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สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

ชม... ความคิดสรางสรรคใหม ๆ อันเกิดจากการคิดคน ประดิษฐ เพ�อพัฒนากระบวนการผลิต 

      จนขยายผลไปสูเคร�องจักรกลชวยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และ กิึ่งอัตโนมัติ

ฟง... แนวความคิด สูการปรับปรุงการทำงานจริงอยางเปนรูปธรรม จากการนำเสนอผลงาน

ชม... นิทรรศการผลงานความคิดสรางสรรคของแตละองคกรที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ

รวมลุน รวมเชียร การประกาศผลงาน Kaizen เพ�อรับ...

 Thailand Kaizen Award (Automation)   Thailand Kaizen Award (Karakuri)

 Thailand Kaizen Award (Project)    Thailand Kaizen Award (Genba)

 Thailand Kaizen Award (Suggestion)   Thailand Kaizen Award (Office)

 Thailand Kaizen Award (Innovation)    

 Excellent Technique Award     Kaizen Web Vote

 Think out of the box Award     Kaizen Popular Vote

 KSS Trophy        Booth Vote

อัตราคาลงทะเบียน

5,600 + Vat 7% = 5,992 บาท / ชุด (3 วัน)

สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)

พิเศษ... สมัคร 20 ชุด ฟรี 3 ชุด

ทานจะไดรับ

* แฟลชไดรฟ พรอมขอมูลผลงาน 

  Thailand Kaizen Award 2018

** กระเปาที่ระลึก 1 ใบ

      (เฉพาะวันแรก เทานั้น!)

29 - 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2561
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 798, 772-773 (คุณวีระพจน)

K18JP06KA : 2870301011009

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)



                 
                                                                 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 การน าเสนอผลงาน Automation Kaizen           ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 เครื่องแพ็คกระเบ้ืองอัตโนมัติ ศรัทธา  บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด  (มหาชน) 
 ยก เลิก หมุน ไดร์ฟ  Thunderbird บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 
 เครื่องเชื่อมแผ่นชิ้นงานกับลวดสปริง โดยใช้โลหะบัดกรี 
   แบบอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์  Tire Tag 

Smart Solder Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 ยิงเข้าไป  4.0 smart team  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 เครื่องทดสอบการทํางานอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์รุ่น Styk Styk Application Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 Auto Rubber base cleaning machine  
   (เครื่องล้างฐานยางอัตโนมัติ)   

คนสร้างงาน บริษัท แพนดอร่าโพรดักชั่น จํากัด 

 เครื่องตัดแผ่นไมล่าร์คัพ สเตอร์เตอร์ AW ล้ําไปอีกก้าว บริษัท กุลธรเคอร์บ้ี จํากัด  (มหาชน) 
 เครื่องตักแยกชิ้นงานแบบอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ 
   รุน่ Touch Pad  

Strong Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 cleaning line Automation (ไลน์ล้างชิ้นงานอัตโนมัติ) ยุทธวิธีพระเจ้าตาก 2018 บริษัท แพนดอร่าโพรดักชั่น จํากัด 
 เครื่องตัดสปริงแบบอัตโนมัติ คม เนี๊ยบ เฉียบ ขาด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 
 การน าเสนอผลงานประเภท Kaizen for Office                       ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 10 นาที (รวมการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 ดัชนีสยบปัญหา Cyber Indy บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ์) 
 ลาที A4 ที่รัก Number One Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 ADNA V-STORE เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารวัสดุ 
   สิ้นเปลือง 

ADNA V-Store บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) RDC ลําพูน 

 QC Verify (คิวซี เวอร์ไฟล์) QC Verify บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จํากัด 
 เธอ กับ ฉัน และ สินทรัพย์ของเรา Lean is on  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ์) 
 เพิ่มประสิทธิภาพการ Confirm ยอดลูกหนี้ Cpall SMART CREDIT บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแก้ว) 
 ใบเบิกออนไลน์ STORE 2017 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 
 ESD Library Material เฟี้ยวฟ้าว  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 
 Calibration 4.0 หมอแคว / Doctor Cal. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ์) 
 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน้าลาน Digital Man – มนุษย์ยุคดิจิตอล บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
 ลดเวลาในการออกเอกสารใบ Pick List ที่แผนกสินค้า 
   ควบคุม (กลุ่มสินค้าประเภทแอลกอฮอล์) 

มดขยัน 4.0 บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) RDC ลําพูน 

 ลดเวลาในการคํานวนปริมาณซ้ือขายน้ํามันเตานําเข้าของ 
   โรงไฟฟ้ากระบี่ 

BLACKGOLD การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
(ฝ่ายจัดการก๊าซธรรมชาติและน้ํามัน) 

 ข้อมูลคนไข้รู้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลยันฮี บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด 
 

 

 

  07:00 – 08:00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
  07:45 น.       พิธีกรน าเข้าสู่งาน  
 



 

 การน าเสนอผลงานประเภท Karakuri Kaizen                          ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 ลดเวลาการยกระดับสายส่งในขั้นตอนงานติดตั้งสาย 
   Over Head Ground Wire ของเสารับแรงดึง 

ม้าขาวลําปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ) 

 Door line supply karakuri (A) #1 Kaizen team บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (โรงงานเกตเวย์) 
 ตัวเตะชิ้นงาน Sampling (Sampling wiper) Play boy บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 
 เหยียบปุ๊บดันปั๊บ กดปั๊บดันปุ๊บ ดันดัน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด (นวนคร) 
 ชนแล้วเท EMS บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด 
 ตัวกลับบอร์ดอัจฉริยะ ฟลามิงโก้ บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จํากัด 
 ความเส่ียงเป็นศูนย์ (ZERO RISK) เตรียมวัตถุดิบ ผลิตเบสิค บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 

 
                                                                            

 
 

            
 
 
 
 
 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Kaizen Suggestion System   ***เจ้าของผลงานนําเสนอผลงาน 10 นาที (รวมการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 Hydraulic Soft Start นายธงชัย  แสนยุติธรรม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกราชบุรี) 
 ไหลได้สบาย นายปริญญา  พวงผกา บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
 ไม่ต้องถึงมือ นายอธิวัฒน ์ ขรรจงกิจ บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด 
 การเพิ่มอายุการใช้งานของแผงวงจรด้วยการเลื่อน นายวิจิตร  สุขโต บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 แผ่นป้องกันการเกิดแผลกดทับจากยางธรรมชาติ นางสาวอุรา  แสงเงิน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ลดการร่ัวไหลของสาร Inoculant นายพิทักษ์  วรรณศิริ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด 
 โครงการไร้ผมหมดห่วง นางพันธิภา  สุขประเสริฐสิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (สมุทรสาคร) 
 ร้อยแลกล้าน นายอุเทน  ทองบาบ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 
 ชุดกระบอก Hydraulic ถอนเสาไฟฟ้า นายนิเวศ  ทองศักดิ์ การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) 
 อุปกรณ์ใส่สายพานลําเลียง (พู่เล่ 3 ขา) นายธนาศักดิ์  ไกยสูตร บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด (โรงงานสระบุรี) 
 ไม่เหยียบก็ดัน นายสายฝน  แก้วศิริ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด (นวนคร) 
 อุปกรณ์ครอบปากและฟันป้องกันการบาดเจ็บจากการ 
   ใส่ท่อช่วยหายใจ 

นางวิภารัตน์  จุฑาสันติกุล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 เลิกเก็บทุกข์ นายยุทธภูมิ  บรรลือทรัพย์ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(โรงงานบางปะกง) 

 รถยกอย่างง่ายไม่ต้องง้อใคร นายยุทธพล  นิลยี่เรือ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) 
 ลดขั้นตอน Small Part st.1 นายสุทัศน์  นงค์เหล็ก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานสําโรง) 
 จิ๋วแต่แจ๋ว!! นายจิรวุฒิ  หนูยิ้มซ้าย บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดกระบัง) 
 Small volume นางวชิราภรณ์  ปิสิตโร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 เครื่องมือทําความสะอาด Infeed Turret นายปราการ  ปักกาวะโร บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานซ่อมชุดอุปกรณ์  
   Rotary & Sensor 

นายอํานาจ  วงษ์สุวรรณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ์) 

 
 
 

 



 

 เครื่องอัดลูกหมากคัยชัก-คันส่ง (จิ๋วแต่แจ๋ว) นายชาญณรงค์  พรมวงศ์เจริญ บริษัท รวมทวีขอนแก่น จํากัด 
 แฝดอภินิหาร นายอนุชา  มีทรง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานบางปะกง) 
 ชุดถีบหัวส่ง นางสาวสิกาญจน์  จําปาเทศ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  
 Packing Remover Turbo นายประสิทธิ์ชัย  บัวม่วง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

(ฝ่ายบํารุงรักษาเครื่องกล) 
 ลม กับ รู นางสาวกรมณี  แจ่มขุนเทียน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 จั่งซ่ีมันต้องหนีบ นายสุทิศ  ระหาร บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากัด 
 การเพิ่มประสิทธิภาพสันใน นายเมธี  สมพลกรัง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (นครราชสีมา) 
 ลดการใช้ Caustic soda ในการ CIP ถังหมักเบียร์ นายจักรกฤษ  วงตา บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
 สตักเจอร์ อันโหลดดิ้ง บิ๊กแบค นายนิทัศน์  จันทร์พิทักษ์ บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด 

 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Project Kaizen        ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบําบัดน้ําเสียที่ 
   เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

อะไร อะไร ก็ Green บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 

 ไลน์ผลิตแผ่นความร้อนกึ่งอัตโนมัติ หม้อหุงข้าว 
   ขนาด 1.8 ลิตร 

เทหล่อทะลุโลก บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 

 เครื่องพับกล่องอัตโนมัติ System Improvement Team บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 เครื่องบั่งไส้กรอก นายมนัสวี   

เลิศอริยะพงษ์กุล 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(สระบุรี อาหารสําเร็จรูป) 

 ไม่หวั่นแม้วันมามาก The 6 Avengers บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา) 
 ระบบควบคุมการผลิตอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์รุ่น 
  WLCSP (Digital Manufacturing of WLCSP Package) 

Think beyond บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 เพิ่ม Productivity โดยการ Modify เครื่อง Ciner  
   เป็นอัตโนมัติ 

Production 2 บริษัท แสตนดาร์ดแคน จํากัด 

 ปรับปรุงค่าความเป็นฉนวนของหม้อแปลงในขณะที่หม้อ 
   แปลงไฟฟ้าใช้งาน 

Focus การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า) 

 ระบบตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดอัตโนมัติ ปักธงชัย 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย) 

 เครื่องสร้างกระแสน้ํา วิจัย และพัฒนา บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จํากัด 
 พาเลตไทเซอร์ อาหารไก่ชน  
  (Palletizer fighting cock feed) 

Fighting cock บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค) 

 
                                                                            

 
 

            
 
 
 
 
 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Genba Kaizen         ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 ลดการมใช้พลังงานในระบบ Excitation ขณะ Unit 
   Reserved Shutdown 

นายธรรมนูญ  เสนาะจิตต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้) 

 



 
 โปรแกรมแสดงสถานะการผลิตงานหล่อ Somboon Casting บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  
 เครื่องเจียร์งานกลม อินเตอร์ 4.0 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด 
 เก็บตัวอย่างถ่านหินอย่างง่ายๆ Energy  Awareness บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด (บ้านโป่ง) 
 เครื่องตรวจสอบคุณภาพการบด ธารเกษม 2 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม) 
 ชิ้นเดียวก็ทําได้ One  layer can do it เซอเม็คแมน Cermex Man บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด (อยุธยา) 
 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่อง 
   แปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว 

LNG Regasification บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

 ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายตู้บอร์ดผ่านพื้นต่างระดับ UNIQUE การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง)  
 PI building Kaizen Project AME Office Maker Team บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ์) 
 ตัดเลย ตัดเลย ฉับๆๆ คุณชัชพงศ์  ชมภูจา บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ลดปัญหา Part ขึ้นรูปไม่สุด ของ 2XP PANEL FR 
   FENDER 

Die of Dream บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 
(พระนครศรีอยุธยา) 

 Lood ง่าย ไหลลื่น Gear Ranger บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด (นวนคร) 
 รางส่ง Return jig Ro Bot บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  
 อุปกรณ์เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่อง 
   โม่ถ่าน (Magic Metal Detector : Magic MTD) 

Green Mine การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ)  

 ลดเวลาการเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง อินทรีดํา บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จํากัด 
 โรลเลอร์ลากสาย บางบูน การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) 
 อุปกรณ์บํารุงรักษามาตรวัดน้ํา Add space การประปานครหลวง (หลักสี่) 
 ชุดกลับธนบัตรอัตโนมัติ BPS 2000 สายออกบัตรธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Innovation               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 เครื่องมใส่กระดาษฝานอกเกลียว 1.5" อัตโนมัติ Production 2 บริษัท แสตนดาร์ดแคน จํากัด 
 ระบบป้องกันแรงดันกระโชกใน CCTV เก้าพลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายระบบสื่อสาร) 
 เครื่องฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า KUBOTA SIMULATOR บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด (นวนคร) 
 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ครีมวัดน้ํา Color Swap บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
 ชุดตรวจสุกร (Porcine test kit) อู๊ด อู๊ด ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
 
 
 
 
 
 



สอบถามรายละเอียดหรือส ารองที่นั่งได้ที่ : 
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม 
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3   
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th 
 

 

 
 

 
 

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561   เวลา 08.00 – 17.30 น. 
ณ แกรนด์ฮอลล์  ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

           

 

องค์กร / บริษัท : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู่ : (ส าหรับออกใบก ากับภาษี) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายชื่อและวันท่ีเข้าร่วมงาน : (สามารถถ่ายเอกสารได้) 

รายชื่อผู้ร่วมงาน ต าแหน่ง 
วันท่ีเข้าร่วมงาน 

29 30 31 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      
 

หมายเหตุ  :  1. กรณีไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันท าการ  มิฉะนั้นท่านต้องช าระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา 

   2. กรณียกเลิก/ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

    3. ขอความกรุณาใส่เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากระบบลงทะเบียนจะใช้ตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียน 

 

5,600 + Vat 7% = 5,992 บาท/ชุด (3วัน) 

สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดท่ี 11 ฟรี) ...พิเศษ... สมัคร 20 ชุด ฟรี 3 ชุด 
 รับฟรี : ของที่ระลึก แฟรชไดร์ฟ Thailand Kaizen Award 2018 และ กระเป๋าอเนกประสงค์ (เฉพาะวันแรกเท่านั้น)        

กรุณาช าระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม  2561 ***ไมร่ับช าระเงนิหน้างาน*** 
 

 
 

   เงินสด      

    ช าระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”  

   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะป ิ  เลขที่บัญชี  009-2-23325-3 

   ธนาคารกรุงไทย  สาขาพัฒนาการ  เลขที่บัญชี  064-1-11613-6 

   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่บัญชี  172-0-23923-3 

           * โปรดแนบส าเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท  ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณวีระพจน ์

   เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                                                     
          *** เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรที่  

          ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16  กรกฎาคม 2544  ***เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001 
 

 

 

      ลงชื่อผู้แจ้ง ……………………………………………………………………… 

วันที่……………/………………/………………   

                                                                    โทรศัพท…์……………………………………………  

Email……………………………………………………………………    

  ช าระเงิน
โดย สามารถเช็กสถานะ 

การส ารองที่นั่งได้ที่ 
www.tpif.or.th 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

K18JP06KA (287–0301–01–100–9 – 283–6 – 2630) 
 

 


