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สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

วันที่ 28 - 30  สิงหาคม  2562

รอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ

ชม... ความคิดสรางสรรคใหม ๆ อันเกิดจากการคิดคน ประดิษฐ เพ�อพัฒนากระบวนการผลิต 

      จนขยายผลไปสูเคร�องจักรกลชวยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และ กิึ่งอัตโนมัติ

ฟง... แนวความคิด สูการปรับปรุงการทำงานจริงอยางเปนรูปธรรม จากการนำเสนอผลงาน

ชม... นิทรรศการผลงานความคิดสรางสรรคของแตละองคกรที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ

  Automation Kaizen     Karakuri Kaizen

  Project Kaizen      Genba Kaizen

  Kaizen Suggestion System    Service Kaizen

  Kaizen for Innovation    

  Excellent Technique Award    Kaizen Web Vote

  Think out of the box Award    Kaizen Popular Vote

  KSS Trophy       Booth Vote

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 798, 772-773 (คุณวีระพจน)

ณ หองแกรนดฮอลล ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รวมลุน รวมเชียร การประกาศผลงาน Kaizen เพ�อรับ...

Thailand Kaizen Award 2019



                 
                                                                 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 การน าเสนอผลงาน Automation Kaizen           ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 20 นาท ี(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 ระบบน าของเสีย(ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้) อัตโนมัติ Auto Eject CM.6 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด (โรงงานท่าหลวง) 
 HST (Head Static Tester) HST Maker บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
 เครื่องเรียงงานใส่ถาดแบบอัตโนมัติ ของงานรุ่น FN Energy Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
 เครื่องใส่โฟมสินค้ารั้วอัตโนมัติ ทีมงาน Newa 1 บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จ ากัด 
 Top Cover Seal Installation THUNDERBIRD รุ่น2 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 

 
 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Karakuri Kaizen                          ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 20 นาท ี(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 อุปกรณ์จัดเก็บน้ ามันเก่า ล้อเหล็ก บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
 ลดความเสี่ยง/อันตรายจากการชั่นน้ าหนักสีเคลือบ  
   Campana GL-1005 

No touch Glazing Line บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 

 รถเข็นเปล่ียนแบตเตอรี่ AGV ปลาใหญ่ W#2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 
 ชุดวางแผ่นปิดแบบเครื่องพันฟิล์ม ช้างเผือกในป่าใหญ่ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด (โรงงานหนองแค) 
 เปิดก่อนได้เปรียบ เด็กเส้น Vol. 1 บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 
 ขนส่งชิ้นส่วนแบบไม่สัมผัส โดยรถ AGV WELDING KAIZEN บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 
 สายหมอบ AUTOCLAVE 

THALUANG 
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด (โรงงานท่าหลวง) 

 
 
 การน าเสนอผลงานประเภท Service Kaizen           ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 20 นาท ี(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 เอ็ม อี ซี่... ขอใช้ไฟยังไงซิ !! เอ็ม อี ซี่... ยังไงซิ !! การไฟฟ้านครหลวง (เขตราษฎร์บูรณะ) 
 การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความสะอาดและ 
   สิ่งปนเปื้อนบนชุดหัวอ่าน 

MSL Team (Material Science 
Laboratory Team) 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 

 ดักได้ดักดี จุลินทรีย์ พิชิต น้ าเน่า ฮานาจีสตาร์ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
 โครงงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรือขนส่ง 
   ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง 

ปรับปุ๊บ ประหยัดปิ๊ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 

 ใบขออนุญาตท างานออนไลน์ (E-Work Payment) The Mask Hatyai บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ หาดใหญ่) 

 ลดเวลาการท าใบเสนอราคาอะไหล่ระบบช่วงล่างและ 
   ระบบส่งก าลังรถ victor 

ลูกกรมหลวง บริษัท ชัยรัชการ สาขาชุมพร จ ากัด 

 ลดกระเบื้องแตกเสียหายจากการส่งออก(คลังปอยเปต) บริการทีม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด  (โรงงานนครราชสีมา) 
 

 

  07:00 – 08:00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
  08:15 น.       พิธีกรน าเข้าสู่งาน  
 



ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Stock น้ ามันเครื่องท่ีคลัง 
   และสถานีบริการ 

Intension 3D บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 ซ่อมดี ซ่อมไว ใส่ใจคุณภาพ Debug บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Innovation               ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 20 นาท ี(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 Reduce LF GE Consumption คนเหล็ก 2019 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
 เหล็กเดือยคุณสมบัติพิเศษ Technology บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 เศษด้ายใช้ใหม่ ECO-TEAM บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
 การปฏิวัติกระบวนการลดของเสียด้วยนวัตกรรมใหม่ AME บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
 
                                                                            

 
 

            
 
 
 
 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Genba Kaizen         ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 20 นาท ี(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 ถอด - ใส่ จานเบรคดุมล้อ ไม่รอแล้วนะ เทพนรสิงห์ บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จ ากัด 
 เครื่องมือช่วยดัดเหล็ก Hooking H-Beam Libero บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 
 ลด breakdown รองเครื่อง klicklock packing line 2 Seven team6 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
 มหัศจรรย์ ซุปเปอร์เซฟ ขันโตก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
 สร้างอุปกรณ์ช่วย Mark งานเสียที่ขั้นตอนการ Test งาน Dot น้อย 100% บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
 พัฒนาเครื่องแพ็คขนมปังแถวตัดขอบ Dream Team เปลี่ยนโลก บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
 ลดปัญหา Pin hole ที่ชั้นสีป้องกันสนิม 
 

Enjoy team บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตของเครื่องประกอบ 
   และถอดหัวอัตโนมัติ 

Fast & Saving บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 

 อ่างอนามัย V.2 ช่างติดอ่าง การประปานครหลวง  
 เครื่องถ่ายพาเลท Move forward team บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 แค่ขัดเบาๆ แล้วก็เหลานิดๆ จานบิน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
 ลดความเสี่ยงในการยกเกียร์รถบรรทุก LIFT GEAR TEAM บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
 ลดปัญหาการแตกร้าววงแหวนหล่อเย็นในแม่พิมพ์งาน 
   หล่ออะลูมิเนียม 

BACON TEAM บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 งาอัจฉริยะ ไทเบียร์ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
 ลด WIP และต่อไลน์ให้งานไหลต่อเนื่อง มะขามเปียก บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 ลดเวลาการมอบหมายและติดตามงานที่แผนกจัดสินค้า  
   full case 

SIMPLIFY บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 

 ชุดถอดดุมล้อ และย้ าผ้าเบรค ช่างยนต์ บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
 หยุดแตกได้หยุดจ่าย..กะตังค์ ดี.ที.อี สี่จุดศูนย์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
 ลดปัญหาหลุมบนผิวสีตัวถังรถยนต์ MT full option บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
 การลดการสูญหายของหัวอ่านติดเลเซอร์ ทวงคืน L-slider บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
 ธนาคารลม (air bank) welding team บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานบางพลี) 

 

  07:00 – 08:00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
  08:15 น.       พิธีกรน าเข้าสู่งาน  
 



ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 ลดเวลาไล่ลมในระบบเชื้อเพลิง จากการเปล่ียนไส้กรอง
น้ ามันเชื้อเพลิงนอกสถานที่ 

ถ้วยก๋าไก่เขลางค์นคร V.4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงแสงล าปาง  

 การไคเซ็นไลน์ผลิตแบบประหยัดพลังงาน The Increase บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จ ากัด 
 ลดเวลาการซ่อม Sprue bush Mold ข้อต่อ PVC I18 New Mold Team บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 
 ชุดยกถุง Production 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหาร

สัตว์บก ศรีราชา) 
 ขวดไม่ปิดฝา เราไม่ปล่อย Protection บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (อมตะนคร ชลบุรี) 
 
                                                                            

 
 

            
 
 
 
 
 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Kaizen Suggestion System   ***เจ้าของผลงานน าเสนอผลงาน 10 นาท ี(รวมการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 ร้อยให้เรียบ นายโสภณ วัฒนปาน บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จ ากัด 
 The Fixture : สานฝัน วันอัพเกรด นายธนดล  วงศ์สุทธิรัตน์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
 กลไกเก็บตะขอลาก นายวรกิจ บุญแสง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานบางปะกง) 
 ขาดัน stock car อัจฉริยะ นายสาธิต มณฑาทิพย์ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 กลไกเพื่อการประหยัดพลังงาน นายช านาญ สวนมะลิ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

(โรงงานอยุธยา) 
 เสียบแล้วหมุน นายศักดา บุญสาม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
 Power Vacuum นายจักรณรงค์ บุญทกูล บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
 2 in 1 นายพรศักดิ์ ใสงาม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 ตันสุดซอย นายพัฒนพงษ์ อ้นเกตุ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานบางพลี) 
 กดเบาๆ ไม่ต้องกระแทก นายวันเฉลิม  โลเค บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (นวนคร) 
 จากหนึ่ง กลายเป็นสอง มองให้ชัด กับการกรอกนม 
   ผสมส าหรับผู้ป่วยเด็ก 

นางกาญจนา  ฉิมเรือง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 เสียเมื่อไหร่ก็แวะมา นางสาวเชษฐ์สุดา  วงศ์ฐานผดุงพร บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
 Alam เตือน Low sludge เครื่องรีดสลัดจ์ นายพลวัฒน์ โตโทน บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 ไม่ต้องดึงมือ นางสาวธิกาญจน์  จ าปาเทศ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (ระยอง) 
 หยุดความสูญเสีย...ด้วยชุดเก็บลูกบอลโปร่งแสง  
   (Clear ball container) 

นายฐิติภพ  รุ่งปิติ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

 กลิ้ง พลิก หงาย นายจรัญ แก้วสีนาท บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

 2 IN 1 ทีเดียวเสร็จ นายสมบูรณ์  ฤกษ์งาม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ไม่หนีบมือ นายปริตต์ ธรรมดี บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 
 พี่โย่ง นายธวัชชัย สุวรรณประสม บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ทับทิมกร๊อบ...กรอบ นางสาวพิมชนก พบที่พัก บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
 แขนเดียวก็เฟี้ยวได้ นายรุ่งเพชร  หวลจันทึก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
 ฉันทนา นางสาวสุนันทา แจ่มดี บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด 

 

 



ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 พระคุณของdolly นายอุดม เดินเมือง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานบางปะกง) 
 ลดปัญหางาน Assy NG Line CRA - 1 นางสาวนงนุช  เชื้อพระคา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (ระยอง) 
 ต้องการล็อค (Want Lock) นายภัทร เอียบสกุล บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
 ลดเวลา adjuct Vacuum switch sensor นายอ านาจ  วงษ์สุวรรณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
 อุปกรณ์เสริมช่วยลดสายแขนบิด นายไพศาล  นวลแดง บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) (ชัยนาท) 
 ลื่น ตรง ปร๊าด นายนิรุจ ศิลปสร บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
 อุปกรณ์ลดปัญหาทรีบอร์นติดถาด นายวชิราวุธ ศิริประสาท บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานส าโรง) 
 GrippyFit ติดแล้วชัวร์ ยาไม่รัวแน่นอน นางสาวพรพิลาศ  พล

ประสิทธิ์ 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
 
 

 การน าเสนอผลงานประเภท Project Kaizen        ***กลุ่มน าเสนอผลงาน 20 นาท ี(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
 ลองชิมดู แล้วรู้เลย THANK YOU, NEXT บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (หนองจอก) 
 การขนส่งโดยการไม่ใช้รถไฟฟ้าในการลากชิ้นส่วน 
   (E-carless Part, Supply) 

Transporter บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 

 ปรับปรุงกระบวนการประกอบชิ้นงานของผลิตภัณฑ์  
  Tire Tag ลด HPK ลง 50% 

คน คิด สร้างสรรค์ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 เครื่องขึ้นรูป Spot plug Angle แบบกึ่งอัตโนมัติ ฅ. คนขั้นเทพ บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จ ากัด 
 การลดเวลาการทดสอบหัวอ่าน Need For Speed บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
 การตรวจสอบโหลดอัจฉริยะออนไลน์ R&D Team การไฟฟ้านครหลวง (ส านักงานใหญ่เพลินจิต) 
 ไลน์การผลิตแบทเทอรี่ไฮบริด แผนกวิศวกรรมการประกอบ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

 
 

วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562   เวลา 08.00 – 17.30 น. 
ณ แกรนด์ฮอลล์  ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

           

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………………………… สาขาท่ี…….……… 

รายชื่อและวันท่ีเข้าร่วมงาน : (โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องวันท่ีเข้าร่วมงาน ใบสมัครสามารถท าส าเนาได)้ 

รายชื่อผู้ร่วมงาน ต าแหน่ง 
วันท่ีเข้าร่วมงาน 

28 29 30 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      
 

หมายเหตุ  :  1. กรณไีม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 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 2019 และ กระเป๋าอเนกประสงค์ (เฉพาะวันแรกเท่านั้น)        

กรุณาช าระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม  2562 ***ไมร่ับช าระเงนิหน้างาน*** 
 

 
 

   เงินสด      

    ช าระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญช ี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”  

   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร ์  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 

K19JP06KA (287–0301–01–100–9 – 283–6 – 2630) 
 

 




