 วันอังคำรที่ 15 ธันวำคม 2563
นำเสนอผลงำน Genba Kaizen

 นำเสนอผลงำน Genba Kaizen
ผลงาน
 ลด Reject กระเบื้องชน line เครื่อง Matrix
 ลดเวลำ ลดขั้นตอน สลับยำงรถ 10 ล้อ ในรุ่น Victor
 ปรับเปลี่ยน ไม่ปีนป่ำย
 ขนเป็นขน หัวเป็นหัว

 07:00 – 08:00 น.
 08:15 น.

ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน
พิธีกรนาเข้าสู่งาน

***กลุ่มนำเสนอผลงำน 20 นำที (รวมผู้บริหำร และกำรแสดง (ถ้ำมี))
กลุ่ม
องค์กร
PM. Pillar
บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด (โรงงำนสระบุรี นิวสไตล์)
เทพนรสิงห์
บริษัท ซุ่นหลีมหำชัย (1991) จำกัด
Buffalo Head
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุรำษฎร์ธำนี)
เส้นชัย
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(โรงงำนแปรรูปเนื้อไก่และอำหำรแปรรูปนครรำชสีมำ)
 Reduce Shape NG Brazing Part no 4635A189-BZ Socket
บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
 กำรพัฒนำคุณภำพของกำรบัดกรี
อยู่นิ่ง ๆ ไม่ใช่เรำ
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลั๊ก - คลิ๊ก - เก็ต (Plug Drive) - (Click App)
Bench Test And
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
- (Get Data)
Repair Center
 กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรผลิต
Formula One
บริษัท ธนภักดี จำกัด
 เครื่องกรองน้ำเพื่อกำรอุปโภคในสถำนีบริกำร
ปำกน้ำโพโหงวฮก
บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องมนหัวโค้ง ไม้รั้วตรำเพชร แปรรูปผลิตภัณฑ์
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตรำเพชร จำกัด (มหำชน)
 ลดควำมเสี่ยงกำรยกลังตัวอย่ำงน้ำมัน
Surin new Team
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (คลังน้ำมันสุรินทร์)
ยกกำลัง 2
 กำรปรับปรุง Copper Slag เพื่องำนพ่นทรำย
Grit Plant
บริษัท ยูนิไทยชิปยำร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 กำรปฏิวัติ ซองคิท
BKN 48
กำรประปำนครหลวง
 ช่วยเขำในแบบของเรำ
นำยช่ำงกลุ่มน้อย ๆ
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 ลดเวลำกำรเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ลดกะบะพื้นเรียบ) อินทรีดำ
บริษัท ฮีโน่กำญจนบุรี จำกัด
 คำนกระดกเก็บ Bottom ash
CLEAN ENERGY
บริษัท สยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จำกัด (โรงงำนบ้ำนโป่ง)
 ฟีช แทงค์ อะเลิร์ท
เจริญ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตสี้ ์ จำกัด
 ลดเวลาการแกะตะกอนเครื่อง Cuspon
Frankenstein Junior บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
 ปรับปรุงหัวบรรจุน้ำดื่มขวด PET 1.5 ลิตร
PET Harmony
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 เสียเวลำกลึง Roll SR SP นำนร่องมีดเล็ก K3, K4
ดงนำทำม
บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จำกัด (โรงงำน 1)
 ใช้เวลำทดสอบ "Flow Test" นำน
เทคนิค 1
บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด
 อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงอุณภูมขิ อง Milling Spindle ยอยอ
บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอรำทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
 ใส่ใจ ใส่ดุม ควบคุมปริมำณงำนเสีย
Super Service II
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
 ลดเวลำกำรเปลี่ยนน้ำมันเพำเวอร์ (ดันเก่ำไปใหม่มำแทน) ถ้วยก๋ำไก่เขลำงค์นคร V.5 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปำง

 วันพุธที่ 16 ธันวำคม 2563
นำเสนอผลงำน Kaizen Suggestion System
นำเสนอผลงำน Kaizen for Innovation
นำเสนอผลงำน Automation Kaizen

 07:00 – 08:00 น.
 08:15 น.

ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน
พิธีกรนาเข้าสู่งาน

 นำเสนอผลงำน Kaizen Suggestion System
***เจ้าของผลงานนาเสนอผลงาน 10 นาที (รวมการแสดง (ถ้ามี))
ผลงาน
กลุ่ม/เจ้าของผลงาน
องค์กร
 อุปกรณ์ยกถังน้ำมัน
นำยพรศักดิ์ ใสงำม
บริษัท บำงกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 อุปกรณ์กดห้ำมเลือด
นำงสุภำภรณ์ มำนีวัน
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 ยืดหด พับเก็บ (ซุ้มจัดรำยกำร)
นำยจำรูญ สำยศรี
บริษทั ซำบีน่ำ จำกัด (มหำชน) (โรงงำนยโสธร)
 ดันทีละดอก
นำยสุเนตร ลำกระโทก
บริษทั ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
(โรงงำนบำงพลี)
 How to think (ฮำว ทู ธิง)
นำงจีรญำ ชัยรัตน์
บริษัท นันยำงกำรทออุตสำหกรรม จำกัด
 อุปกรณ์วัดระดับของเหลวในถัง
นำยฤทธิรงค์ ประพิณ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์โคกกรวด)
 ออโตเมติก อินซูเลชั่น รีซิสแตนซ์ เทส
นำยอำทิตย์ จันทพรโสม
บริษัท เอบีบี พาวเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(Automatic Insulation Resistance Test)
 แปลงร่ำงรถ Shop Part
นำยอำนนท์ จันทะคุณ
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 ETHANOL LOADING SUPPORTER
นำยธีระพงษ์ รำชอุปนันท์ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
 ลดกำรตีตรำผลิตภัณฑ์ท่อ
นำยมงคล ครุธครองพันธุ์ บริษัท นวพลำสติกอุตสำหกรรม จำกัด (ระยอง)
 ลดเวลำกำรบันทึกและวิเครำะห์ข้อมูลตรวจสอบคุณภำพท่อ นำงสำวสุพร สีวัน
บริษัท นวพลำสติกอุตสำหกรรม จำกัด (สระบุรี)
 ง่ำย ๆ แค่จ่ำยลม
นำยภูมินทร์ นำเวียง
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(โรงงำนแปรรูปเนื้อไก่และอำหำรแปรรูปนครรำชสีมำ)
 เซฟองคุลี

นำยพีระพัฒน์ โสดำเจริญ
 ไม่เลอะ ไม่สูญเสีย
นำยธีระพงษ์ สงวนพรรค
 ขำดเหลือ เกื้อกูลกัน
นำงเปรมจิต ทั่งตระกูล
 อุปกรณ์เช็ค Buckling
นำยอนำวิล ศรีวงษ์ชัย
 Cloning Experience
นำยฐิติพงษ์ มำกสำย
 คีมช่วยปิด-เปิดถุงไปรษณีย์อเนกประสงค์
นำยศรำยุทธ ไวทิตำ
 พลิกก่อนดัน
นำยเฉลิมเกียรติ แปลนบ้ำน
 Clip เดียวอยู่
นำงสำวปริศนำ ฉิมเกตุ
 เครื่องนับแยก BOLT
นำยอดิศักดิ์ ศรีหำปัญญำ
 จิ๊กไม่ลดมีแต่เพิ่ม
นำยธนำรักษ์ จิอู๋
 ถอดทำไมไหน ๆ ก็ทิ้ง
นำงสำวดรุณี ชำญกล้ำ
 ไหลลื่น
นำยสุรศักดิ์ สุขเกษม
 Soldering Smoke Absorber (เครื่องดูดควันตะกั่ว) นำยเนติพงษ์ ก่ำยแก้ว

บริษัท นันยำงกำร์เม้นท์ จำกัด
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
บริษัท บำงกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงำนนวนคร)
บริษัท ฟำบริเนท จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จำกัด
บริษัท ฟำบริเนท จำกัด

 แค่ดูน้ำ ก็รู้ว่ำสำยพำนหย่อน
 สัญญำณไฟโชว์ตำแหน่งชำร์จเหล็ก Crane A2
 อุปกรณ์กลับหลอดด้ำย

นำยประสำน กองทอง
นำยอำทิตย์ แสงเพ็ง
นำยปรมินทร์ ปัดสำ

 อุปกรณ์จับยกม้วนฟอยด์ไลน์ 2 กิโลกรัมแบบใหม่

นำยชำนำญ สวนมะลิ

 เขม่ำจ๋ำฉันลำก่อน

นำยเทิดศักดิ์ ธูปแก้ว
นำยชัยวัฒน์ บำรุงถิ่น

 โปรแกรม Backup ระบบ CCR Fail

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหำชน) (โรงงำนชลบุรี)
บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จำกัด (โรงงำน 1)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์รำชบุรี)
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จำกัด
(โรงงำนโรจนะ)
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำดหลุมแก้ว)
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
(โรงงำนสำโรง)

 นำเสนอผลงำน Kaizen for Innovation
***กลุ่มนำเสนอผลงำน 20 นำที (รวมผู้บริหำร และกำรแสดง (ถ้ำมี))
ผลงาน
กลุ่ม
องค์กร
 ผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อยเพื่อโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง New product
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
development
 ระบบทำควำมสะอำดฟิลเตอร์อัตโนมัติ
Dream IX
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จำกัด
(โรงงำนโรจนะ)
 นำเสนอผลงำน Automation Kaizen
ผลงาน
 เครื่องวัดควำมเรียบแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ XXX
 จัดทำระบบป้อนกลับ "แผ่นรองกระแทกห้อง
เครื่องยนต์" อัตโนมัติ
 เครื่องปิดฝำถ้วยกลม
 กำรจัดทำเครื่องจักรเพื่อผลิตทองแดงแบบวงสำหรับ
ใช้ในกระบวนกำรผลิต
 อยำกรองดีดี
 สร้ำงเครื่อง Insert Connector แบบอัตโนมัติ

***กลุ่มนำเสนอผลงำน 20 นำที (รวมผู้บริหำร และกำรแสดง (ถ้ำมี))
กลุ่ม
องค์กร
Never Give Up Team บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหำชน)
Kaizen & Maintenance บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
body shop Team
ดูดมำปล่อย ทะยอยปิดฝำ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)
ENDLESS CHANGE
บริษัท ยูเนียน ออโตพำร์ทส มำนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
Coating Star #2
Project-X

บริษัท สยำมไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด (โรงงำนหนองแค)
บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหำชน)

 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวำคม 2563
ำเสนอผลงำน Karakuri
Karakuri Kaizen
Kaizen
นนำเสนอผลงำน
ำเสนอผลงำน Project
Project Kaizen
Kaizen
นนำเสนอผลงำน
ำเสนอผลงำน Service
Service Kaizen
Kaizen
นนำเสนอผลงำน
 นำเสนอผลงำน Karakuri Kaizen
ผลงาน
 กำรลำเลียงชิ้นส่วนเพลำข้อเหวีย่ งด้วยระบบอัตโนมัติ
ต้นทุนต่ำ
 ลดของเสีย บำนท่อไขว้ Ext.28

 07:00 – 08:00 น.
 08:15 น.

กลุ่ม

ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน
พิธีกรนาเข้าสู่งาน

***กลุ่มนำเสนอผลงำน 20 นำที (รวมผู้บริหำร และกำรแสดง (ถ้ำมี))
องค์กร

อีสำน rangers

บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงำนนวนคร)

ระยะปลอดภัย

บริษัท นวพลำสติกอุตสำหกรรม จำกัด (สระบุรี)

 กำรเปลี่ยนถ่ำยกล่องชิ้นงำนสำหรับ CASE -N4J
 ลดเวลำกำรซ่อม ROTARY VALVE Z-7303 OVER

LOAD TRIP (300 ห้อยสมดุล)
 MIX KARAKURI

 นำเสนอผลงำน Project Kaizen
ผลงาน
 ลดค่ำใช้จ่ำยกำรเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำรลด
ปริมำณกำรใช้สำรช่วยตกตะกอนที่ถึงตกตะกอน
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรขึ้นรูปสินค้ำเค้กโรลครีมสด
 เครื่องหั่นไส้กรอก
 เศษฝ้ำยสำงใยกลับมำใช้ใหม่

Smart D

บริษัท ไทยชนำธร อุตสำหกรรม จำกัด

What What GRU

บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด

บำงบอน

บริษัท บำงกอกเพรสพำร์ทส จำกัด

***กลุ่มนำเสนอผลงำน 20 นำที (รวมผู้บริหำร และกำรแสดง (ถ้ำมี))
กลุ่ม
องค์กร
Ecology Wastewater บริษัท จีซ-ี เอ็ม พีทีเอ จำกัด
Treatment
มดแช่เย็น
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำดกระบัง)
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (กิจกำร
หัน่ ให้ขำดเลย...ฉับ ฉับ
สระบุรี)
ECO-TEAM 2
บริษัท นันยำงเท็กซ์ไทล์ จำกัด

 นำเสนอผลงำน Service Kaizen
***กลุ่มนำเสนอผลงำน 20 นำที (รวมผู้บริหำร และกำรแสดง (ถ้ำมี))
ผลงาน
กลุ่ม
องค์กร
 ลดระยะเวลำกระบวนกำรจัดทำข้อมูลกำรรับซื้อกำแฟ
Coffee Roaster
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 ลดเวลำกระบวนกำรขำยสินค้ำ
EUROX 5G
บริษัท คิงบำงกอกอินเตอร์เทรด จำกัด
 scan ปุ๊ปติดปั๊ป
มดตัวน้อยตัวนิด
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ จัดเตรียม และจัดส่ง
ไทบ้ำน 4.0
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
น้ำมันเครื่อง (PTG Smart Lube Warehouse)
(คลังน้ำมันขอนแก่น)
 ควบคุมเอกสำรผ่ำนออนไลน์โดยซินโฟเนียร์
Sinfonia Team
บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 Upgrade weighting Controller
weighting
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหำชน)
 ลดเวลำในกำรนำเข้ำข้อมูลรำยกำรสั่งซื้อของร้ำนสำขำ รถฉึกฉึก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
7-11 ที่หน่วยงำนจัดส่งขำออก
ศูนย์กระจำยสินค้ำ RDC ลำพูน
 กำรจัดทำเอกสำรกำรประกอบชิ้นส่วนรถ Instruction ALC TEAM
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Sheet แบบ Electronic
 แปลค่ำควำมถ่วงจำเพำะ น้ำมันใส
EASY API
บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
 โปรแกรมตรวจสอบคุณภำพน้ำมันที่สถำนีบริกำร
3 P Project Team
(สถำนีบริกำรอัมพวำ 1)
 ใครบอกว่ำตำมสถำนะสินค้ำด้วยตัวเองไม่ได้
wonder women
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
MEAPMD
กำรไฟฟ้ำนครหลวง (ฝ่ำยบำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ)
 Smart Energy ระบบจ่ำยไฟกลับอัตโนมัติ
 ชุดตรวจสอบน้ำหนัก รำคำ และประเภทในกำรฝำกส่ง ทีมงำน สำนักงำน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สิ่งของทำงไปรษณีย์
ไปรษณีย์เขต 7

17:00 – 18:00 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล Thailand Kaizen Award
2020

วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ



K20JP06KA (287–0301–01–100–9 – 283–6 – 2630)

องค์กร / บริษัท : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………สาขาที…
่ …………………
ทีอ
่ ยู่ : (สาหรับออกใบกากับภาษี ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี ………………………………………………………………………

่ และว ันทีเ่ ข้าร่วมงาน : (โปรดทาเครือ
รายชือ
่ งหมาย  ลงในช่องวันทีเ่ ข ้าร่วมงาน ใบสมัครสามารถทาสาเนาได ้)
่ ผูร้ ว
รายชือ
่ มงาน

ตาแหน่ง

ว ันทีเ่ ข้าร่วมงาน
15

16

17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่สามารถเข ้าร่วมงานได ้กรุณาแจ ้งล่วงหน ้าก่อนวันงาน 5 วันทาการ มิฉะนัน
้ ท่านต ้องชาระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
2. กรณียกเลิก/ไม่สามารถเข ้าร่วมงานได ้กรุณาแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษร
3. ขอความกรุณาใส่เลขทีบ
่ ัตรประจาตัวประชาชน เนือ
่ งจากระบบลงทะเบียนจะใช ้ตรวจสอบความถูกต ้องและการยืนยันตัวตนของผู ้ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

5,600 + Vat 7% = 5,992 บาท/ชุด (3วัน)

Promotion : สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี) *** 1 ชุด เข้างานได้ 3 วัน วันละ 1 ที่นั่ง สามารถสลับผู้เข้าร่วมงานมาคนละวันได้
รับฟรี : ของที่ระลึก แฟรชไดร์ฟ Thailand Kaizen Award 2020
กรุณาชาระเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ***ไม่รบั ชาระเงินหน้างาน***
 ชาระเงิน
โดย
 เงินสด
 ชาระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์

่ บัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
ชือ
่ ่ น)”
ุ

 ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาเอ็มควอเทียร์

เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 009-2-23325-3

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาพัฒนาการ

เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 064-1-11613-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุขม
ุ วิท 43

เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 172-0-23923-3

่ บริษัท ส่ง E-mail ถึง weerapot@tpa.or.th (คุณวีระพจน์)
* โปรดแนบสาเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร ้อมชือ
 เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)”
ุ่
หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
*** เนือ
่ งจากสมาคมฯ เสียภาษี เงินได ้พึง่ ประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได ้อยูใ่ นข่ายทีต
่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายตามคาสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึง่ มีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี อากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

สอบถามรายละเอียดหรือสารองที่นั่งได้ที่ :
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3

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

่ ผูแ
ลงชือ
้ จ้ง ………………………………………………………………………
วันที…
่ …………/………………/………………
โทรศัพท์………………………………………………
Email……………………………………………………………………

