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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ท่านสมาชกิ ส.ส.ท. ผู้ทรงเกยีรตทิกุๆ ท่าน และท่าน
ผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านค่ะ พบกันอีกนะคะส�าหรับ

เดือนตุลาคม ประหนึ่งว่าเดือนแห่งปลายฝนต้นหนาวก็ว่าได้ เนื่องด้วย
ฝนฟ้าส�าหรับปีนี้มีพอให้ชุ่มฉ�่า แต่ก็ไม่วายให้มีความตื่นเต้นในบาง
จงัหวดัของไทยเราทีเ่ป็นทีลุ่ม่อาจประสบกบัสภาวะน�า้ท่วม ทกุหน่วยงาน
ก็ช่วยกันดูแล และ Member club ขอเป็นก�าลังใจให้กับสมาชิก ส.ส.ท. ที่
ประสบอุทกภัยหรืออุปสรรคต่างๆ ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และขอให้ก้าวข้ามอุปสรรค
ทั้งหมดทั้งมวลได้อย่างเข้มแข็งต่อไปค่ะ 

การเตรยีมพร้อมขององค์กร ภาคธรุกจิ และอตุสาหกรรม
ด้วยความเข็มแข็งย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ 
อีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่ต้องมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ การ
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมหรอืการผลติสนิค้าให้มี
ความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม
ด้วยแล้วย่อมได้เปรียบ และสร้างความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม เราต่างก็อยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองของสมาชิก 
ส.ส.ท. ให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือเม่ือโลก 
AEC ได้มาถึง ส.ส.ท.ได้มีความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางใน
การเผยแพร่วทิยาการ เทคโนโลยอีย่างมนีวตักรรมแห่งความรูไ้ป
ยังภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่องการสร้างความเข้มแข็ง 
การขยายฐานให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆของไทยภูมิภาคจึง
เป็นพันธกิจส�าคัญของสมาคมฯ อีกทั้ง ส.ส.ท. เองก็มีสมาชิกที่
เป็นองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มากมาย

การพฒันากจิกรรมต่างๆ ส�าหรบัสมาชกิในอนาคต Mem-
ber Club ก็คงต้องอาศัยแนวคิดจากข้อเสนอแนะของท่าน
สมาชิกทั้งหลายได้ชี้แนะ แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะ ว่า
ท่านอยากให้เราจดักจิกรรมอะไรทีแ่ปลกใหม่สร้างสรรค์ และเป็น
ประโยชน์สูงสุดส�าหรับสมาชิก ส่งอีเมลเข้ามาได้นะคะที่อีเมล 
member@tpa.or.th แน่นอนว่าทุกความเห็นของสมาชิกย่อม 
ส่งผลที่คุ้มค่าเสมอ member club มีของรางวัลเล็กๆ น้อย
ตอบแทน และจัดส่งให้ทันทีเลยค่ะ และในเดือนตุลาคม-เดือน
ธันวาคมนี้ member club ก็มีกิจกรรมดีๆ ที่ได้แพลนไว้ล่วงหน้า
ให้ท่านสมาชิกได้เลือกลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์นั้น ดังนี้ค่ะ

1. กิจกรรมพาสมาชิกเยี่ยมชม
โรงงานผลิตสินค้าบริโภคในครัวเรือน  
“อูมามิ” แบรนด์ดังของ บจก.อายิโนะ
โมะโต๊ะ (ประเทศไทย) ในเดอืนธนัวาคม 
2557 นี้ใครจะเป็น 50 วีไอพี ที่จะร่วม
เดินทางไปกับเรา..อย่ากระพรบิตานะคะ 
ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่อีเมลที่จะ 
ส่งถึงท่าน เว็บไซต์ www.tpa.or.th และ
เฟซบุ๊ค Tpa Member

2. กิจกรรมงานแสดงสินค้า 
2.1 งานแสดงสินค้า Flood Control  ระหว่างวันที่ 29-30 

ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค
2.2 งานแสดงสินค้า Medical Expo2014 ระหว่างวันที่ 

5-7 พฤศจกิายน 2557 ณ ศนูย์นทิรรศการ และการประชมุไบเทค
2.3 งานแสดงสินค้า Metalex 2014 ระหว่างวันที่ 19-22 

พฤศจกิายน 2557 พบกนัที ่Booth No. BD20 ณ ศนูย์นทิรรศการ 
และการประชุมไบเทค พร้อมกันนี้ ในงานMetalex 2014 สมา-
คมฯ ได้ร่วมจัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “การควบคุมเคร่ืองมือวัด
เพื่อรองรับ ISO9001 version 2015” (Control of measuring 
Instrument for ISO9001 version 2015) ทั้งนี้การควบคุมเครื่อง-
มือวัดยังคงเป็นข้อก�าหนดท่ีองค์กรยังต้องด�าเนินการ และมคีวาม
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับ
การปรับเปลี่ยนของ ISO9001: 2015 อันจะน�าไปสู่องค์กรแห่ง
คุณภาพ และยั่งยืนต่อไป





แบบฟอรมแจงยืนยันการอบรมสัมมนา 
“การควบคุมเครื�องวัด เพื�อรองรับ ISO9001 Version 2015”
วันศุกรที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา 09.00 -16.30 น.

ณ หอง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา
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การชำระคาสัมมนา
        1. ชำระโดย เช็ค สั ่งจายในนาม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ น) หรือ Technology Promotion Association (Thailand-Japan)1. ชำระโดย เช็ค สั ่งจายในนาม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ น) หรือ Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

    2. ชำระโดย โอนเงินผานบัญชีธนาคาร ชื �อบัญชี สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ น)     2. ชำระโดย โอนเงินผานบัญชีธนาคาร ชื �อบัญชี สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ น) 

   บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที ่บัญชี 172-0-23923-3   บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที ่บัญชี 172-0-23923-3

   บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางกะป (สุขุมวิท 45) เลขที ่บัญชี 009-2-23325-3   บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางกะป (สุขุมวิท 45) เลขที ่บัญชี 009-2-23325-3

   วันที ่โอนเงิน วันที ่........../........../..........   จำนวนเงิน........................... บาท   สาขาตนทางที ่โอนเงิน (ระบุ)..........................................   วันที ่โอนเงิน วันที ่........../........../..........   จำนวนเงิน........................... บาท   สาขาตนทางที ่โอนเงิน (ระบุ)..........................................

    3. เพื �อความสะดวกสำหรับผู รวมสัมมนา โปรดชำระเงินภายใน 1 สัปดาหกอนวันงาน และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไมรับชำระหนางาน     3. เพื �อความสะดวกสำหรับผู รวมสัมมนา โปรดชำระเงินภายใน 1 สัปดาหกอนวันงาน และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไมรับชำระหนางาน 

    4. กรณีผู เขารวมสัมมนาสำรองที ่นั ่งเต็มตามจำนวนที ่กำหนด (100 ทาน) สมาคมฯขอสงวนสิทธิ ์สำหรับทานที ่ชำระเงินลงทะเบียนกอนเทานั ้น    4. กรณีผู เขารวมสัมมนาสำรองที ่นั ่งเต็มตามจำนวนที ่กำหนด (100 ทาน) สมาคมฯขอสงวนสิทธิ ์สำหรับทานที ่ชำระเงินลงทะเบียนกอนเทานั ้น

หมายเหตุ :
    เนื �องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยู  ในขายที ่ตองถูกหักภาษี ณ ที ่จาย (ไดรับการยกเวนการหักภาษีฯ 3%)    เนื �องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยู  ในขายที ่ตองถูกหักภาษี ณ ที ่จาย (ไดรับการยกเวนการหักภาษีฯ 3%)

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม และแจงยืนยันการสำรองที่นั่งไดที่ 
โทร. 0 2259 9115, 02-258-0320-5 ตอ 1916, 1923, 1914  คุณจิตตินันท, คุณสุบรรณ, คุณจิตราภาษณ

สัมมนาพิเศษสัมมนาพิเศษ
ภายในงานแสดงสินคา

CODE: 023-00159CODE: 023-00159

ติดตอสำรองที่นั ่ง โดยกรอกขอมูลใหครบถวน ชำระเงินผานบัญชีธนาคาร  
พรอมสงแฟกซใบ PAY-IN มาที่โทรสารหมายเลข 0 2259 9117 หรือ 0 2258 6440  E-Mail: member@tpa.or.th 

อัตราคาสัมมนา : สมาชิก ส.ส.ท. 1,100 บาท / ทาน  และ บุคคลทั่วไป 1,400 บาท / ทาน



50 ทานเทานั้น
50 ทานเทานั้น
50 ทานเทานั้น

ฟรี! สำหรับ
ฟรี! สำหรับ
ฟรี! สำหรับสมาชิก ส.ส.ท.

สมาชิก ส.ส.ท.
สมาชิก ส.ส.ท.

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานพระประแดงโรงงานพระประแดง
บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานพระประแดง

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

10.00 น.   ลงทะเบียน ณ 10.00 น.   ลงทะเบียน ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
    ซอย สุขุมวิท 29
11.00 น.   ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP   11.00 น.   ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP   
13.00 น.   เดินทางถึง 13.00 น.   เดินทางถึง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 
     ดื่มชา, กาแฟ พร้อมชมนิทรรศการในห้องรับรอง     ดื่มชา, กาแฟ พร้อมชมนิทรรศการในห้องรับรอง
13.15 น.   ชมวิดีโอแนะนำบริษัทฯ13.15 น.   ชมวิดีโอแนะนำบริษัทฯ
13.30 น.   วิทยากรบรรยาย 5 ส 13.30 น.   วิทยากรบรรยาย 5 ส 
14.15 น.      14.15 น.      เยี่ยมชมตัวอย่างการทำ 5ส ในโรงงาน
                เยี่ยมชมการทำ Kaizen 3 แผนก ในโรงงาน 
15.30 น.      ถาม-ตอบ ข้อสงสัย15.30 น.      ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
        มอบของที่ระลึก, ถ่ายรูปหมู่         มอบของที่ระลึก, ถ่ายรูปหมู่ 
16.30 น.   เดินทางกลับ16.30 น.   เดินทางกลับ

กำหนดการ
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
เวลา 10.00 - 16.30 น.เวลา 10.00 - 16.30 น.

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
เวลา 10.00 - 16.30 น.

1. กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร1. กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร
2. ต้องเป็นสมาชิก ส.ส.ท. เท่านั้น2. ต้องเป็นสมาชิก ส.ส.ท. เท่านั้น
3. นิติบุคคลใช้สิทธิ์ได้ บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน3. นิติบุคคลใช้สิทธิ์ได้ บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน
4. กรณียกเลิก หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 4. กรณียกเลิก หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการของวันจัดกิจกรรม   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการของวันจัดกิจกรรม 
** หากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะไม่มีสิทธ์ิการเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังต่อไป
5. กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันนั้น สามารถส่งตัวแทนได้ 5. กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันนั้น สามารถส่งตัวแทนได้ 
   (สำหรับสมาชิกนิติบุคคล)   (สำหรับสมาชิกนิติบุคคล)
6. ต้องได้รับการยืนยัน และตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ 6. ต้องได้รับการยืนยัน และตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ 
   ส.ส.ท. ผ่านทาง E-mail หรือ โทรศัพท์ เท่านั้น   ส.ส.ท. ผ่านทาง E-mail หรือ โทรศัพท์ เท่านั้น

ใบแจงยืนยันทัศนศึกษาเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง

กรุณากรอกรายละเอียดลงในใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมทัศนศึกษาให้ครบถ้วน หรือ Download ใบแจ้งยืนยันที่ www.tpa.or.th 
ส่งแฟกซ ์กลับมายังหมายเลข 0 2259 9117 หรือ member@tpa.or.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0 2258 0320-5 ต่อ 1923, 1916, 1115
ติดต่อ คุณสุบรรณ์, คุณจิตตินันท์, คุณจิตรภาษณ์ 

ชื่อ-สกุล........................................................................................................... ตำแหน่ง (โปรดระบุ).................................................................ชื่อ-สกุล........................................................................................................... ตำแหน่ง (โปรดระบุ).................................................................
ชื่อบริษัท.......................................................................................................... หมายเลขสมาชิก......................................................................ชื่อบริษัท.......................................................................................................... หมายเลขสมาชิก......................................................................
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร.......................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์..........................................................โทรสาร.......................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................
E-mail.............................................................................................................. ประกอบธุรกิจประเภท (โปรดระบุ)............................................E-mail.............................................................................................................. ประกอบธุรกิจประเภท (โปรดระบุ)............................................

                        ลงชื่อผู้แจ้ง..........................................................(ตัวบรรจง)ลงชื่อผู้แจ้ง..........................................................(ตัวบรรจง)
              .........../.........../...........              .........../.........../...........

1. แต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว หรือเสื้อปฏิบัติการ / เสื้อช็อป (ถ้ามี)1. แต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว หรือเสื้อปฏิบัติการ / เสื้อช็อป (ถ้ามี)
2. สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือผ้าใบ ทางโรงงาน 2. สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือผ้าใบ ทางโรงงาน 
**ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงเข้าชมกระบวนการผลิต**ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงเข้าชมกระบวนการผลิต
3. ทางโรงงานไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพทุกชนิดในขณะเยี่ยมชมการผลิต3. ทางโรงงานไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพทุกชนิดในขณะเยี่ยมชมการผลิต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ และสมาชิก ขอนำท่านสมาชิก ส.ส.ท. ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ขอนำท่านสมาชิก ส.ส.ท. ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษา
เยี่ยมชมธุรกิจ ในโครงการในโครงการ “สมาชิกพบสมาชิก” ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง 
 โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลิตผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มผลิตเมื่อปี พ.ศ.2505 เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้แป้ง-โรงงานพระประแดง เป็นโรงงานผลิตผงชูรสแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มผลิตเมื่อปี พ.ศ.2505 เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้แป้ง-
มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของปรเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต และยังได้ผลิต ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของปรเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต และยังได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ "อายิโนะมะโต๊ะ® พลัส" "อายิโนะมะโต๊ะ® พลัส" ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
"ไลท์ ชูการ์ �""ไลท์ ชูการ์ �" น้ำตาลแคลอรี่ต่ำ และน้ำตาลแคลอรี่ต่ำ และ "เบอร์ดี้® 3อิน1""เบอร์ดี้® 3อิน1" กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

กิจกรรมทัศนศึกษาเย่ียมชมกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมทัศนศึกษาเย่ียมชม

ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชม



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

รายปีรายปี
ตลอดชีพตลอดชีพ
รายปีรายปี
ราย 5 ปีราย 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

  สำหรับผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญสำหรับผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ

เคยไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อ ศึกษา ดูงาน ฝึกงาน   อื่นๆ.................
โดยทุน (โปรดระบุ)..................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา/ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น..................................................................
สาขาวิชา/ฝึกงานด้าน..............................................................................................
ระดับวุฒิบัตร......................................................................................................... 
ผู้สมัครเซ็นลงนามผู้สมัครเซ็นลงนาม.............................................................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
ผู้มีอำนาจเซ็นลงนามผู้มีอำนาจเซ็นลงนาม......................................................วันที่......../............/..........

เอกสารประกอบการสมัคร (ประเภทสามัญ และวิสามัญ) ดังนี้
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
   2. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน จากประเทศญี่ปุ่น

1. ชื่อ-สกุล1. ชื่อ-สกุล................................................................................................
   หมายเลขสมาชิก   หมายเลขสมาชิก.................................... ลายเซ็น........... ลายเซ็น.....................................
2. ชื่อ-สกุล2. ชื่อ-สกุล................................................................................................
   หมายเลขสมาชิก   หมายเลขสมาชิก.................................... ลายเซ็น........... ลายเซ็น.....................................

สมาชิกสามัญ เซ็นชื่อรับรองการสมัครสมาชิกวิสามัญ 
(*หากไม่มี สมาคมฯ เป็นผู้รับรองให้)

เอกสารประกอบการสมัคร (ประเภทนิติบุคคล) 
       สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียน หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภพ.20) 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 
วิธีการชำระเงิน (ทุกประเภทสมาชิก)วิธีการชำระเงิน (ทุกประเภทสมาชิก)
1. ชำระด้วยเงินสดที่สำนักงาน สุขุมวิท ซ.29 หรือ พัฒนาการ ซ.181. ชำระด้วยเงินสดที่สำนักงาน สุขุมวิท ซ.29 หรือ พัฒนาการ ซ.18
2. ชำระด้วยเช็คธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร).......................................................2. ชำระด้วยเช็คธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร).......................................................
   กรุณาสั่งจ่ายในนาม    กรุณาสั่งจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ  หรือ 
      Technology Promotion Assocoation (Thailand-Japan)
3. ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้ 3. ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้ 
      ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท      ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 172-0-23923-343 เลขที่ 172-0-23923-3
      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท(สุขุมวิท 45) เลขที่ 009-2-23325-345) เลขที่ 009-2-23325-3
4. ชำระทางไปรษณีย์ธนาณัติ ปท.สันติสุข 10113 เลขที่4. ชำระทางไปรษณีย์ธนาณัติ ปท.สันติสุข 10113 เลขที่
5. 5. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่โทรสาร หมายเลข 0 2259 9117 มาที่โทรสาร หมายเลข 0 2259 9117 
   หรือ 0 2258 6440   หรือ 0 2258 6440

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกสมาชิกสัมพันธสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกสมาชิกสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 โทรศัพท์ 0 22582258 03200320 - 5 ต่อ 1112 , 1115 , 1916 - 5 ต่อ 1112 , 1115 , 1916 

คุณแก้วตา  คุณจิตรภาษณ์  คุณจิตตินันท์คุณแก้วตา  คุณจิตรภาษณ์  คุณจิตตินันท์ 
 

ใบสมัคร / ต่ออายุสมาชิก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท. 

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)Technology Promotion Association (Thailand-Japan) :  : TPATPA 
ประเภทสมาชิกประเภทสมาชิก    สามัญ      ได้แก่  ผู้ที่มีหลักฐานแสดงการไปศึกษา หรือฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือนได้แก่  ผู้ที่มีหลักฐานแสดงการไปศึกษา หรือฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
     วิสามัญ     ได้แก่  บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ได้แก่  บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  
     นิติบุคคล  ได้แก่  บริษัท/สถานประกอบการ/สมาคม/มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลและมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนได้แก่  บริษัท/สถานประกอบการ/สมาคม/มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลและมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน


