
มูลนิธิอาคารเขียวไทย 487 ซอยรามค าแหง39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 103101 เลขที่ผู้เสียภาษี 0993000105800 
โทร 02-3183358, 084-0995199, 088-7600118 

               
 

    
 

รายละเอียด และราคาของการเข้าร่วมสนับสนุนงาน Thai Green Building Expo and Conference 2022 (ราคาน้ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

รายละเอียดราคา 
พ้ืนที่แสดงสินค้า ขนาด  

3 x 3 เมตร (บูธ System) 

แสดงตราสัญลักษณ์บนเวที 
ขนาด 50 x 50 ซม. และใน
การถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ 

ตราสัญลักษณ์แสดงที่ 
www.tgbi.or.th          

เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
 คูปองอาหาร 

แพ็กเกจ 40,000 บาท มี มี มี มี 

แพ็กเกจ 45,000 บาท มี มี มี มี 

แพ็กเกจ 50,000 บาท มี มี มี มี 

แพ็กเกจ 55,000 บาท มี มี มี มี 

แพ็กเกจ 60,000 บาท มี มี มี มี 

แพ็กเกจ 65,000 บาท มี มี มี มี 

 หมายเหตุ : -  บูธจะเป็นผนังซิสเต็ม กว้าง 3 เมตร x ยาว 3 เมตร x สูง 2.40 เมตร พร้อมป้ายช่ือหน่วยงาน 1 ป้าย 

- อภินันทนาการ โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 75 x 185 ซม.,  เก้าอี ้2 ตัว และปล๊ักไฟขนาด 5 แอมป ์1 จุด  

- คูปองอาหารจ านวน 300 บาท ตอ่ 1 บูธ (คูปองละ 100 บาท จ านวน 3 ใบ) 

ช่ือหน่วยงาน.............................................................................................. ............ที่อยู่............................................................................................................. 

......................................................................... .........................................................................เลขที่ผู้เสียภาษี......................................................................... 

โทรศัพท์...................................................... E -mail.......................................................................... เว็บไซด์.......................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล ผู้ประสานงาน (นาย /นาง /นางสาว)..........................................................................................................ต าแหน่ง............................................ 

โทรศัพท์........................................มอืถือ.......................................E -mail......................................... ....................................................................................... 

   ขอสนับสนุนกิจกรรมงาน “9th Thai Green Building Expo and Conference 2022” วันอาทิตย์ท่ี 14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 –  
 16.30 น. ณ บริเวณ Pre-Function ห้องประชุม Grand Hall 202, 203 ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 

           แพ็กเกจราคา  40,000 บาท           แพ็กเกจราคา  45,000 บาท           แพ็กเกจราคา  50,000 บาท 
 

                  แพ็กเกจราคา  55,000 บาท           แพ็กเกจราคา  60,000 บาท           แพ็กเกจราคา  65,000 บาท 

      ขอจองพื้นที ่No. ............................จ านวน...............บูธ ลงช่ือผู้จอง..................................................เบอร์โทร........................... วนัที่จอง.................... 

E -mail...................................................................... (กรุณาส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์ (logo) : ไฟล์ gif, jpg, png ai ขนาดไฟล์ไม่เกิน 30 kb. มาท่ีอีเมล 
tgb.expo@gmail.com)      

วิธีช าระเงิน   อัตราค่าพื้นท่ียังไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7  กรุณาช าระภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 12:00 น. 

   โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ช่ือบัญชีมูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี  140-256473-7  สาขาส่ีแยกศรีวรา      
กรุณส่งแบบฟอร์มจองพื้นที่และหลักฐานการโอนเงินได้ที่ E-mail : tgb.expo@gmail.com 

 
 
 

แบบฟอร์มจองพื้นที่แสดงสินคา้และบริการ  
งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนทิรรศการประจ าปี 2565 
“9th Thai Green Building Expo and Conference 2022” 

มูลนิธิอาคารเขียวไทย ได้รบัการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (ค่าบรกิาร) ผู้จ่ายเงินค่าออกร้านเพื่อเผยแพรเ่อกสารหรือผลติภัณฑส์ินค้าและบริการ การส่งเสริมการขายที่มีการตตีราสัญลักษณ์
องค์กร สามารถหกัภาษี ณ ที่จ่ายได้อตัรารอ้ยละ 2 

mailto:tgb.expo@gmail.com
mailto:tgb.expo@gmail.com


มูลนิธิอาคารเขียวไทย 487 ซอยรามค าแหง39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 103102 เลขที่ผู้เสียภาษี 0993000105800 
โทร 02-3183358, 084-0995199, 088-7600118 

               
 

   
 

รายละเอียด และราคาของการเข้าร่วมสนับสนุนงาน Thai Green Building Expo and Conference 2022 (ราคาน้ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

รายละเอียดราคา แพ็กเกจ  10,000 บาท แพ็กเกจ  30,000 บาท แพ็กเกจ  50,000 บาท 

แสดงตราสัญลักษณ์บนเวที ขนาด 50 x 50 ซม. มี มี มี 

พื้นท่ีลงโฆษณาสินค้าหรือบริการ ผ่านการถ่ายทอดสด 
ในช่วงเวลาก่อนเข้างานและช่วงเวลาพัก 

ไม่มี 
ระยะเวลาโฆษณา  
ไม่เกิน 30 วินาที 

ระยะเวลาโฆษณา  
ไม่เกิน 60 วินาที 

ตราสัญลักษณ์แสดงท่ีเว็บไซต์ www.tgbi.or.th  
เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

มี มี มี 

 หมายเหตุ : -  แสดงตราสัญลักษณ์ที่เว็บไซต์ www.tgbi.or.th  จะแสดงตั้งแต่วันที่ช าระเงิน 

ช่ือหน่วยงาน.............................................................................................. ............ที่อยู่............................................................................................................. 

............................................................................................................................. .....................เลขที่ผู้เสียภาษี......................................................................... 

โทรศัพท์...................................................... E -mail.......................................................................... เว็บไซด์.......................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล ผู้ประสานงาน (นาย /นาง /นางสาว)..........................................................................................................ต าแหน่ง............................................ 

โทรศัพท์........................................มอืถือ.......................................E -mail......................................... ....................................................................................... 

   ขอสนับสนุนกิจกรรมงาน “9th Thai Green Building Expo and Conference 2022” วันอาทิตย์ท่ี 14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 –  

 16.30 น. ณ บริเวณ Pre-Function ห้องประชุม Grand Hall 202, 203 ศูนย์การประชมุและนิทรรศการไบเทค บางนา 

 แพ็กเกจราคา    10,000 บาท            แพ็กเกจราคา  30,000 บาท             แพ็กเกจราคา  50,000 บาท     

ลงช่ือผู้จอง................................................... .................เบอร์โทร..................................... E -mail............................................................................................ 

วันที่จอง......................... (กรุณาส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์ (logo) : ไฟล์ gif, jpg, png ai ขนาดไฟล์ไม่เกิน 30 kb. และคลิปวีดีโอส าหรับลงโฆษณา    
มาท่ีอีเมล tgb.expo@gmail.com) 

วิธีช าระเงิน   อัตราค่าพื้นท่ียังไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7  กรุณาช าระภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 12:00 น. 
   โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ช่ือบัญชีมูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี  140-256473-7  สาขาส่ีแยกศรีวรา       
       กรุณส่งแบบฟอร์มจองพื้นที่และหลักฐานการโอนเงินได้ที่ E-mail : tgb.expo@gmail.com 

 

แบบฟอร์มจองพื้นที่โฆษณา  
งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนทิรรศการประจ าปี 2565 
“9th Thai Green Building Expo and Conference 2022” 

http://www.tgbi.or.th/

