ADM 61/070
28 พฤษภาคม 2561
เรื่อง

ขอเชิญส่งทีมช่างเข้าร่วม “โครงการ TEMCA Skills Competition 2018: TSC 2018” แข่งขันช่างระดับมืออาชีพ ปี 2561

เรียน

ท่านสมาชิก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใบแจ้งความจานงเข้าร่วมโครงการ
ใบจองห้องพัก

จานวน
จานวน

1
1

แผ่น
แผ่น

สมาคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัด “โครงการ TEMCA Skills Competition 2018:
TSC 2018” แข่งขันช่างระดับมืออาชีพ ปี 2561 โดยจะจัดขึ้นในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA” ในวันที่ 1718 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา ซึ่งสมาคมฯ เล็งเห็นว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางานของช่างให้สูงขึ้น
โดยรายละเอียดของการแข่งขันมีดังนี้
1. รูปแบบการแข่งขัน – ทาการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน รวม 10 ทีม เป็นการแข่งขันการออกแบบวงจรและการ
ติดตั้ง ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอปุ กรณ์ ใช้เวลาแข่งขัน 2 วัน
2. ทีมผู้สมัครต้องมีผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อย่างน้อย 1
ท่านในทีม
3. ค่าสมัครทีมละ 2,080 บาท (สมาคมฯ จะจัดเตรียมเฉพาะอาหารกลางวัน และไม่รวมที่พัก*) เมื่อชำระค่ำสมัคร
แล้วสมำคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
4. ผู้สมัครต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ และชี้แจงแบบกับสมาคมฯ (จะนัดหมายอีกครั้ง)
5. ผู้สมัครจะต้องเตรียมเครื่องมือมาเองในวันทดสอบ (จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง)
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รบั ประกาศนียบัตรว่าเป็นผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อใช้อ้างอิงประสบการณ์ และ
ได้รับเงินรางวัลดังนี้ ที่ 1 ได้ 30,000 บาท, ที่ 2 ได้ 15,000 บาท, ที่ 3 ได้ 10,000 บาท ทีมที่เหลือหากทางาน
เสร็จภายในเวลา และผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการตัดสิน จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 6,000 บาท และทีมที่ไม่อยู่ใน
เงื่อนไขใด ๆ ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท
7. คณะกรรมการตรวจให้คะแนน – เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี, และผู้แทนสมาคมฯ
ในการนี้สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกส่งช่างเข้าร่วมการแข่งขัน โดยขอความกรุณากรอกใบแจ้งความจานง
และใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งมายังสมาคมฯ พร้อมกับใบ Pay-in และเอกสารประกอบการสมัคร ทางโทรสาร 02-2854288 ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปัณณพร หรือชนิดาภา โทร. 02-2854546-7
ขอแสดงความนับถือ

(นายรณรงค์ กิติรักษ์)
ประธาน “โครงการฯ ประจาปี 2561”
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
หมำยเหตุ: * สมาคมฯ ได้สารองที่พักใกล้สถานที่จัดงานให้กับบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองให้ช่าง หากต้องการให้สมาคมฯ สารองที่พักให้กรุณาแจ้ง
ความประสงค์ในใบตอบรับการจองห้องพัก

ใบแจ้งควำมจำนง
โครงกำร TEMCA Skills Competition 2018: TSC 2018”
แข่งขันช่ำงระดับมืออำชีพ ปี 2561
**************************************************************************************************
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………….................................................……......................
บริษัท/ห้างร้าน…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
ที่อยู่ (สาหรับออกใบกากับภาษี)…………………………………………………………………………………………............…………........................................
...……………………………………………………………………………………………………………เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี......................................................
โทรศัพท์…………………………………………โทรสาร…………………………………………… Email……………………………..….……………….......................
มีความประสงค์ ส่งทีมช่างเข้าร่วมการแข่งขัน (กาหนดให้ทีมละ 3 คน)
1. ชื่อ.............................................................มือถือ..................................ID LINE.............................ระดับการศึกษา...........................
2. ชื่อ.............................................................มือถือ..................................ID LINE.............................ระดับการศึกษา...........................
3. ชื่อ.............................................................มือถือ..................................ID LINE.............................ระดับการศึกษา...........................
หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ลงชื่อสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
3. ใบ Pay-in ค่าสมัครการอบรมและการทดสอบ 2,080 บาท/ทีม (รวม VAT 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% แล้ว) เมื่อชำระค่ำ
สมัครแล้วสมำคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ชื่อบัญชี สมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเครื่องกลไทย บัญชีกสิกรไทย ออมทรัพย์ สำขำถนนพระรำมที่ 3
เลขที่ 057-2-36457-7 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0109528000044
ประทับตราบริษัท/ห้างร้าน

ลงชื่อ………………....…………………………………………………….
(………………………………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………………..…
วันที่...................................................................................

หมำยเหตุ:
1. กรุณาส่งใบแจ้งความจานง หลักฐานการสมัคร และใบ Pay-in กลับมาที่สมาคมฯ ทางโทรสาร 02-2854288 ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2561
2. หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร

ใบจองห้องพัก
ณ โรงแรมเมาเท่น บีช พัทยา
**************************************************************************************************
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………………………...............................……......................
บริษัท/ห้างร้าน……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
ที่อยู่ (สาหรับออกใบเสร็จ)…………………………………………………………………………………............…………........................................................
……….…........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์……………………………………..……โทรสาร………………………………………มือถือ....................................................................................
Email……………………………..….……………........................…
มีควำมประสงค์ จองห้องพัก ในอัตรำ 1,000 บำท / ห้อง / คืน ดังนี้
 ห้องพัก
หมำยเหตุ:

จานวน....................ห้อง ห้องละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน .........................................บาท

1. 1 ห้องพักได้ 2 ท่านราคาดังกล่าวรวมอาหารเช้าแล้ว
2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat 7%
3. กรุณาส่งใบจองกลับมาทางโทรสาร 02-2854288 หรือ Email: temcathai@yahoo.com ภายในวันที่ 15
กรกฎาคม 2561
4. ท่านสามารถชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางโรงแรม
ลงชื่อ……………………....…………………………………………………….

ประทับตราบริษัท/ห้างร้าน

(…………………………………………………………………………..…….)

ตาแหน่ง………………………………………………………………..……….
วันที่..............................................................................

