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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดีค่ะ
เพื่อนๆ ชาว TPA Member Club กลับมาทักทายกัน
อีกครั้ง ส�าหรับเดือนกันยายนนี้ทางสมาคมฯ ขอ

แนะน�ากจิกรรมดีๆ  มสีาระมาฝากกนัเช่นเคย มทีัง้กจิกรรมใหม่ทีก่�าลงัมาเข้า
มา และกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการไปแล้วแต่อยากจะน�ามารีวิวให้เพื่อนๆ ได้รับ
ทราบกันด้วยภาพเหตุการณ์ค่ะ

เรามาเริม่ทีภ่าพกจิกรรม Road Show ตามทีต่่างๆ ท�าให้ ส.ส.ท. ได้มโีอกาส
ไปพบปะสมาชิก ได้ร่วมจัดสัมมนาดีๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และความรู้ให้กับสมาชิกตาม
ภูมิภาค ทั้งนี้ ส.ส.ท. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในช่วงที่ผ่านมาดังนี้

1.  กจิกรรม Road Show ร่วมกบัโครงการ K-SMEs ธนาคาร
กสิกรไทย เม่ือวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 
กสิกรไทย ส�านักงานแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เป็น 
การพบปะผู้ประกอบการใหม่กว่า 150 ราย

2. กิจกรรม Road show ร่วมกับโครงการ Road show 
Seminar pre-Oil & Gas Show 2014 เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง เป็นการส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้า Oil & Gas Thailand 2014 ที่จะมีขึ้น
ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2557 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการ และการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพ เป็นการพบปะสมาชิกสมาคมฯ และเชิญชวน

สมาชิกเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าดังกล่าวในฐานะสมาชิก คือ 
ผู้สนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ 
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3.  กิจกรรม Road show ร่วมกับโครงการ K-SMEs ครั้งที่ 2 
กับธนาคารสิกรไทย ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ 
โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี ซึ่งเราได้พบปะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
รายใหม่ วัยหนุ่มสาวไฟแรง ท้ังท่ีมาร่วมอบรม และร่วมออกร้านน�า
เสนอสินค้าของตนเอง 

4. กิจกรรม RoadShow ร่วมกับโครงการ Roadshow 
Seminar pre-Oil&Gas Show 2014 คร้ังที่สอง ในวันอังคารที่ 5 
สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแหลมฉบังซิตี้ จ.ชลบุรี   

ส่วนกิจกรรมที่ก�าลังจะถึงภายในเดือนกันยายนนี้สมาชิก 
ไม่ควรพลาดนะคะกับกิจกรรมสัมมนาพิเศษที่เน้น และส่งเสริม 
ความรู้ด้านอาชีวะอนามัยส�าหรับภาคอุตสาหกรรมแก๊ส น�้ามัน และ
ทกุๆ อตุสาหกรรมทีต้่องการเพิม่ขดีความสามารถ และศกัยภาพด้าน
ความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ที่ก�าลังจะมาถึง

ทั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์การ และสมาชิก ได้ร่วมมือกับผู้จัดการ
งาน Oil & Gas Thailand 2014 จดัสมัมนาพเิศษ หัวข้อ เตรยีมพร้อม
ระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการ
เข้าสู่ AEC (Prepare Occupational Health & Safety Management 
System to AEC) ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างงานแสดงสินค้าดังกล่าว 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 กันยายน 2557 ณ ห้อง MR.211-212 ชั้น 2  
ของศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค  ถนนบางนา-ตราด  
แล้วพบกับบธูของสมาคมพร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ เพือ่รบัของทีร่ะลกึ
กันนะคะ ที่บูธ 216-217 แล้วพบกันค่ะ

5.  Road Show Seminar ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ในวนัที ่20 สงิหาคม 2557 ทีผ่่านมา ในหวัข้อ “แนวทางการสอบเทยีบ 
(Calibration) และทวนสอบ (Verification) เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
อย่างย่ังยืน” ส�าหรับกลุ่มโรงงาน ผู้ประกอบการผู้บริหารที่ต้องการ
พฒันามาตรฐานด้านการสอบเทยีบเครอืงมอืวดั เป็นกจิกรรมทีไ่ด้รบั
การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆ จากสมาชิก ส.ส.ท.และผู้บริหารของ
การนิคมฯ และเป็นที่น่าเสียดายส�าหรับหน่วยงานที่พลาดโอกาส 
(เพราะส�ารองที่นั่งไม่ทัน) ต้องคอยติดตามกิจกรรมของเราได้อย่าง 
ต่อเนือ่งทัง้ทางอเีมล ทางวารสารTPA News หรอืทางเวบ็ไซต์ ส.ส.ท. 
ที่ www.tpa.or.th  จะได้ไม่พลาดอีกนะคะ

 
ก่อนจากกันวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากสมาชิก 

ส.ส.ท.ประเภทนิติบุคคลกันบ้างค่ะ ขอย�้านิดนึงค่ะส�าหรับท่าน
สมาชิก ส.ส.ท.ประเภทนิติบุคคลที่ต้องครบรอบของการต่ออายุ
สมาชิก และบัตรสมาชิกก�าลังจะหมดอายุลง ทางทีมงาน TPA 
Member club ได้มีของช�าร่วยพิเศษส�าหรับสมาชิกนิติบุคคล
ทีต่่ออายสุมาชกิล่วงหน้าก่อนเดอืนหมดอาย ุท่านจะได้รบัของ
ช�าร่วยพิเศษเป็นกล่องอเนกประสงค์เป็นของที่ระลึกรุ่นพิเศษ
เพราะมีเพียง 300 กล่องเท่านั้น ให้ส�าหรับสมาชิก 1 กล่องต่อ
บริษัท และเฉพาะท่านที่ต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าก่อนเดือนที่ 
จะหมดอายเุท่านัน้นะค่ะ...ตรวจสอบข้อมลู (ดบูตัรสมาชกิ) หรอื
สอบถามเจ้าหน้าที่งานสมาชิกได้ทันที โทรศัพท์ 0 2259 9115 
หรือ อีเมล member@tpa.or.th (ติดต่อคุณจิตตินันท์ และ 
คุณแก้วตา)
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