สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ หองแกรนดฮอลล
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ชม... ความคิดสรางสรรคใหม ๆ อันเกิดจากการคิดคนประดิษฐเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
จนขยายผลไปสูเครื่องจักรกลชวยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ
ฟง... การนําเสนอผลงานจากความคิด สูการปรับปรุงการทํางานจริงอยางเปนรูปธรรม

ชม... นิทรรศการผลงานความคิดสรางสรรคของแตละองคกรที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ
รวมลุนการประกาศผลงาน  เพื่อรับ…
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อัตราคาลงทะเบียน
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5,992 บาท / ชุด (3 วัน)
สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี) ...พิเศษ... สมัคร 20 ชุด ฟรี 3 ชุด

รับฟรี

5,600 + Vat 7% =

(แตละวันสามารถเปลี่ยนผูเขารวมงานได)
หนังสือ Thailand Kaizen Award 2017 และ กระเปาอเนกประสงค (เฉพาะวันแรกเทานั้น)
กรุณาชําระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
***ไมรับชําระเงินหนางาน***

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
 การนําเสนอผลงานประเภท Kaizen Suggestion System (KSS)
 การนําเสนอผลงานประเภท Automation Kaizen
07:30 – 09:00 น.
08:00 – 08:30 น.

ลงทะเบียนเขารวมงาน
พิธีกรนําเขาสูงาน

 การนําเสนอผลงาน Kaizen Suggestion System (KSS)
ผลงาน
กลุม/เจาของผลงาน
 สไลด สเกล

คุณธนาวี วัฒนา

 เขาไมสุด
 UFO Anti Spatter
 ลดปญหา Primer หกรั่วไหลจาก

คุณธํารงค ถือแกว
คุณพิพฒ
ั น มีโต
คุณประถม ศักดิศ์ รีจันทร

***กลุม นําเสนอผลงาน 10 นาที

องคกร
บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(สระบุรี อาหารสัตว)
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด

ถังพักเล็ก ที่ CM.8
 พาวเวอรลิปโต (power Lifto)
 หนักนัก ก็พลิกซะ
 อุปกรณยกมอเตอร
 อุปกรณกรองน้ํายาหลอเย็น
 ตัด กระแทก ฉึกๆ
 ปนเตากระดาษ
 กวน ตึง เจล
 Quick Lock ชุดทดสอบ Ball Valve
 ทอลดการฟุงกระจาย
 อุปกรณลดฝุนขณะเก็บตัวอยาง

คุณเอกชัย เยีย่ อน
คุณวันเฉลิม โลเด
คุณจิรศักดิ์ โพธิ์สวาง
คุณธิกาญจน จําปาเทศ
คุณอุทิศ จรัญศิริไพศาล
คุณธีรพงษ ชูศรีพัฒน
คุณอรุณี เล็กเครือสุวรรณ
คุณทันสมัย จําปาแกว
คุณรัชตะ คีรีแลง
คุณเดือน เอี่ยมสะอาด

 ระบบแจงเตือนเครื่องปน ไฟมีปญ
 หา
 การเพิม่ คุณภาพของภาพถายรังสีทารก
 สมองกลปนสมองคน
 โครงขายสํารองเสมือน สําหรับการใหบริการ

คุณวิทวัส สมพงษ
คุณพัชรีย ไชยฤกษ
คุณนวลตา นัคราบัณฑิตย
คุณอินทพันธ หงษทอง

บริษัท ไทยโพลิเอททีลนี จํากัด
บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชัน่ จํากัด (ปทุมธานี)
บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท แมน้ําสแตนเลสไวร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีนา ฟารอิสท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีแรม จํากัด (เชียงใหม)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (ระยอง)
บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จํากัด
บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(สระบุรี อาหารสัตวบก)
บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โชคชัย)
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)

คุณสายชล หงษเวียงจันทร
คุณมหิทธิเดช อุดมคุณ
คุณสามารถ เบญจรงค
คุณวันจักร จีระออน
คุณจักรพงษ นามเสาร
คุณนภาศิริ โชติแกว

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (สมุทรสงคราม)
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (นครราชสีมา)
บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (สระบุรี)
บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คุณปรีชา สุขสวัสดิ์
คุณทองใบ สายศรี
คุณสําราญ พฤกษมาศ

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บริษัท ซาบีนา ฟารอิสท จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด

บรอดแบนดอนิ เตอรเน็ต (Virtual Ring Loop)
 ระบบนับกระสอบอาหารอัจฉริยะ
 ไส-วา-สิ-บ-ถิ่ม-กาว
 เครื่องถอด Snapring
 เครื่องตรวจสอบใบตี
 กระเดื่องตรวจสอบ Nut M.8 Front Outer
 อุปกรณเพือ่ ความปลอดภัยสําหรับจับขวดยา
ที่ผลิต จากยางพารา (N-Gxipex)
 media ไมไหม
 ลารกลับสายแขน
 ลดเวลาวางแผนผานจอ Monitor

 การนําเสนอผลงาน Automation Kaizen
ผลงาน
กลุม/เจาของผลงาน
 เครื่องประกอบชิ้นงาน หยิบ ติด กด เช็ค

Smart Assembly 4.0

แบบอัตโนมัติ
 เครื่อง Chamfer Piston AW
3 หนุม ทรงพลัง
 เครื่องแยกเบาอัตโนมัติ
คนสรางงาน
 ระบบซุยขาวสเปรยพรอมมูลอัตโนมัติ
ซุยแหลก
จานรอนซอนเข็ม
Dasko Auto Hands
 การสรางเครือ่ งประกอบและถอด
7 สิงห แดนเสือ
หัวอานอัตโนมัติ (ALULM)
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยกลไก
ASG #2 Kaizen Team
 การขนสงแบบอัตโนมัติ
 ลดอันตรายจากการสุม ทดสอบน้าํ หนักสีกระเบือ้ ง ฉลามชล CB
 โดนัทปง เลอแปง
โดนัทปง เลอแปง
 เครื่องลงโปรแกรมชิน้ งานอัตโนมัติ
Big Hero
ของผลิตภัณฑ Tire TAG

***กลุมนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผูบ ริหาร และการแสดง (ถามี))

องคกร
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพนดอราโพรดักชั่น จํากัด
บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว)
บริษัท ดาสโก จํากัด
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (เทพารักษ)
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด (โรงงานเกตเวย)
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด (บานบึง จ.ชลบุรี)
บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ขอนแกน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
 การนําเสนอผลงานประเภท Genba Kaizen
 การนําเสนอผลงานประเภท Kaizen of Office
 การนําเสนอผลงาน Genba Kaizen
ผลงาน
 เครื่องจับไสแบบอัตโนมัติ
 ลด Reject ฟองอากาศ เละ ใยแกวไหล
 การลดเวลาที่สญ
ู เปลาในกระบวนการเจาะรู
 ลดปญหาเม็ดสีจากเศษพลาสติก
 ลดเวลาการดัดงานลูกคา

***กลุม นําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผูบริหาร และการแสดง (ถามี))

กลุม/เจาของผลงาน

องคกร

อินเตอร 4.0
Andaman
Super Perforation
Quality Challenge
East Dragon (มังกรบูรพา)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด (หนองแค จ.สระบุรี)
บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

Audi P/no. 059130241CQ-2
 กานแบงเลน
อยากดังแตตงั คไมมี
 ถอดถาดจิ๊บๆ
ถอดถาดจิ๊บๆ
 เครื่องบรรจุกลองผลิตภัณท 1 ลิตร ลงถังพลาสติก Cartun loader
 ฟุงกระจาย
SUKOI TEAM
 ซีโรดีเฟล็คท แอนด ซีโรลีค (Zero Deflect & Zero Leak) ตะวันแรง
 ตาปงาย ไมเปอ น
มดตะนอย
 เตะปุบ อัดปบ
Converting
 ลดเวลาในการถอดบูชโตงเตง Version 2
มอมแมมถอดบูช
 ลดเวลาการเพาะเมล็ดพันธุไ มในงานอนุรักษ
Navigator
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) (อพ.สธ.) ภายในเขื่อนศรีนครินทร

บริษัท อูซูอิ อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ชลบุรี)
บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว)
บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด (อยุธยา)
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กําแพงเพชร)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด (โรงงานวังศาลา)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เขือ่ นศรีนครินทร)

 ลดตนทุน เพิ่มกําไร ใสใจสิง่ แวดลอม
 เทน้ํามหัศจรรย
 ลดเวลาในการเปลี่ยนน้ํามันเบรก
 เครื่องตัดเสาอัจฉริยะ

Sulfonation Team
เลมอน โซดา
ลูกหลานเสด็จในกรม
ปกเสา ฝกส.

บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด
บริษัท ชัยรัชการ สาขาชุมพร จํากัด
การไฟฟานครหลวง

 การนําเสนอผลงาน Kaizen for Office
ผลงาน
 ระบบนําขอมูลนําสงสินคาเขาคลังอัตโนมัติ
 ลดมูลคาการจัดเก็บน้ําสีวัตถุดิบ
 รับงาย จายคลอง
 ลดเวลาใหบริการ File เอกสารควบคุมแก

***กลุม นําเสนอผลงาน 10 นาที

กลุม/เจาของผลงาน

องคกร

QR Team
พัสดุ Raw Material
Store logis
นาย ธนะพงศ สันธนะจิตร

บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว)
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (พิษณุโลก)

ผูปฏิบัติงานกองบริหาร ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ
 ลดระยะเวลาการเก็บอะไหลขนึ้ ชัน้
ทีมยาเหล
 ลดระยะเวลาในกระบวนการดานพัฒนาบุคคล Smart HR
 คลิ๊กปุบ ลดปบ
พลังรถไถ
 ลดการบันทึกรับน้ํามันใสผิดพลาดในระบบ
Seven Plus
Wed Station
 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจนับสินคาคงคลังที่ระบบ Smart Accounting
 ลดเวลาการจัดทําแผนการตรวจสอบชิ้นสวน
OQC
 ลดเวลาการสืบคนระเบียบปฏิบตั ิในเว็บไซต
ฅน คน คํา
ฝายระบบและระเบียบงาน
 ลดเวลาในการตรวจสอบแบบและรายการคํานวณ เข็มดวน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่ใชในโครงการกอสรางโรงไฟฟา

บริษัท สหพัฒนพันธ จํากัด
บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว)
บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชัน่ จํากัด (ปทุมธานี)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว)
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(บางกรวย สายบัญชีและการเงิน)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(บางกรวย สายงานพัฒนาโรงไฟฟา)

วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2560
 การนําเสนอผลงานประเภท Karakuri Kaizen
 การนําเสนอผลงานประเภท Project Kaizen
 การนําเสนอผลงานประเภท Innovation
 การนําเสนอผลงาน Karakuri Kaizen
ผลงาน
กลุม /เจาของผลงาน
 ลดจุดเสี่ยงในการวัด Coat weight PVDC ที่ CM6 Feed in CM.6
 ปลอยใหไหล...ไปรอ
Welding Plus
 Buffer Drift Lock
คุณอรรถชัย ทองโกฏิ
 ลดคาใชจายในการขนสงลังเครือ่ งมือดวย
หมอใหมไทรนอย

รถยกแบบพับได Hercules 1
 ตะบันน้ํา
POWER FULL
 ลดความเสี่ยงจากการเก็บแผนทดสอบ น้ําหนัก BL หัวใจเดียวกัน
 คาราคูริ ลิฟตเตอร
ALG1

***กลุมนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผูบริหาร และการแสดง (ถามี))

องคกร
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด (ปากเพรียง จ.สระบุรี)
บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชัน่ จํากัด (ปทุมธานี)
บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ไทรนอย สายพัฒนาธุรกิจ)
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด (บานหมอ จ.สระบุรี)
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด (จ.ลําพูน)
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด (โรงงานเกตเวย)

 การนําเสนอผลงาน Project Kaizen
ผลงาน
กลุม/เจาของผลงาน
 ขาตั้งเพลาเครือ่ งตีน้ําพลาสติกปรับระดับได
 ที อิน วัน โรบอท
 ระบบติดตามการใชไฟฟาของประเทศ

วิจัยและพัฒนา
FUENGFU_VNT-KT
Sysgen

 สเปรยฆาเชื้อรถไซโลอัตโนมัติ

Safety no touch

 เครื่องผาไสไก

เสนชัย

***กลุมนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผูบ ริหาร และการแสดง (ถามี))

องคกร

 ระบบการสุมตัวอยางผลิตภัณฑสําเร็จรูปแบบอัตโนมัติ Hiso Sampling
(Finish Product Auto Sampling)
 การควบคุมกระบวนการการพิมพ
Together we make a difference
ตะกั่วเหลวแบบอัจฉริยะ
 ระบบควบคุมเครื่องเชื่อมลวดบนวงจร
ULTRAMAN
อิเล็คโทรนิกส (Equipment) Management System EMS of MIC Wice boud
 ปรับปรุงวิธีการเปลีย่ นผาเบรกรถบัสโดยสาร พลังความคิด
เขื่อนวชิราลงกรณ
 Semi-Auto AGV Transfer I/P
ASG #1 Kaizen Team
(โครงการปรับโครงสรางไลนประกอบแผงหนาปทม)
 อุปกรณซอมสายไฟฟาแรงสูง โดยไมดับกระแสไฟฟา สามทา
 การปรับปรุงเครื่องจักรนับคัดธนบัตรรุนเกา
คนซอมเครื่อง
(CPVS) ใหมีประสิทธิภาพเทียบเทาเครื่องจักรรุนใหม

 การนําเสนอผลงาน Innovation
ผลงาน
กลุม/เจาของผลงาน
 กระบวนการรีดเหล็กจากหนึง่ รางเปนสองราง
 ทํา Endmill สําหรับเจาะชิ้นงานฝาสูบ
 Belt Rolling Machine

17.00 – 17:30 น.

Finishing Area
TE2016
คนบนดอย

บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ จํากัด
บริษัท เฟองฟูอนันต จํากัด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(บางกรวย สายงานระบบสง)
บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ปกธงชัย อาหารสัตว)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(นครราชสีมา อาหารแปรรูปสัตวปก )
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) (พัฒนานิคม)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เขือ่ นวชิราลงกรณ)
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด (โรงงานเกตเวย)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (พิษณุโลก)
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย

***กลุม นําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผูบ ริหาร และการแสดง (ถามี))

องคกร
บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จํากัด
บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชัน่ จํากัด (ปทุมธานี)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (โรงไฟฟาแมเมาะ)

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล Thailand Kaizen Award 2017

สํารองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดไดที่ : แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม ฝายพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3 E-mail : award@tpa.or.th; www.tpif.or.th

ใบสมัคร
วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น.

ณ แกรนดฮอลล ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 เอกสารใบสมัครนี้ถือเปนใบแจงหนี้
องคกร / บริษท
ั :

K17JP06KA (287–0301–01–100–9 – 283–6 – 2630)

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

ที่อยู : (สําหรับออกใบกํากับภาษี) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายชือ
่ และวันที่เขารวมงาน : (สามารถถายเอกสารได)
รายชือ
่ ผูร
 วมงาน

ตําแหนง

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

วันที่เขารวมงาน
9

10

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
หมายเหตุ : 1. กรณีไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงลวงหนากอนวันงาน 5 วันทําการ มิฉะนั้นทานตองชําระคาลงทะเบียนเต็มอัตรา
2. กรณียกเลิก/ไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงเปนลายลักษณอักษร
3. ขอความกรุณาใสเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เนื่องจากระบบลงทะเบียนจะใชตรวจสอบความถูกตองและการยืนยันตัวตนของผูลงทะเบียน

อัตราคาลงทะเบียน

5,600 + Vat 7% = 5,992 บาท/ชุด (3วัน)
สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี) ...พิเศษ... สมัคร 20 ชุด ฟรี 3 ชุด

รับฟรี : ของที่ระลึก หนังสือ Thailand Kaizen Award 2017 และ กระเปาอเนกประสงค (เฉพาะวันแรกเทานั้น)
กรุณาชําระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ***ไมรับชําระเงินหนางาน***
 ชําระเงิน
 เงินสด
 ชําระเงินผานบัญชีออมทรัพย

ชื่อบัญชี “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”

 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาบางกะป

เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาพัฒนาการ

เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุขุมวิท 43

เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

สามารถเช็กสถานะ
การสํารองที่นั่งไดที่

www.tpif.or.th

* โปรดแนบสําเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมชื่อบริษัท สงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณสุเมธ
 เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
*** เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

สอบถามรายละเอียดหรือสํารองที่นั่งไดที่ :
แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม ฝายพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3

E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th

ลงชื่อผูแจง ……………………………………………………………………
วันที่……………/………………/………………
โทรศัพท………………………………………………
Email……………………………………………………………………

