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มาจดัแสดงจากทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ
มาพบกนัอกีครัง้นะคะในวันที ่ 27-29 ตลุาคม 
2558 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา

และในวนัองัคารที ่27 ตลุาคม 2558 
ทางทมีงานสมาชกิสมัพนัธ์ได้จดัสมัมนาพเิศษ
ในหัวข้อ การใช้ไอน�้า และการบ�ารุงรักษา
เคร่ืองก�าเนดิไอน�า้ เป็นหลกัสตูรทีอ่ยู่ในความ
สนใจของสมาชกิ และผูป้ระกอบการโรงงานที่
ต้องการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพด้านการผลติ และการค�านงึถึงความ
ปลอดภยัภายในโรงงาน ส�ารองทีน่ัง่ได้นะคะเพราะ
จดัข้ึนพิเศษส�าหรบัสมาชกิ ส.ส.ท. ในราคาพิเศษมากๆ ค่ะ อย่างไรกต็าม 
Member club ขอฝากข่าวประชาสมัพันธ์ไปยังท่านสมาชกิค่ะ

เชญิชวน หลกัสตูรสมัมนาในงาน Oi l& Gas Thailand 2015 ใน
วันที ่27 ตลุาคม 2558 กับโปรโมชัน่สดุ Hot! จองคอร์สครบ 5 ท่าน แถม
ฟรอีกี 1 ทีน่ัง่ และรบัสทิธ์ิในการส�ารองทีน่ัง่ไปเยีย่มชมโรงผลิตไฟฟ้า ท่ี
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย กบัทมีงาน ส.ส.ท.ในเดอืนพฤศจิกายน
นีค่้ะ

Member club ขอเชญิชวนสมาชกิสามญั (นกัเรยีนเก่าญีปุ่น่/
สมาชกิทีเ่คยมปีระสบการณ์ไปญีปุ่น่หรอืเคยไปญีปุ่น่โดยการไปฝึกอบรม 
หรือดูงาน) ทางแผนกทะเบียนสมาชิก ส.ส.ท. ได้ส่งหนังสือโดยทาง
ไปรษณีย์ไปยงัสมาชกิสามญัเพ่ือของความร่วมมอืจากท่านสมาชกิได้สละ
เวลาอนัมค่ีาเพือ่ปรบัปรงุข้อมลูสมาชกิเพือ่ทีท่างสมาคมฯ ได้จดัท�าแผน
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชกิ และตรงกลุม่เป้าหมายมาก
ย่ิงข้ึน Member club เชือ่ว่าท่านสมาชกิจะได้รบัสทิธิประโยชน์สูงสุดจาก
การแจ้งปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลูของท่านสมาชกิในครัง้น้ีแน่นอน 
แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรม Welcome to TPA home เรว็ๆ นีน้ะคะ

โปรดอพัเดท (ปรบัปรงุข้อมลู) ตามแบบฟอร์มเพ่ือทีท่างสมาคมฯ 
จะได้จดัส่งข้อมลูข่าวสาร กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อท่านต่อไป ส�าหรบั
ท่านสมาชกิทีต่อบแบบปรบัปรงุข้อมลูส่งมายังสมาคม ภายในวนัท่ี 30 

กันยายนทีผ่่านมานัน้โปรดรอรบัของช�าร่วยทีจ่ะจดัส่งถึงท่านเร็วๆ น้ี

กิจกรรมเด่นภายในเดือนนี้

1.  ส.ส.ท.น�าสมาชิกบุกโรงงานฮอนด้า ในวันพฤหัสบดีที่ 1 
ตลุาคม เราได้พาท่านสมาชิก 50 ท่านทีไ่ด้แสดงความจ�านง และสมคัรเข้า
ร่วมโครงการทีจ่ะไปเยีย่มชมโรงงานผลติรถยนต์ช้ันแนวหน้าทีบ่อกได้ว่า
เมือ่เอ่ยถงึรถยนต์ฮอนด้าแล้วไม่มีใครทีจ่ะปฎิเสธได้เพราะนัน้คอืเจ้าแห่ง
ธรุกจิยานยนต์ในอนัดบัต้นๆ ของประเทศญีปุ่น่ และครองใจคนไทยมา
นานนบัสบิๆ ปี ทางฝ่ายผูด้แูลกจิกรรมงานสมาชกิ ส.ส.ท. จะได้น�าสมาชกิ
มุง่ตรงสูโ่รงงานผลติ ณ โรงงานโรจนะ จ.พระนครศรอียธุยา โดยรถโค้ช
ปรบัอากาศและด้วยบรกิารทีส่ดุประทบัจากทมีงานสมาชกิสมัพันธ์ของ 
ส.ส.ท.

สิ่งที่เราจะได้รับจากการเข้าเยี่ยมชม และพบปะกับทาง 
ฮอนด้านในครัง้นี ้นอกจากความสมัพนัธ์ และมติรภาพทีด่รีะหว่างสมาชกิ 
ส.ส.ท. แล้วแน่นอนว่าสมาชิกทีร่่วมเดนิทางคงได้เก็บเก่ียวประสบการณ์
จรงิ (Best Practice) จากทีไ่ด้ศกึษา และเข้าเยีย่มชมทัง้ในไลน์การผลติ 
และการบรหิารจดัการ การให้บรกิาร การตอบข้อซักถาม และทราบถงึ 
Key success แห่ง Honda กนัแน่นอน ในมมุของ Member club ก็ขอ
ยนิดกีบัสมาชกิ ส.ส.ท. ทีไ่ด้รบัการยนืยนัเข้าร่วมงานดงักล่าว และก็ต้อง
กราบขออภยัท่านทีพ่ลาดการจองสทิธิใ์นครัง้นี ้เพราะเท่าที ่Member club 
ได้เหน็คอืทนัททีีท่างทมีงานได้ประชาสมัพนัธ์ออกไปไม่ถงึ 24 ชัว่โมง ยอด
จองกล้็นทะลกัแบบควิยาวไปถงึต้นปีหน้าเลยทเีดยีว แต่กเ็ป็นทีน่่าเสยีดาย
คะด้วยข้อจ�ากดัทัง้การเดนิทาง และความเหมาะสมของการต้อนรบัการ
เยีย่มชมกเ็ลยต้องสงวนสทิธิใ์ห้กับท่านสมาชิกทีส่�ารองทีเ่ข้ามาเฉพาะ 50 
ท่านแรกเท่านัน้ ท่านทีพ่ลาดกไ็ม่ต้องเสยีใจนะคะ โอกาสหน้ายังมคีะ ไว้
คอยตดิตามข่าวสารกนัเรือ่ยๆ นะคะ

2. เตรียมพบกบัทมีงานสมาชกิสมัพนัธ์ของสมาคมฯ ได้ทีง่าน 
Oil & Gas Thailand 2015 งานแสดงสนิค้า และเทคโนโลยด้ีานอตุสาห-
กรรมปิโตรเคมี น�า้มัน และก๊าซ ด้วยการสนบัสนนุอย่างเป็นทางการของ 
ส.ส.ท. ซึง่ก่อนหน้าทีจ่ะมีงานดงักล่าวได้ร่วมจัดสมัมนาสญัจร และร่วม
ออกบทูเพือ่จดัสมัมนา และเชญิชวนสมาชกิกลุม่อตุสาหกรรมต่างๆ และ
ผูป้ระกอบการจงัหวดัระยองเม่ือวนัที ่ 22-23 กรกฎาคม 2558 ทีผ่่านมา
นัน้ สมาคมฯ กข็อเชญิชวนสมาชกิ ส.ส.ท. ทีอ่ยูท่ัง้ไกล และใกล้เข้าร่วม
ชมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยอีตุสาหกรรมทีผู่ป้ระกอบการจะน�า

By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ค่ะท่านสมาชิก ส.ส.ท.ผู้ทรงเกียรติอีกนิดเดียวก็
จะสิ้นปีแล้วนะคะ และนี่คือไตรมาสสุดท้ายของ

ปีนี้แล้วนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้าง Member club หวังว่าท่านสมาชิก
จะมีความสขุ มกีจิการทีเ่จรญิรุง่เรอืงในแต่ละวนัทีผ่่านๆ มา อาจพบ
เจออุปสรรค์บ้างแต่ก็ขอให้เป็นแรงผลักดันให้ท่านสมาชิกได้ก้าวข้าม
ไปได้อย่างสมใจหวังทุกสิ่งอย่างที่ปรารถนาทุกประการ ขอให้สู้สู้นะคะ 
Member club เป็นก�าลังใจ และหากท่านสมาชิกต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์
ต่างๆ ก็กรุณาแจ้งเข้ามาหรือส่งอีเมล tpamemberclub@tpa.or.th
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แบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลสมาชิกสามัญ ส.ส.ท.

หมายเลขสมาชิก *******
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล  	ไม่เปลี่ยนแปลง 	มีการเปลี่ยนแลง

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *	นาย  *	นาง * นางสาว………….................…………………..…………………..

        (ภาษาอังกฤษ)   *  Mr.        *  Mrs.     *  Miss …………....................…………….…………………………

เลขที่บัตรประชาชน *************   วันหมดอายุ.........../............/............. 

สถานภาพ    *  โสด * สมรส * หย่า               วันเดือนปีที่เกิด (ค.ศ) .............../............/..........

ทีอ่ยู ่เลขที.่..............หมู.่......หมูบ่า้น....................................ซอย.............................ถนน...............................ต�าบล/แขวง........................... 

อ�าเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................โทรสาร................... โทรศัพท์มือถือ.....................

อีเมล........................................................

ชื่อบริษัท  (ภาษาไทย)  *	บริษัท    *	บริษัทมหาชน *	ห้างหุ้นส่วน ......................................................................

               (ภาษาอังกฤษ)  *	Co., Ltd. *	Pub.Co., Ltd. *	Ltd., Part.……………………........….................................

ต�าแหน่ง................................................. แผนก....................................................ฝ่าย....................................................

ที่อยู่ เลขที่..............หมู่...........ซอย.............................. นิคมอุตสาหกรรม..............................ถนน.....................................

ต�าบล/แขวง............................  อ�าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.....................

โทรสาร.................................. โทรศัพท์มือถือ............................................ อีเมล..............................................................

ลักษณะธุรกิจ        * รับราชการ * รัฐวิสาหกิจ *  หน่วยงานเอกชน  *	อื่นๆ(ระบุ).................................

ประเภทอุตสาหกรรม *	การเกษตร     * ยานยนต์     *	ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์     *	สิ่งทอ  * พลาสติก    

                       *  อาหารและยา *	เครื่องมือวัด  *	เครื่องมือแพทย์  *	ระบบขนส่ง   

                       *	อื่นๆ (ระบุ)..............................................

สถานที่ให้จัดส่งเอกสาร                 *	บ้าน     *  ที่บริษัท/ที่ท�างาน

ข้อมูลการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
สาขาหลักสูตร สถาบันศึกษา วุฒิบัตรการศึกษา ระยะเวลา/ปีการศึกษา (ค.ศ.)

ข้อมูลการอบรม/ดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น

สาขาหลักสูตร สถานที่อบรม/ดูงาน วุฒิบัตรที่ได้รับ ระยะเวลา/ปี ค.ศ.

ข้อมูลทุนการศึกษา/อบรม/ดูงาน

           * Monbusho      * AOTS  *	ABK *	JASSO *	อื่นๆ (ระบุ).........................................................

                                               

  ว/ด/ป ที่ส่งแบบฟอร์ม................./............/.............. (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก)



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


