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สวัสดี

ท่านสมาชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณที่คอยติดตามข่าวสารกิจกรรมมาตลอด
และเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้ว ตามที่ได้เรียนเสนอไปแล้วส�ำหรับกิจกรรมพิเศษ
ส�ำหรับสมาชิก ส.ส.ท. ในเดือนนี้ทางส่วนงานสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การฯ ได้สัญจรไปกับพันธมิตรของ
เรา คือ บริษัท ไฟร์เวิร์คมีเดีย ประเทศไทย ในการสนับสนุนการจัดงาน Pre-Oil&Gas Thailand 2017 ณ โรงแรม
ระยองซิตี้ จ.ระยอง ในวันระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ด้วยกิจกรรมการออกบูธร่วมกับกลุ่มบริษัทต่างๆ
ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมน�้ำมัน และแก๊ส อีกทั้งสมาคมฯ เองก็ได้ร่วมมือจัดสัมมนา
พิเศษใน วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมงานในหัวข้อ Safety Improvement
for Sustainability: การปรับปรุงงานเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน
และด้วยความสัมพันธ์ของสมาคมฯ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เสมือนแม่และลูก สิ่งที่น่าปลื้ม
ทีส่ ดุ คือ การทีส่ ถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปนุ่ ได้กอ่ ตัง้ และเติบโตมาอย่างสง่างามสูป่ ที ี่ 10 แล้ว โดยจะมีงานฉลอง
ครบรอบ 10 ปีสถาบันฯ ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 นี้ ณ โรงแรมเรดิสันบลูพลาซ่า พร้อมด้วยการจัดงาน
International Forum ในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีแขกผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมงาน
เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อฟังปาฐกถาพิเศษที่น่าสนใจมากจากทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคาเวโรจน์ อธิบดีส�ำนักการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ
การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และประธาน JTECS
โดยบรรยายกาศของงาน International Forum นอกจากจะมีการจัดสัมมนาพิเศษนี้แล้ว บรรยากาศ
โดยรอบจะเป็นส่วนของงานแสดงสินค้าน�ำเสนอความเป็นสถาบันที่ก้าวล�้ำทางด้านเทคโนโลยี และความเชื่อม
โยงระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น และในช่วงเย็นก็จะเป็นงาน Dinner เข้าสู่พิธีเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ
ต่อไป
และในวั น เดี ย วกั น นี้ เ องทาง สมาคมส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปุ ่ น ) และสถาบั น เทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ นุ่ และกลุม่ ผูส้ นับสนุนจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน ไทย-ญีป่ นุ่ ทีจ่ ะร่วมมือกันขับเคลือ่ น
และพัฒนาอุตสาหกรรมในสภาวะความเปลีย่ นแปลง และสอดรับกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์
แห่งการผนึกพลัง ผสานความร่วมมือ โดยจะร่วมจัดงานแถลงข่าว TPA Cluster พัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความ
ยั่งยืน
สมาชิก ส.ส.ท. คอยติดตามข่าวสารกันได้ใน www.tpa.or.th แล้วยังมีอกี หลากหลายช่องทางให้ตดิ ตาม
กันนะคะ
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ใบสมัคร / ต่ออายุสมาชิก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท.
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) : TPA
ประเภทสมาชิก

สามัญ ได้แก่ ผู้ที่มีหลักฐานแสดงการไปศึกษา หรือฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
วิสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/สถานประกอบการ/สมาคม/มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลและมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน
อัตราค่าสมัคร / ต่ออายุ

ประเภทบุคคล
สามัญ
วิสามัญ

รายปี
ตลอดชีพ
รายปี
ราย 5 ปี

ประเภทสมาชิก
สามัญ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
50 บาท

วิสามัญ
นิติบุคคล

100 บาท
200 บาท

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล (ไทย)........................................................................................................
(อังกฤษ)..................................................................................................................
บัตรประชาชน เลขที่.................................................. หมดอายุ..............................
ว/ด/ป เกิด................................................................. สถานภาพ.............................
ที่อยู่ (ปัจจุบัน) เลขที่.............................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์.................................................... มือถือ...................................................
อีเมล์ (โปรดระบุ).....................................................................................................
สถานที่ทำงาน
ชื่อบริษัท.................................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร.................................................
อีเมล์ (โปรดระบุ).....................................................................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร
บ้าน
ที่ทำงาน
สำหรับผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ
เคยไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อ ศึกษา ดูงาน ฝึกงาน อื่นๆ.................
โดยทุน (โปรดระบุ)..................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา/ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น..................................................................
สาขาวิชา/ฝึกงานด้าน..............................................................................................
ระดับวุฒิบัตร.........................................................................................................
ผู้สมัครเซ็นลงนาม.............................................................วันที่......./........./.........
สมาชิกสามัญ เซ็นชื่อรับรองการสมัครสมาชิกวิสามัญ
(*หากไม่มี สมาคมฯ เป็นผู้รับรองให้)
1. ชื่อ-สกุล................................................................................................
หมายเลขสมาชิก.................................... ลายเซ็น.....................................
2. ชื่อ-สกุล................................................................................................
หมายเลขสมาชิก.................................... ลายเซ็น.....................................
เอกสารประกอบการสมัคร (ประเภทสามัญ และวิสามัญ) ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
2. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน จากประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกสมาชิกสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2258 0320 - 5 ต่อ 1112 , 1115 , 1916
คุณปัญญา คุณจิตรภาษณ์ คุณจิตตินันท์

ค่าบำรุงสมาชิก
รายปี 200 บาท
ตลอดชีพ 2,000 บาท
รายปี 400 บาท
ราย 5 ปี 1,800 บาท
รายปี 3,000 บาท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคล (รายปี)
นิติบุคคล (ต่อเนื่อง 5 ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ
ชื่อบริษัท (ไทย) หจก./บมจ./บจก............................................................................
(อังกฤษ)...................................................................................................................
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี...................................................................................
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)
เลขที่.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร..................................................
อีเมล์ (โปรดระบุ)......................................................................................................
ที่อยู่สำนักงานสาขา / โรงงาน
เลขที่.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร..................................................
อีเมล์ (โปรดระบุ).....................................................................................................
ประเภทธุรกิจ...........................................................................................................
เงินลงทุน .................................................. จำนวนพนักงาน....................................
กรณีร่วมทุนกับต่างประเทศ (โปรดระบุ)
บริษัทที่ร่วมทุน.......................................................................................................
ประเทศที่ร่วมทุน.......................................สัดส่วนทุน (%)....................................
ประเภทเอกสาร ชื่อผู้รับ และสถานที่จัดส่งเอกสาร
1. บัตรสมาชิก / วารสาร / สูจิบัตรการฝึกอบรม
ชื่อ-สกุล.....................................................ตำแหน่ง................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร
สำนักงานใหญ่
สำนักงานสาขา/โรงงาน
2. ใบเสร็จรับเงิน
ชื่อ-สกุล.....................................................ตำแหน่ง................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร
สำนักงานใหญ่
สำนักงานสาขา/โรงงาน
ผู้มีอำนาจเซ็นลงนาม......................................................วันที่......../............/..........
เอกสารประกอบการสมัคร (ประเภทนิติบุคคล)
สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียน หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภพ.20) 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการชำระเงิน (ทุกประเภทสมาชิก)

1. ชำระด้วยเงินสดที่สำนักงาน สุขุมวิท ซ.29 หรือ พัฒนาการ ซ.18
2. ชำระด้วยเช็คธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร).......................................................
กรุณาสั่งจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ
Technology Promotion Assocoation (Thailand-Japan)
3. ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 172-0-23923-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) เลขที่ 009-2-23325-3
4. ชำระทางไปรษณีย์ธนาณัติ ปท.สันติสุข 10113 เลขที่
5. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่โทรสาร หมายเลข 0 2259 9117
หรือ 0 2258 6440

