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สวัส
ดีค่ะสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน หลายๆ ท่านคงได้ชาร์จแบตเตอรี่จากการพักผ่อนวันหยุดสงกรานต์วันปีใหม่ไทยที่ผ่านมากันบ้างแล้ว
นะคะ ทุกท่านพร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อไปด้วยหัวใจเต็มร้อย ...และทีมงานสมาชิกสัมพันธ์ฯ ก็พร้อมเต็มที่ในการสร้างสรรค์สิทธิ

ประโยชน์สุดพิเศษต่างๆ ให้แก่สมาชิก ส.ส.ท. ทุกประเภททั้งสมาชิกที่อยู่ร่วมกันมายาวนานกับสมาคมฯ และสมาชิกใหม่ สมาคมฯ ขอ

ต้อนรับทุกๆ ท่านสู่บริการภายใต้กิจกรรมหลัก 8 ฝ่ายกิจกรรมของ ส.ส.ท. ค่ะ 

ในส่วนงานสมาชิกสัมพันธ์ฯ ฝ่ายการตลาด ได้มุ่งหวังให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่าด้วยกิจกรรมที่เรา

ภูมิใจนำเสนอประจำเดือนพฤษภาคม มีดังนี้ค่ะ 

 

กิจกรรมพบปะสมาชิกและเผยแพร่กิจกรรมสมาคมฯ ในงานแสดงสินค้า

13-16 พฤษภาคม 2553 ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่สนใจเรียนรู้ หรือต้องการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ในงานแสดงสินค้าอินเตอร์แมค 2010 พบกิจกรรมหนังสือราคาพิเศษจากสำนัก-

พิมพ์ ส.ส.ท. ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา และพิเศษสุดในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 

ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ขอเชิญสมาชิกร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ การออกแบบสายการผลิตเครื่องจักร โดยใช้ Lean Technique 

ค้นหาคำตอบได้โดยการสำรองที่นั่งล่วงหน้านะคะ ดิฉันเชื่อมั่นว่าสัมมนาครั้งสำคัญนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของท่านได้

อย่างแน่นอน วินาทีนี้ทุกอย่างต้อง Lean  ถึงจะเห็นผล 

 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 38/2552

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ดิฉันอยากจะเชิญชวนท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านและสมาชิกทุกประเภท ได้มาพบปะสังสรรค์กันในวันเสาร์

ที่ 22 พฤษภาคม 2553 วันนี้เราใช้ชื่อว่า งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 38/2552 

พนักงาน ส.ส.ท. จะให้การต้อนรับสมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมงานตั้งแต่ 11.00 น. และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนเริ่ม

เข้าฟังสัมมนาพิเศษฟรี ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม: Creative Industry บรรยายพิเศษโดย คุณอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และประธานคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ เราจะได้รับฟังกลยุทธ์ วิธีการ

ปรับแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่สากลในอีกหนึ่งแง่มุมที่เพิ่มขึ้นจากที่ท่านสมาชิกอาจรู้มา หรือมีความ

เชี่ยวชาญอยู่แล้ว งานสมาชิกสัมพันธ์ฯ ก็ขอบอกข่าวและขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนากันค่ะและเมื่อจบการสัมมนาพิเศษแล้วจะมีการ

ประชุมใหญ่ฯ เพื่อแจ้งรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ต่อสมาชิกตลอดปีที่ผ่านมา หากสมาชิกท่านใดสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อย่าลืมส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมงานมายังสมาคมฯ ตามกำหนดการที่สมาคมฯ ได้จัดส่งถึงท่าน

โดยตรงทางไปรษณีย์ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะ 

 

สมาชิกสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก ส.ส.ท. โทรศัพท์สายตรง 0 2259 9115 หรือ 0 2258 0320-5 ต่อ 

1112, 1115 หรือ 1916 (คุณลดาวัลย์ คุณจิตรภาษณ์ คุณวีรญา คุณจิรภา) 

By Jitrapat Boonchalieo



 สัมมนาพิเศษ

 เรื่อง  การเลือกเครื่องจักร Assembly อย่างชาญฉลาด

 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553  เวลา  09.00-16.30 น.

 ณ ห้องสัมมนา MR211-212 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

 ภายในงานแสดงสินค้า Assembly 2010  

 วิทยากร: อาจารย์อรุณ บุญยะผลานันท์

  

หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันเครื่องจักรที่มีอยู่ในท้องตลาดมีขั้นตอนการออกแบบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ เทคโนโลยีและต้นทุนการผลิต 

ความปลอดภัยในการใช้งาน ราคาและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนั้น การเลือกเครื่องจักร Assembly แบบไหนถึงจะเหมาะสมกับวัตถุ-

ประสงค์ของการใช้งาน มีวิธีการและแนวทางในการเลือกอย่างไรที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุดและสามารถนำมาใช้งานได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสัมมนา

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงแนวทางในการเลือกเครื่องจักร ทั้งในมุมมองของเจ้าของกิจการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต 

หน่วยงานซ่อมบำรุงและผู้ผลิต 

2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเครื่องจักรให้เหมาะสมกับประเภทของอุตสาหกรรม 

3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องจักร Assembly แต่ละประเภท

4.  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ

หัวข้อการบรรยาย

1.  แนวทางและวิธีการในการเลือกเครื่องจักร 

2.  ขั้นตอนในการประกอบเครื่องจักร (ตั้งแต่การขนส่งจนถึงการติดตั้ง)  

3.  การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

4.  เทคโนโลยีแบบไหนถึงจะเหมาะกับการเลือกใช้เครื่องจักรแต่ละประเภท (การจัดแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องจักร)

5.  ต้นทุนในการผลิตเครื่องจักร  

6.  ความแม่นยำและเที่ยงตรงสำหรับการใช้งาน

7.  ความปลอดภัยในการเลือกเครื่องจักรมาใช้งาน

อัตราค่าสัมมนา

 ●	 บุคคลทั่วไป 1,500 บาท / ท่าน*

 ●	 พิเศษสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. 1,000 บาท / ท่าน*

(*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + ค่าอาหารว่าง + ค่าอาหารกลางวัน + ค่าเอกสารสัมมนา + บัตรเข้าชมงาน Assembly 2010 ฟรี!)  
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วิธีชำระค่าสัมมนาและสำรองที่นั่ง: 

1.  ชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงิน ชื่อบัญชี  “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”

 ❑	ธนาคารกรุงเทพ สาขา สุขุมวิท 43 สะสมทรัพย์ เลขที่ 172 – 0 – 23923 – 3

 ❑	ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บางกะปิ ออมทรัพย์   เลขที่ 009 – 2 – 23325 – 3
  วันที่โอน .............................. จำนวนเงิน ....................................  บาท 
  สาขาต้นทางที่โอน ............................................................................... (ต้องระบุ)
2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
3.  ไม่รับชำระค่าสัมมนาหน้างานเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมสัมมนาโปรดชำระเงินก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์
4.  ติดต่อสำรองที่นั่ง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วนพร้อมส่งแฟกซ์ 
 ใบ Pay-In มาที่หมายเลข 0 2259 9117
5.  ในกรณีที่มีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระค่าสัมมนาก่อน
*หมายเหตุ: เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

การเลือกเครื่องจักร Assembly อย่างชาญฉลาด

จัดโดย ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องสัมมนา MR211-212 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

ชื่อบริษัท..........................................................................................หมายเลขสมาชิก ...................................................

ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ)..............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………………………………………….......................................

โทรศัพท์: …………......…...…….. โทรสาร: ......................................... อีเมล์: ………………......……......……..……….

ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมสัมมนา (จำนวน ................... ท่าน)

(1)............................................................................................. ตำแหน่ง...................................................................... 

(2)............................................................................................. ตำแหน่ง...................................................................... 

(3)............................................................................................. ตำแหน่ง...................................................................... 

(4)............................................................................................. ตำแหน่ง...................................................................... 

(5)Free...................................................................................... ตำแหน่ง...................................................................... 

(6)............................................................................................. ตำแหน่ง...................................................................... 

(7)............................................................................................. ตำแหน่ง...................................................................... 

(8)............................................................................................. ตำแหน่ง...................................................................... 

(9)............................................................................................. ตำแหน่ง...................................................................... 

(10)Free.................................................................................... ตำแหน่ง...................................................................... 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0 2258 0320-5, 0 2259 9160 ต่อ 

1115, 1914 และ 1916  ติดต่อ คุณวีรญา คุณชนัญชิดา และคุณจิรภา

หมดเขตส่งใบแจ้งยืนยันในวันที่ 4 มิถุนายน 2553
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