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By Jitrapat Boonchalieo

ส.ค.ส. 
ส่งความสุขในปีศักราชใหม่มอบแด่

ชาว Member Club ส่งความสุขในวัน

ขึ้นปีใหม่ให้กับท่านสมาชิก ส.ส.ท. ผู้ทรงเกียรติได้เริ่มต้นด้วยความ

สุขสดชื่นสมหวังตั้งแต่เดือนแรกของปีกันเลย เริ่มต้นดีมีชัยไปทั้งปี

นะคะ และในเดือนมกราคมนี้ Member club ก็ขอนำากิจกรรมดีๆ 

มาอัพเดทให้ได้ติดตามตลอดทั้งปีเลยนะคะ
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กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และพบปะสมาชิกในงานแสดงสินค้าในปี 2018

วันที่จัด ชื่องาน ลักษณะงาน ผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน

1-4 ก.พ. 2561      Thailand Industrial Fair 2018 งานมหกรรมสินค้าด้าน
เครื่องจักร และอุปกรณ์

TBP Publishing Co.,ltd. ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา

22-25 ก.พ.2561 Material Handling&Machinery Exhibition 2018 งานแสดงเครื่องจักร
อุตสาหกรรมเพื่อการขนส่ง
ลำาเลียง และเพื่อการจัดเก็บ
สินค้า

PMP MANAGEMENT 
Co., Ltd.

ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค 
เมืองทองธานี

16-19 พ.ค. 2561               Intermach 2018 งานแสดงสินค้าด้าน
เครื่องจักรอุตสาหกรรม

UBM Media (Thailand) 
Co., Ltd.

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา

23 มิ.ย. 61 การประชมุใหญส่ามญัประจำาป ี2561 ครัง้ที ่46 การสัมมนาพิเศษ และ 
แถลงผลการดำาเนินงาน

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)/ส.ส.ท.

ส.ส.ท. พัฒนาการ 18

6-9 มิ.ย. 2561                 Asian Sustainable&Energy Week 2018 งานแสดงอุตสาหกรรมเน้น
การประหยัดพลังงาน และ
ลดต้นทุนการผลิต

UBM Media (Thailand) 
Co., Ltd.

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา

13-16 ม.ิย. 2561                  Propak Asia 2018 งานแสดงเครื่องมือ และ
อุปกรณ์สำาหรับอุตสาหกรรม
บรรจุสินค้า และผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์
ฉลาก และรหัสสินค้า โดย-
เฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร 
เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์

UBM BES ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา

20-23 ม.ิย. 2561                 Assembly & Manufacturing Expo 2018 งานแสดงสินค้าด้านอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

Reed Tradex Co., Ltd. ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา

19-20 ก.ค. 2561 Roadshow seminar for Oil & Gas Thailand 2018 pre-show for Oil&Gas 
Roadshow seminar, 
Gloden City ,Rayong

Fireworks Media 
(Thailand) Co., Ltd.

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 
จ. ระยอง

6-8 ก.ย. 2561             Oil & Gas Thailand 2018 งานอุตสาหกรรมนำ้ามัน และ
ก๊าซ

Fireworks Media 
(Thailand) Co., Ltd.

ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค 
เมืองทองธานี

21-24 พ.ย.2561 Metalex 2018 งานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมด้านเครื่องจักร 
โลหะอุตสาหกรรมนานาชาติ

Reed Tradex Co., Ltd. ศูนย์แสดงนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดที่แผนกสมาชิกสัมพันธ์และเครือข่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-2599115

...ขอให้สมาชิกมีความสุข และสนุกกับทุกกิจกรรมนะคะ ไว้พบกันใหม่...สวัสดีค่ะ

หากท่านมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ/ติชม กรุณาส่งข้อมูลมาที่อีเมล member@tpa.or.th





นิติบุคคล (รายปี)

นิติบุคคล (ต่อเนื่อง 5 ปี)

สามัญ     50   บาท

วิสามัญ     100 บาท

นิติบุคคล     200 บาท

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

อัตราค่าสมัคร / ต่ออายุ
ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        ค่าบำรุงสมาชิก

ประเภทบุคคล ประเภทนิติบุคคล

สามัญ

วิสามัญ

รายปี
ตลอดชีพ
รายปี
ราย 5 ปี

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......./........./.........

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ 
ชื่อบริษัท (ไทย) หจก./บมจ./บจก............................................................................
(อังกฤษ)...................................................................................................................
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี...................................................................................
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)
เลขท ี ่.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................... รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร..................................................  
อีเมล์ (โปรดระบุ)......................................................................................................
ที่อยู่สำนักงานสาขา / โรงงาน
เลขท ี ่.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................... 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 (ประเภทสามัญ และวิสามัญ) ดังนี้
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
   2. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน จากประเทศญี่ปุ่น

1. ชื่อ-สกุล................................................................................................
   หมายเลขสมาชิก.................................... ลายเซ็น.....................................
2. ชื่อ-สกุล................................................................................................
   หมายเลขสมาชิก.................................... ลายเซ็น.....................................

สมาชิกสามัญ เซ็นชื่อรับรองการสมัครสมาชิกวิสามัญ 
(*หากไม่มี สมาคมฯ เป็นผู้รับรองให้)

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

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

คุณปัญญา  คุณจิตรภาษณ์  คุณจิตตินันท์ 
 

ใบสมัคร / ต่ออายุสมาชิก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) : 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


