
หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุน 

การจดัประชุมวชิาการ  

เรื�อง “ACTEP : ANNUAL CONFERENCE OF THAI EMERGENCY PHYSICIANS 2015” 

25-27 November @ Regent Beach Cha Am 
การสนับสนุนออกบูทแสดงสินค้าเป็นเวลา 4 วนั (วนัที� 25 - 27  พฤศจกิายน 2558) 

 

ประโยชน์ที�ได้รับ/แพค็เกจ อตัราการออกบทู 

พื�นที�แสดงสินคา้ขนาด 2 x 2 เมตร 40,000 บาท 
 
หมายเหตุ : บริษทัหรือหน่วยงานที�ให้การสนบัสนุนจะตอ้งจดัเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสญัลกัษณ์สาหรับการทาํโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์และการแสดงตราสัญลกัษณ์ทุกแห่ง รวมถึงป้ายแบนเนอร์ในขนาดที�กาํหนดไวโ้ดยผูจ้ดังานแพค็เกจการสนบัสนุน
การออกบทูรวมถึง  
• ชื�อหรือตราสญัลกัษณ์ของหน่วยงานไดร้ับการประชาสัมพนัธใ์นฐานะผูแ้สดงสินคา้ 
• สิทธิเขา้ร่วมในพิธีเปิดงานโดยไม่เสียคา่ใชจ่้าย 
• สิทธิการสนบัสนุนผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย จาํนวน 3 คน 
• พื�นที�แสดงสินคา้สามารถรองรับเจา้หนา้ที�ประจาํบทูในแต่ละบทูจาํนวน 1 คนต่อวนั 

การสนับสนุนผ่านสื�อสิ�งพมิพ์ 

ป้ายชื�อและสายคลอ้งคอ ผูส้นบัสนุน 1 ราย  10,000 บาท  
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนจะไดรั้บป้ายชื�อ และสายคลอ้งคอซึ�งมีตราสัญลกัษณ์หน่วยงานของท่าน เพื�อใชส้วมตลอดระยะเวลาการ
ประชุมเป็นเวลา 3 วนั 

หมายเหตุ : บริษทัหรือหน่วยงานที�ให้การสนบัสนุนจะตอ้งจดัเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสญัลกัษณ์สาหรับการทาํโฆษณา
ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้ณะกรรมการจดัการประชุมตรวจสอบความถกูตอ้งของป้ายชื�อก่อนการจดัทาํจริง 
 
การสนับสนุนด้านเอกสารประกอบการประชุม 

กระเป๋าใส่เอกสารผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูส้นบัสนุน 1 ราย   30,000 บาท 
 กระเป๋าใส่เอกสารผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถกูแจกจ่ายให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ลงทะเบียนทุกคน เพื�อใชใ้นการใส่เอกสารสาํหรับการ
ประชุม และเมื�อเสร็จสิ�นการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมยงัสามารถนาํไปใชง้านไดอี้กในโอกาสต่อไป 

หมายเหตุ : บริษทัหรือหน่วยงานที�ให้การสนบัสนุนจะตอ้งจดัเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสญัลกัษณ์สาหรับการทาํโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์กระเป๋า และใหค้ณะกรรมการจดัการประชุมตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนการจดัทาํจริง 
 



การลงโฆษณาบน ABSTRACT BOOK  
Abstract book จะถูกแจกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน โดยผูส้นบัสนุนการลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์บน Abstract book   จะตอ้งเป็นผู ้
จดัเตรียมอาร์ตเวร์ิคที�พร้อมตีพิมพบ์นหนงัสือ 

การลงโฆษณาบน Abstract Book บาท 

ดา้นในปกหนา้-เตม็หนา้ 20,000 
ดา้นในปกหนา้-ครึ� งหนา้ 15,000 
ดา้นในปกหลงั-เตม็หนา้ 20,000 
ดา้นในปกหลงั-ครึ� งหนา้ 15,000 
ดา้นนอกปกหลงั-เตม็หนา้ 30,000 
ดา้นนอกปกหลงั-ครึ� งหนา้ 20,000 

การสนับสนุน  Symposium 

วันที� Morning Luncheon Evening 

25 พ.ย. 2558 - 150,000 บาท 70,000 บาท 
26 พ.ย. 2558 70,000บาท 150,000บาท 70,000 บาท 
27 พ.ย. 2558 70,000บาท 150,000 บาท 70,000 บาท 

หมายเหตุ  : บริษทัหรือหน่วยงานที�ใหก้ารสนบัสนุนจะตอ้งจดัเตรียมอาร์ตเวร์ิคและตราสัญลกัษณ์สาหรับการทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
และการแสดงตราสญัลกัษณ์ทุกแห่ง 
แพค็เกจการสนับสนุนการ Symposium รวมถึง 

�  สิทธิการสนบัสนุนผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยไมเ่สียคา่ใชจ่้ายดงันี�  
สิทธิการสนบัสนุน Morning Symposium  เขา้ประชุมได ้จาํนวน 5 คน 
สิทธิการสนบัสนุน Luncheon Symposium  เขา้ประชุมได ้จาํนวน 7 คน 
สิทธิการสนบัสนุน Evening Symposium  เขา้ประชุมได ้จาํนวน 5 คน 

�  สิทธิเขา้ร่วมในพิธีเปิดงานโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย จาํนวน 2 ท่าน 
�  บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอาหารกลางวนั 
� ไดรั้บพื�นที�แสดงสินคา้ขนาด 2 x 2 เมตร จาํนวน 1 บูท 
วิธีการชําระเงิน 
1.โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้   ชื�อบญัชี  “บญัชีเงินบริจาคเพื�อชมรมแพทย์
ฉุกเฉิน” เลขที�บญัชี 038-7-27069-7 
2.จ่ายเป็นเช็คในนาม “บญัชีเงินบริจาคเพื�อชมรมแพทยฉุ์กเฉิน”  
3.ติดตอ่สอบถามเพิ�มเติมไดที้�  พนัตรีหญิง วรณิสร์  อมรทรงชยั  โทร. 080-226-8888  E - mail :Woranis@yahoo.com   
นาวาตรีหญิง อรภทัรา คงประยรู โทร . 081-651-4555 E-mail: ornpattra_k@hotmail.com     
นพ.ภานุวงศ ์ แสนสาํราญใจโทร 081-762-3448 E-mail: panuwong.san@gmail.com     
 4.กรุณาส่งแบบแจง้ความจาํนงสนบัสนุน Symposium และแสดงผลิตภณัฑม์าที� E- mail: benbenpmk@hotmail.com  
 
 



แบบแจ้งความจาํนงสนับสนุนจัด Symposium และแสดงผลิตภัณฑ์ 

เรื�อง “ACTEP : ANNUAL CONFERENCE OF THAI EMERGENCY PHYSICIANS 2015” 

25-27 November @ Regent Beach Cha Am 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................สกลุ............................................................................... 
ในนาม (บริษทั/หา้งหุน้ส่วน) ................................................................................................................................................................ 
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................        
โทรศพัท ์.........................................................โทรสาร .......................................E-mail: ..................................................................... 
มีความประสงคส์นบัสนุนประชุมวชิาการ ดงันี�  

�   Luncheon symposium  (150,000 บาท+คา่อาหาร) วนัที� ...........................เรื�อง................................................................  
�  Evening symposium  (70,000 บาท) วนัที� ........................... เรื�อง.................................................................................  
�  Morning symposium (70,000 บาท) วนัที� ........................... เรื�อง................................................................................. 
�   Exhibition Booth (พื�นที� 2x2 เมตร ราคาบทูละ  40,000 บาท)  จาํนวน.................บูท 
�  ป้ายชื�อและสายคลอ้งคอ      (10,000 บาท) 
�  กระเป๋าใส่เอกสารผูเ้ขา้ร่วมประชุม   (30,000 บาท) 
�  การลงโฆษณาบน ABSTRACT BOOK 
  โปรดระบุตาํแหน่งหนา้โฆษณา ...................................................ราคา ...............................บาท 

* Luncheon symposium จดัชว่งเวลา 11.30-12.30 น. และสิทธิt ในการเลือกหอ้งประชุมเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และอตัราการสนบัสนุน 

รวมเป็นเงิน .............................. บาท 
 

                                                                                                ลงชื�อ............................................................ ผูแ้จง้ความจาํนง 

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

                                                                   ตาํแหน่ง ....................................................................... 

โดยชาํระเงินเป็นเงินสด จาํนวนเงิน..............................บาท (.......................................................................................)                         
เมื�อวนัที�..........................โอนเขา้บญัชี บญัชี  “................................................................................” เลขที�บญัชี ........................................       
ธนาคาร ............................................... สาขา ..........................................จาํนวนเงิน..................... บาท เมื�อวนัที� ...................................... 
 เช็คธนาคาร ................................................................. สาขา ........................................................ เลขที�.....................................................  
ลงวนัที�..............................................จาํนวนเงิน ..........................บาท (..................................................................................) 
 
หมายเหตุ 
1. ท่านที�แจง้ความประสงคจ์ะขอสนบัสนุนการประชุมกรุณาชาํระเงินภายในวนัที� 15 ตุลาคม  2558 
2. คณะกรรมการจดังานขอสงวนสิทธิt ในการปฏิเสธใบตอบรับการสนบัสนุนของผูใ้หก้ารสนบัสนุนการประชุมไดต้ลอดเวลา 
3. ใบตอบรับการสนบัสนุนการจดัประชุมจะไดรั้บการดาเนินการตามลาํดบัของการชาํระเงิน 


