ - ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมจ านวน ............. ท่าน (จ ากดัไม่เกิน 2 ท่าน)   
                 - ในวนัจองบูธกรุณาเตรียมค่ามดัจ า 10,000 บ. + VAT 700 = 10,700 บาท สามารถหกั ณ ท่ีจ่าย  3% 
ท่ีอยู ่:  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย  เลขท่ี 216/6  ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอน็.ทาวเวอร์ ถ.นางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยาน

นาวา กรุงเทพฯ 10120   เลขท่ีผูเ้สียภาษี  0109528000044 
 

                                                                                                           ลงช่ือ.................................................................................... 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


