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No.Ref  781/2557 

                      22 ธนัวาคม 2557 

เรื�อง ขอเชิญชวนจอง Sponsor Package ประจาํปี 2558 
เรียน          สมาชิกและผูมี้อุปการคุณทุกท่าน 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย    ;. แบบฟอร์มตอบรับจอง Sponsor Package ประจาํปี 2558 
 2. รายละเอียดของ Sponsor Package No.1-No.3  

  สืบเนื�องจากนโยบายการบริหารงานสมาคมฯที�เปิดแนวทางเลือกใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณทุกท่านมีความ
สะดวกในการสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ  สมาคมฯ จึงไดมี้การจดัทาํ S p o n s o r  P a c k a g e เป็นรายปีเพื�อช่วย
สนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี(โดยมิไดมุ่้งแสวงหากาํไรทางธุรกิจ) อีกทัLงยงัเป็นการอาํนวยประโยชนต่์อผูมี้
อุปการคุณ/บริษทั/หา้งร้าน ที�อยูใ่นวงการงานระบบปรับอากาศ  ไม่วา่จะเป็นที�ปรึกษา, วิศวกรผูอ้อกแบบ, ผูผ้ลิต, 
ผูรั้บเหมาติดตัLง, ผูจ้ดัจาํหน่ายอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิศวกรรมปรับอากาศทุกชนิด  ตลอดจนเจา้ของโครงการต่าง ๆ 
เป็นตน้  ในการที�จะไดมี้โอกาสเขา้มาร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ไดต้ลอดทัLงปีผา่นช่องทางการจอง Sponsor Package 
เป็นรายปีกบัทางสมาคมฯ ซึ�งที�ผา่นมา สมาคมฯไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากท่านผูมี้อุปการคุณทุกท่าน โดยในแต่
ละปีสมาคมฯจะปิดรับจอง Sponsor Package ภายในเดือนมกราคม พร้อมชาํระเงินค่า Sponsor Package ภายใน ST วนั
หลงัจากวนัจอง เพื�อใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณทุกท่านสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการจอง Sponsor Package ไดอ้ยา่ง
ครบถว้นในทุกกิจกรรมที�สมาคมฯ จะดาํเนินการในปีนีL  รวมทัLงเพื�อใหส้มาคมฯ สามารถดาํเนินการจดักิจกรรมใหเ้ป็นไป
ไดต้ามที�ระบุไวใ้น S p o n s o r  P a c k a g e  ไดอ้ยา่งครบถว้น อนัจะเป็นประโยชนสู์งสุดต่อสมาชิกและผูมี้อุปการคุณ 

 ในการนีL  สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผูมี้อุปการคุณทุกท่าน ไดช่้วยสนบัสนุน Sponsor Package ประจาํปี 
2558 โดยมีรูปแบบใหท่้านไดเ้ลือกตามความเหมาะสม จาํนวน 3 รูปแบบสุดคุม้ ดงันีL -. 

Package No. ;  ราคา  ;TT,TTT   บาท  
Package No. V  ราคา    WX,TTT                บาท  
Package No. S  ราคา    XT,TTT                บาท  

    ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม W% 
    (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  ทัL งนีL  หากท่านมีความประสงค์จะเลือกจอง Sponsor Package หมายเลขใด กรุณากรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มตอบรับขา้งล่างนีL  แลว้ส่งกลบัไปยงัสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข TV-S;Z-[;VT  หรือหากท่านมีขอ้สงสัย
ประการใด  สามารถสอบถามรายละเอียดไดที้� คุณอรวรรณ หรือ  คุณกลิุสรา  โทรศพัท.์ TV-S;Z-[;;\ , TV-S;Z-[;VS 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 

              
                   (ดร.เชิดพนัธ์  วิทูราภรณ์)                                                                                      

                                                                     นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  
                                             ป ระจาํปี 2558-2559 
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แบบฟอร์มตอบรับจอง Sponsor Package ประจําปี ���  

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
กรุณากรอกรายละเอียดและตอบรับกลบัไปยงัหมายเลขโทรสาร. T-V S;Z-[;VT หรือ E-mail:manageracat@gmail.com  

ชื�อ-สกลุ (ผูอ้นุมติั)         

ตาํแหน่ง  

บริษทั                                                                                              
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  

ที�อยู ่  

ชื�อ-สกลุ  (ผูป้ระสานงาน)  

โทรศพัท.์    โทรสาร.  

E-mail     มือถือ.  

ข้าพเจ้าประสงค์ที0จะจอง Sponsor Package  ประจาํปี 2558 ดงัต่อไปนี6-. 

กรุณาตอบรับจอง Sponsor  Package ประจาํปี VXXZ ภายในเดือนมกราคม VXXZ  และชําระเงนิภายใน 30 วนัหลงัจากวนัจอง  

                         �  Package No.1 ราคา     100,000 บาท (หนึ�งแสนบาทถว้น) 
                         �  Package No.2 ราคา       75,000 บาท (เจ็ดหมื�นหา้พนับาทถว้น) 
                         �  Package No.3 ราคา       50,000 บาท (หา้หมื�นบาทถว้น) 

 หมายเหตุ   ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม W%  เลขที�ผูเ้สียภาษี T\\-S-TTT;SS\Z-f 
                   บริษทัสามารถหกัภาษี ณ ที�จ่าย V% เป็นค่าโฆษณาได ้จากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 
                   สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
                    [ZW อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ซ.รามคาํแหง S\ (เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ ;TS;T 
 
        วธีิชําระเงนิ        

� วางบิล 
�  เช็คสั�งจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

        �  โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขที0บัญชี  644 – 2 – 10754 - 6 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตสั ทาวน์อนิทาวน์  
 
          

ลงชื�อ………………………….ผูอ้นุมติั 

        วนัที�อนุมติั......................................... 

    


