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By Jitrapat Boonchalieo

ผ่าน
ไปแล้วส�ำหรับกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2558 ครั้งที่ 

43  ซึง่ในทกุๆ ครัง้นัน้ เรำจะจดักำรประชมุในเดอืนพฤษภำคม

ของทุกปี แต่ส�ำหรับปีนิ้พิเศษหน่อย ทำงสมำคมฯ และคณะกรรมกำรบริหำร

ได้มีมติเลื่อนกำรประชุมฯเป็นวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน 2558 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งทั้งกำร

จัดสัมมนำ (ปำฐกถำพิเศษ) และกำรจัดประชุมใหญ่ฯ ได้รับควำมสนใจ และตอบรับ

เข้ำร่วมงำนจำกสมำชิกสมำคม เป็นจ�ำนวนมำกเนื่องด้วยหัวข้อปำฐกถำเป็นที่น่ำสนใจ และ

ได้รับเกียรติจำกท่ำนประธานเจโทร (กรุงเทพ) Mr.Masayasu HOSUMI ในหัวข้อ The Over-

view of AEC from Japanese Investors เปิดมุมมองนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีต่อ AEC ไม่ว่ำจะเป็น

แข่งขันในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้

อย่ำงสมภำคภูมิต่อไป

Member club ก็เชื่อว่ำสมำชิก

สมำคม จะได้น�ำประสบกำรณ์ควำมรู้จำก

ปำฐกถำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มำกก็น้อย 

และโดยเบื้องหลังของกำรจัดกิจกรรมของ

สมำคม จะยังคงร�ำลึกถึง และสรรหำ

กจิกรรมต่ำงๆ ทีเ่กดิประโยชน์แก่สมำชกิต่อ

ไป และขอขอบคุณท่ำนสมำชกิ ส.ส.ท. ผูท้รง

เกียรติที่ได ้คอยติดตำม และสนับสนุน

กิจกรรมต่ำงๆ ของสมำคมด้วยดีตลอดมำ

เรื่องของกำรค้ำเสรี กำรขำยตลำด กำรลงทุน กำรเชื่อมโยงในด้ำน

ต่ำงๆ และกำรพัฒนำโครงสร้ำง และควำมต้องกำรต่ำงๆ ในแถบ

ภมิูภำคลุม่น�ำ้โขงส�ำหรับกลุ่มประเทศอำเซยีนในภำพรวมของประเทศ

ญีปุ่น่ ซึง่ท�ำให้สมำชกิ ส.ส.ท. ทีเ่ข้ำร่วมรบัฟังกำรบรรยำยได้ตระหนกั 

และสำมำรถน�ำไปปรับพัฒนำแผนกลยุทธ์ส�ำหรับองค์กร เพื่อสร้ำง

ควำมแข็งแกร่งในตลำดอำเซียนต่อไป และในอีกหนึ่งหัวข้อของ

ปำฐกถำในวันนั้นคือ เรื่องกฎหมำย และมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

ฉบับใหม่ โดยท่ำนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หม่อมหลวง 

ปุณฑริก สมิติ ตลอดกำรบรรยำย ท่ำนได้ตั้งใจถ่ำยทอดข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในเรื่องของกฎระเบียบสำกล มุมมองของกำรพัฒนำทักษะ

บุคคลำกรให้มีควำมพร้อมอันเป็นกำรผลักดันองค์กรน�ำไปสู่กำร
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และส�ำหรบักจิกรรมในเดอืนกรกฎำคมนี ้ทำง Member club 

ก็จะไปร่วมกิจกรรมพบปะท่ำนสมำชิกใน 2 ภูมิภำคคือ

1.  พบปะชำวจงัหวดัระยอง ในวนัที ่22-23 กรกฎำคม 2558 

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง เป็นกำรร่วมมือกับพันธมิตร และร่วม

สนบัสนนุอย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกับ บรษัิท ไฟร์เวร์ิค มีเดยี ประเทศไทย 

จ�ำกดั จดั Pre-Exhibition ส�ำหรบังำนแสดงสนิค้ำ Oil & Gas Thailand 

2015 กิจกรรมนี้รับรองเข้มข้นทั้งเนื้อหำสำระของกำรสัมมนำจำก 

ผู้เชี่ยวชำญ (เจ้ำของสินค้ำ) หลำกหลำยหัวข้ออัดแน่นตลอด 2 วัน

เต็ม และ Mini-Exhibition ด้ำนพลังงำน ปิโตรเคมี น�้ำมัน และแก๊ส 

รวมทั้งอุปกรณ์ ด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ ส�ำหรับท่ำนสมำชิกที่อยู่

แถบตะวันออกหรือบริเวณใกล้เคียงหำกสนใจสำมำรถเข้ำชมงำนได้

ฟรี! ระหว่ำงเวลำ 09.30-16.30 น. 

2.  พบปะชำวจังหวัดอุบลรำชธำนี ในวันที่ 23 กรกฎำคม 

2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี ถือเป็น

กิจกรรมครั้งแรกที่เรำเดินทำงไปไกลถึงเกือบสุดเขตอีสำนใต้ก็ว่ำได้ 

แต่ด้วยควำมร่วมมือแห่งพันธมิตรที่ดีระหว่ำงสมำคม และศูนย์

วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่10 อบุลรำชธำน ีให้เกยีรตสิมำคมได้น�ำเอำ

องค์ควำมรู้ด้ำน Lean ส�ำหรับโรงพยำบำล และควำมรู้ด้ำนกำรสอบ

เทยีบกำรทวนสอบอปุกรณ์ท�ำควำมเยน็ส�ำหรบัห้องปฏบิตักิำรทดสอบ 

ไปเผยแพร่ให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติ-

กำร ในกำรปรบัปรงุพฒันำระบบ กระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรปฏบัิตงิำน

เพือ่ให้ได้ตำมกฎเกณฑ์มำตรฐำนสำกล และพฒันำระบบกระบวนกำร 

กำรให้บริกำรที่เกิดประสิทธิภำพต่อไป

ข่าวล่วงหน้า:

TPA
news

กิจกรรมที่อยำกจะให้สมำชิกเตรียมพร้อม และเข้ำร่วมพบปะในเดือนสิงหำคม 2558

1.  กิจกรรมสัมมนำสัญจร ในวันที่ 14 สิงหำคม 2558 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี แผนกสมำชิกสัมพันธ์และเครือข่ำยกำร

ตลำด จะจัดสัมมนำสัญจรไปพบปะสมำชิกชำว จ.ชลบุรี ส่วนหัวข้อสัมมนำจะเกี่ยวกับอะไรนั้นสมำชิกคอยติดตำมจำกเว็บไซต์ หรือ 

Facebook: Tpa member กันต่อไปนะคะ

2.  กิจกรรมสนับสนุนงำนแสดงสินค้ำ Pack Print International 2015 ระหว่ำงวันที่ 26-29 สิงหำคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศกำร 

และกำรประชุมไบเทค สมำคมในนำมผู้สนับสนุนงำนอย่ำงเป็นทำงกำร กับ Messe Düsseldorf Asia Pte., Ltd. ผู้จัดงำนดังกล่ำว โดย

สมำคมฯได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้ำ จะได้พบปะกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรด้ำนสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ของนำนำชำติ งำนมีระหว่ำงเวลำ 

10.00-18.00 น.ของทุกวัน Member club ขอเชิญชวนสมำชิกที่สนใจเข้ำชมงำนได้ฟรีนะคะ ไปศึกษำ และชมเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้ำน 

สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ กันนะคะ



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

รายปี
ตลอดชีพ
รายปี
ราย 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

  สำหรับผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ

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

ผู้มีอำนาจเซ็นลงนาม......................................................วันที่......../............/..........

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

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

สมาชิกสามัญ เซ็นชื่อรับรองการสมัครสมาชิกวิสามัญ 
(*หากไม่มี สมาคมฯ เป็นผู้รับรองให้)

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกสมาชิกสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2258 0320 - 5 ต่อ 1112 , 1115 , 1916 

คุณปัญญา  คุณจิตรภาษณ์  คุณจิตตินันท์ 
 

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

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


