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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ท่านสมาชิกที่เคารพทุกๆ ท่านนะคะ สุขสดชื่นสดใส 

ยนิดต้ีอนรบัท่านสูปี่ใหม่ 2558 ปีแห่งความเจรญิรุง่เรอืง 

และโชคลาภ หลังจากได้แยกย้ายกันไปพกัผ่อน บ้างกท่็องเทีย่วไปยงัทีต่่างๆ 

ท้ังในประเทศ และต่างประเทศแตกต่างๆ สถานที่กันไปแล้วนะคะ บ้างก็

เหมือนได้หยุดพัก ได้ทบทวน ได้ปล่อยกายปล่อยใจ และเหมือนร่างกายได้ไป

ชาร์ตแบตเตอรี่แบบเต็มก�าลังและกลับมาสู่โลกแห่งการท�างานกันในเดือนแห่งการ

เริ่มต้นปีใหม่อันแสนสุขนี้

Member Club ยินดีต้อนรับท่านสมาชิกทั้งเก่าใหม่ อดีต ปัจจุบัน และขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่เคยสมัคร 

สมาชกิส.ส.ท. Member Club ยินดต้ีอนรบันะคะ ส่งใบสมคัรหรอืส่งอเีมลมาสอบถามข้อมลูรายละเอยีดได้ตลอดเวลา 

สมาคมฯ เรามีส่วนงานสมาชิกสัมพันธ์มีเจ้าหน้าที่น่ารักๆ ไว้คอยบริการข้อมูลให้กับสมาชิก Member Club ของเรา

ทุกค�าถาม...มีค�าตอบค่ะ อีเมลที่ member@tpa.or.th หรือ โทรศัพท์ 0 2258 0320-5 ต่อ 1112 คุณปัญญา ต่อ 1916 

คุณจิตตินันท์ หรือ โทรสาร 0 2259 9117 

งานสมาชิก ยังคงรังสรรค์กิจกรรมดีๆ มากมาย ไว้รอท่านสมาชิกตลอดปี 2015 ค่ะ

แผนกิจกรรมงานแสดงสินค้า

 
วัน/เดือน/ปี ชื่องานแสดงสินค้า สถานที่ ติดต่อข้อมูล

5-8 กุมภาพันธ์ 2558 Thailand Industrail Fair 2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th

25 กุมภาพันธ์ 2558 สัมมนาพิเศษประจ�าปี ส.ส.ท. 
International Forum 2015 and 
SMEs-Business matching

Grand Millennium 
Hotel,Sukhumvit

jitrapat@tpa.or.th

26-29 มีนาคม 2558 Thailand Franchise and 
Business Opportunities

BITEC jitrapat@tpa.or.th

13-16 พฤษภาคม 2558 Intermach 2015 and Subcon 
Thailand 2015

BITEC jitrapat@tpa.or.th

10-13 มิถุนายน 2558 Entech Pollutec Asia 2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th

13-14 มิถุนายน 2558 แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์
ประเทศไทย

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ Nattawat@tpa.or.th

17-20 มิถุนายน 2558 Propak Asia 2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th

20 มิถุนายน 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ส.ส.ท. 
และสัมมนาพิเศษ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี
ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

jitrapat@tpa.or.th

24-27 มิถุนายน 2558 Assembly Technology 2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th

26-29 สิงหาคม 2558 Pack Print International 2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th
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10-12 กันยายน 2558 Medical Fair Thailand2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th

15-17 กันยายน 2558 Oil & Gas 2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th

16-18 กันยายน 2558 Wire/Tube Southeast Asia 2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th

27-29 กันยายน 2558 Thai Franchise & SME Expo 
2015

BITEC jitrapat@tpa.or.th

18-21 พฤศจิกายน 2558 Metalex 2015 BITEC jitrapat@tpa.or.th

กิจกรรมพาสมาชิกเยี่ยมชมโรงงาน หรือ Business Matching 2015

วัน/เดือน/ปี สถานที่ จำานวนรับสมัคร ติดต่อ

4 มีนาคม 2558 โรงงาน/บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย)

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ส�าหรับ 45 ท่าน

suban@tpa.or.th

กิจกรรมสัมมนาพิเศษแห่งปี สำาหรับสมาชิกและภาคอุตสาหกรรม

วัน/เดือน/ปี หัวข้อสัมมนา จำานวนและเงื่อนไข ติดต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2558 “เทคนิคและการประยุกต์ใช้ระบบ
ลีน (LEAN) ในงานอุตสาหกรรม 
และ Best Practice ”Lean 
Techniques and applications for 
Industrial &Best Practice

รับจ�านวนจ�ากัด 100 ที่นั่ง
อัตราค่าลงทะเบียน :
สมาชิก ส.ส.ท. 1,200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน

jitrapat@tpa.or.th

25 กุมภาพันธ์ 2558 สัมมนาพิเศษ International Forum 
2015: Preparing Thai SMEs to 
Stay Competitive under AEC 
2015 Environment

And Business Matching for SMEs 
Thai-Japan

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำานวน 250 ที่นั่ง

jitrapat@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

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


