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 สวัสดีค่ะสมาชิก ส.ส.ท. ทุกๆ ท่าน ในที่สุดก็ถึงเดือนแห่งการรอคอยสำหรับ

กิจกรรมเด่นในเดือนนี้กันแล้วค่ะ พร้อมลุยแล้วจ้า! ตื่นเต้นสุดๆ กับกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง..สร้าง

สายสัมพันธ์..นอนอู่ร่วมกัน..มันส์อย่างพอเพียง ที่จะมีขึ้นในที่ 19-20 กันยายน นี้ ที่เกาะแสมสาร 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แหล่งธรรมชาติทางทะเล แหล่งปะการังสวยงามและชายฝั่งทะเล ที่รอการดูแล

และอนุรักษ์ ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติของสัตว์ทะเลนานาพันธ์ เช่น  

เต่า กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ เราชาวสมาชิก ส.ส.ท. กว่า 50 ชีวิต ก็จะขอเป็นตัวแทนสมาชิก ส.ส.ท. 

หลายๆ ท่านที่พลาดการจองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการนำกล้าไม้โกงกางไปปลูกเพื่อรักษา

ระบบนิเวศและให้สัตว์ทะเลน้อยใหญ่ริมชายฝั่งได้มีที่อยู่อาศัยกันและสัญญาค่ะว่าฉบับหน้าเราจะ

เก็บภาพกิจกรรมมันส์อย่างพอเพียงนี้มาฝากชาว Member Club กัน 

สำหรับ Member club ประจำฉบับนี้ผู้เขียนมีเรื่องเก่าที่อยากจะแนะนำ เพราะยังมี

สมาชิกหลายๆ ท่านที่ยังสับสนในประเภทของสมาชิกและอยากจะปรับเปลี่ยนสถานภาพของสมาชิก

เองให้เหมาะสมตามยุคตามสมัยและกาลเวลา ดังนั้น เรามาเริ่มกันเลยนะคะ สิ่งแรกเลยแม้จะเป็น  

ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมาชิก ส.ส.ท. มีสิทธิพิเศษมากมายและมีสมาชิกหลายประเภท บางท่านอาจ

มีคำถามค้างคาใจว่าท่านเป็นสมาชิกประเภทใดและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? 

1. สมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทนี้บอกได้ว่าไม่ธรรมดาค่ะ คุณสมบัติพิเศษ คือ ต้องเป็น

ผู้มีประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาต่อเนื่องกันอย่างต่ำ 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทุน 

นักเรียนเก่า หรือเป็นผู้ที่เคยไปดูงาน อบรม สัมมมนา ฯลฯ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองที่ออกโดย

หน่วยงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาแสดง 

การรับสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกสามารถมีสิทธิมีเสียงทุกประการในการเสนอแนะแสดง

ความคิดเห็น การสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นก็พิเศษค่ะ สามารถเป็นสมาชิกได้ทั้งประเภทรายปีและแบบ

ตลอดชีพ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของสมาชิกและอัตราค่าสมัครสมาชิกก็สุดคุ้มและสำหรับ

ท่านใดที่เบื่อกับการต้องต่ออายุสมาชิกแบบรายปี ท่านสามารถเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกรายปี

เป็นสมาชิกตลอดชีพได้ตลอดเวลา รับรองว่าคุ้มยิ่งกว่าสิ่งใดค่ะ 

2. สมาชิกวิสามัญ สมาคมให้สิทธิบุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกค่ะ โดยให้สิทธิสมัคร  

เป็นแบบรายปีและแบบต่อเนื่องกัน 5 ปีค่ะ อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะว่าแม้จะยังไม่เคยมีประสบการณ์

ไปประเทศญี ่ปุ ่นมาก่อนก็สามารถเปลี ่ยนสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสามัญได้ในภายหลังจาก  

ที่สมาชิกวิสามัญได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ต่อเนื่องกัน 5 ปี สมาคมฯ จะให้สิทธิท่านเพื่อยื่นความ

จำนงขอเปลี่ยนสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสามัญได้และเมื่อเป็นสมาชิกสามัญแล้วท่านก็มีสิทธิพิเศษ

เหมือนสมาชิกสามัญทุกประการ 

3. สมาชิกนิติบุคคล เป็นสมาชิกใน

นามบริษัท หรือองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่  

ได้รับการรับรองการจดทะเบียนในประเทศไทย 

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด จะขนาดเล็ก ขนาดย่อม 

กลาง หรือใหญ่ ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมฯ ได้แบบรายปีและการรับสิทธิ์การเป็น

สมาชิกไม่ได้จำกัดอยู ่ที ่เจ้าของธุรกิจเท่านั ้น   

ยังรวมไปถึงพนักงานทุกคนของบริษัทสามารถ

รับสิทธิการเป็นสมาชิกได้เช่นกันค่ะ 

จะเห ็นได ้ว ่าสมาคมฯ เป ิดโอกาส

สำหรับสมาชิกได้หลากหลายและแต่ละประเภท

ก็มีข้อดีที ่แตกต่างกันไปแต่สรุปได้ว่า เป็น

สมาชิก ส.ส.ท. แล้วมีสิทธิประโยชน์มากมาย

เกินคุ้ม ไม่ว่าสมาชิกจะมาใช้บริการในฝ่ายกิจ-

กรรมใดๆ ของสมาคมย่อมได้รับสิทธิพิเศษใน

เรื่องของส่วนลดและได้รับสิทธิเป็นอันดับต้นๆ 

เสมอค่ะ หลายอย่างที่สมาคมฯ ได้คาดหวังไว้

ที่จะเป็นศูนย์กลางของสมาชิกทุกประเภท ทั้ง

ในเรื่องการบริการด้านความรู้และด้านสถานที่

และในอนาคตสมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางของ

นักเร ียนเก่าญี ่ปุ ่นโดยมีสมาชิกสามัญเป็น

ตัวแทนของนักเรียนญี่ปุ ่นและมีกิจกรรมดีๆ 

ร่วมกันค่ะ อย่างไรก็ตามผู้เขียนขอฝากรบกวน

สมาชิกสามัญทุกท่านเชิญชวนผู ้ท ี ่ เคยเป็น

นักเรียนเก่าญี่ปุ่นอาจเป็นเพื่อน เป็นรุ่นลูก รุ่น

หลาน ให้มาสมัครสมาชิกจะได้ร่วมกันสร้าง-

สรรค์กิจกรรมดีๆ อันเป็นประโยชน์ด้วยกันค่ะ 
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สำหรับบริการหลักของสมาคมฯ ก็มีมากมายและรอให้สมาชิก  

ได้เข้ามาใช้บริการตามความสนใจอยู่หลากหลายบริการดังนี้ 

● ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

และวิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลาย

หลักสูตรและบริการสมาชิกในราคาส่วนลดพิเศษ 

● ฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สังกัดสำนักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ   

ซึ่งได้รับมาตรฐานรับรอง-รางวัลชมเชยโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น 

ประจำปีพุทธศักราช 2549 เปิดสอนทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ เกาหลี 

ญี่ปุ่น มีส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกเช่นเดียวกัน 

● ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. มุ่งมั่นผลิตตำราสู่ภาคอุตสาห-

กรรม รวมทั้งผลิตหนังสือดีมีคุณภาพมากมาย ภายใต้สำนักพิมพ์ 

ส.ส.ท. และผลิตวารสารวิชาการต่างๆ เช่น วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี   

ที่สมาชิกประเภทนิติบุคคลจะได้รับทุกเดือน วารสาร For Quality ที่ได้

นำเสนอด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้า วารสาร Creative&Idea 

Kaizen วารสารฉบับจิ๋วที่นำเสนอกรณีศึกษากิจกรรมไคเซ็นในประเทศ

ญี่ปุ่นมาให้สมาชิกได้สะสมและนำไปใช้ได้จริง สมาชิกสามารถเลือกซื้อ

อ่านกันได้ที่ TPA Book Centre หรือคลิ๊กเข้าไปได้ที่ www.tpabook 

centre.com มีส่วนลดสำหรับสมาชิก 15% ตลอดอายุสมาชิก  

● ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์ ผลิตหนังสือเรียน

ภาษาและวัฒนธรรม วรรณกรรมและสาระบันเทิงแปล ภายใต้สำนัก-

พิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน และสำนักพิมพ์

เพื่อนนักอ่าน  

● ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ บริการมาแรงค่ะ ด้วย

หลากหลายสินค้าบนหน้าเว็บ ส.ส.ท ที่ท่านสมาชิกสามารถเข้าไปขอรับ

บริการได้รับรองไม่ผิดหวัง 

● ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ให้บริการที่

เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ หรือผู้ที่มีปัญหาต่างๆ ภายในกิจการ 

โรงงาน ทาง ส.ส.ท. ก็จะมีนักวินิจฉัยคอยให้บริการท่านในทุกปัญหา ทั้ง

ด้านระบบการจัดการโรงงาน การจัดการต้นทุนการผลิต การบริหารการ

ตลาด การเงิน/บัญชี ฯลฯ สมาชิกที่มีสถานประกอบทั้งอุตสาหกรรม

ขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ประสบปัญหาอยู่ นักวินิจฉัยของเราสามารถ

ช่วยท่านได้นะคะ ขอรับบริการได้ตลอดเวลา 

● ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม เรื ่อง

มาตรฐานบริการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ/

สอบเทียบตามมาตรฐาน มอก.17025-2543 (ISO/IEC 17025:1999) 

จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

รับรองว่าทุกชิ้นงานที่ผ่านมือฝ่ายนี้ออกไปสามารถยืดอกได้อย่างภาค-

ภูมิใจถึงสุดยอดของมาตรฐาน 

● ท้ายสุดฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ คอยดูแลและ

บริการด้านงานสมาชิกสัมพันธ์ ด้วยความเต็มใจรับใช้สมาชิกนะคะ 

ก่อนจากกันฉบับนี ้ งานสมาชิกสัมพันธ์มีกิจกรรมดีๆ ช่วง  

ปลายปีนี้ ร่วมกันกับพันธมิตรผู้จัดงานแสดงสินค้า Boiler & Presser 

Vessel Technologies & Accessories 2010 (24-27 ก.พ. 2553) 

ซึ่งเราจะจัด Road show seminar ร่วมกันในเร็วๆ นี้นะคะ โดยจะ

เวียนจัดและถือโอกาสเยี่ยมเยือนสมาชิกตามการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

(ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552-มกราคม 2553) เช่น นิคมอุตสาห-

กรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

นิคมอุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง โดยแต่ละสถาน

ที่จะมีจัดสัมมนาพิเศษ ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อโรงงานและกิจการ

ของสมาชิกทั้งสิ้น เช่น ด้าน Boiler ในโรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อมใน

โรงงาน หรือด้านความปลอดภัยในโรงงานเป็นต้น โดยจะจัดส่งข่าวสารให้

ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั ้งทั ้งทางไปรษณีย์ อีเมล์ และเว็บไซต์ 

www.tpa.or.th และสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. ที่ยังไม่เคยได้รับข่าวสาร

จาก ส.ส.ท. หรือจากงานสมาชิกทางสื่ออีเมล์เลยสามารถอัพเดทที่อยู่  

อีเมล์เข้ามาได้ตลอดเวลาที่ member@tpa.or.th หรือแจ้ง  

อัพเดทข้อมูลทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2259 9115 

หรือ 0 2662 1018 

 

 

 




