
 



 
 

07:30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
08:00 – 08:30 น.  พิธีกรน ำเข้ำสู่กำรน ำเสนอผลงำนรอบชิงชนะเลิศ 

       

        :  น ำเสนอผลงำน Junior Manufacturing QCC Prize                       
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 

 ลดเวลาในการซ่อม ALPG Board  
ของ Tester ICT-8000 ทีF่T Process 

หมีน ้ำ บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจ ุTube 
Sensor 

พระนคร บริษัท อีโนเว รับเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 ลดปัญหา Skip Error 1560 Process 
HGA Setting Area HAS Genesis 
Line G4 Product LEE 

ฟ้ำใส 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 ขจัดปญัหา Oil Leak ที่ Cylinder 
Block 3C Machining 

โก๋โรงกลึง Gen 2 บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ลดเวลาสูญเปล่าทีข่ั้นตอนการประกอบ
งานเข้าเครื่อง Selective ของงาน 
รุ่น RCL 

Power of Light บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 ขจัดปญัหารอยกระแทกที่ร ูPin  
(Model RHF4) 

Turbo Familial 2 บริษัท ไดน่า เมททอล จ ากัด 

 ลดปัญหา Card Screw Missing ของ 
Vela Product ในพื้นที่ Final 
Assembly Process 

Brainstorm 
Team 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดเวลา
กระบวนการเปลีย่นแม่พมิพ์ ไลน์ 
Press TR3000 

STEM POWER 
TEAM 

บริษัท ซังโกะไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  
(โรงงานเวลโกร์ว) 

 ลดเวลาการ Set up เครื่องจักรจาก
การเปลีย่นรุ่นการผลิต ที่กระบวนการ 
Die Bond ของ Package SOP8 

Simba บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ลด Break Down เครื่องบรรจซุอง  
Alfa Ram No.16 

Good Time การยาสูบแห่งประเทศไทย  

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Junior Manufacturing QCC Prize 
  
 
 
 
             

***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 20 นาที  
(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 

 



 ลดปัญหา Groove Radius เล็ก  
ของวาล์ว Part A 

NEXT GEN TEN บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จ ากัด 

 ลดเปอร์เซ็นต ์Reject ไก่ทอดติดกัน
จาก 0.96% เหลือ 0.30% 

ไก่ทอด ก็อร่อย
เหมือนกันนะเนี่ย... บริษัท ซพีีแรม จ ากัด (ลาดหลมุแก้ว) 

 ลดมอเตอร์เบสเสียจากการปรบัปรุง
การขันสกร ู

LN2 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะอิน) 

 แก้ไขปัญหา Part 61111.2-230B นูน 
หักขอบล้อหลุดไปยัง W 

ค้อนทอง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย)์  

 ลดปัญหางาน NG ปีกหนาบางที่ไลน์ 
Hub Rear - KPHA 

New 
Development บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 

 ลดปัญหา HAS P/N Unmatched รุ่น
งาน Paris-C ที่ต าแหน่ง Sub 
HAS/Pivot ASM 

ไฟแช็ก 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 ขจัดปญัหาประกอบท่อผิดด้านของท่อ 
Model X 

แปดริ ว 2 บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จ ากัด 

 ลดปัญหา STAY Front Cover 
MODEL K2JA NO Center 

Core-X บริษัท ไทยซัมมิท โกลด ์เพรส จ ากัด 

 ขจัดปญัหาผนังงานหล่อบาง Cover 
Front Axle Diameter (Ø) 8.2 mm. 

ฅนสมบูรณ์ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

 ขจัดปญัหา Machine Rear Oil Seal 
Leak Test show data NG Model Y 

คมพยัคฆ์ทะลวงไส้ บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ลดอัตราการเกิด Andon Feedback 
Ng Mode C3 No Separated ของ 
Package MCR 01 ที่เครื่อง N-34 

Printing 1 Team 
A บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ลดปรมิาณการใช้กาว Three Bond 
พื้นที่ HAS รุ่นงาน PCM 

Do Dee Dee 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 ลดอัตราการเกิดลายวงจรยกเผยอของ
ชิ้นงานรุ่น Blazepod ที่กระบวนการ
ทดสอบคุณสมบัตขิองชิ้นงาน 

FOLLOW YOUR 
INSTINCTS บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) 

 ขจัดปญัหาชุบงานพองในร่องน้ ามัน 
K-000823 

Look Chup บริษัท ไดน่า เมททอล จ ากัด 

 Reduce AQI Ag paste small 
package SOP8M process die 
bond transistor no.SP8K32 

แตงโมเปรี ยว II บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

07:30 น   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
08:00 – 08:30 น.  พิธีกรน ำเข้ำสู่กำรน ำเสนอผลงำนรอบชิงชนะเลิศ 

             :  น ำเสนอผลงำน Manufacturing QCC Prize 
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 

 ลดปัญหา Black Dot Mold Part 
No.0499-0108-T25 

อยู่บ้ำรุง บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ลดปัญหา R/F FR Bumper หลุดจาก 
Frame 

พลังคนรุ่นใหม่ 
บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(โรงงานส าโรง) 

 ลดอัตราการเกิดของเสียอาการ Dent 
on Seal Surface จากกระบวนการ 
Forming ที่เครื่อง SEF-20 

4 กุมำร บริษัท อูซูอ ิอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 ลดเปอร์เซ็นต ์Reject ฟิล์มสินค้าข้าว 
chill เนื่องจากรอยซีลขาด 

Number One บริษัท ซพีีแรม จ ากัด (ลาดหลมุแก้ว) 

 ยืดอายุการใช้งานตัวกวาด Coke  
 คอเตาที่ Line 2 ACB Team บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน) 

 ลดปัญหา Alarm Injection Mold 
Close Eror MC.176 

ABYSS บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

 ลดปัญหา Robot เชื่อมทะลุ Frame 640 
บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(โรงงานส าโรง) 

 ลดจ านวนครั้งการเกิดปัญหาน้ าเสีย
ล้นออกจากบ่อ Sump 7 

คนกรองเบียร์ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 

 ลด Defect เส้นนูน ตุ่มนูนใน
กระบวนการผลติ Laminate  
ลง 50% ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

LA NEXT บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จ ากัด 

 ลดอัตราการเกิด อาการเสีย Low 
Battery ที่ขั้นตอนการทดสอบ
กระแสไฟฟ้า ของงานรุ่น RAD-XXX 

Be Chic Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 ลดปัญหาการตรวจสอบค่าร่วมศูนย์
ร่อง Spline Hub 4x4 ด้วย CMM 
ไม่ได้

Q1 
บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(โรงงานส าโรง) 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มนีาคม 2566 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Manufacturing QCC Prize 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Task Achieving QCC Prize 
 
 
 

***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 20 นาที  
(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 

 
                            



 ลด Reject ค่า Burst โดยควบคุม
ความหนืดของน้ าแป้งที่ Size Press 

กลว้ยหอม บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานปราจีนบุรี) 

 ลดสาเหตุของปัญหาเพลา 
HYDRODISK#2 ขาด  
ขณะเริ่ม Start-UP 

Waste Plant 4 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานวังศาลา) 

 ลดปัญหาลังติดก่อนเข้าเครื่องล้างลัง ต้นก้ำลัง 02 บริษัท เชียงใหม ่เบเวอเรช จ ากัด 

:  น ำเสนอผลงำน Task Achieving QCC Prize 
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 

 พัฒนาระบบควบคมุและตรวจสอบ
การ Flare Gas 

IT & Control บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จ ากัด 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้า All 
Online กลุ่มสินค้า Full Case 

Remix Team 
บริษัท ซพีี ออลล ์จ ากัด (มหาชน)  
(ศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน) 

 ลดเวลาในการสรรหาพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 

Hybrid DNA บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบชิน้ส่วน 
Service โดยแนวคิด Digitalize 

กล้วยหอมทอง 
บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(โรงงานส าโรง) 

 Reduce EE Consumption At  
C-3601 AB 

C-Candidate บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากดั 

 การเพิ่มประสิทธิภาพ Cleaning 
Masking Jig ไลน์ Rr.Axle #2 

Maru K 
Teamwork 

บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(โรงงานส าโรง) 

 ลดเวลาสูญเปล่าทีก่ระบวนการผลิต 
ของงานรุ่น 3D Sensor 

Time Machine บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 พัฒนาการวิเคราะห์หามวลโมเลกุล 
(K-Value) ในตัวอย่างโพลิสไตรีน 
(EPS) 

B-NEW บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน) 

 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก าลังคน 
MPEFF Frame Zone #1 

Power Supply 
บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(โรงงานส าโรง) 

 Reduce Labor Cost of Test Leak 
Ball Valve 

ควำมหวังใหม่ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

 ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
อุปกรณ ์Protection Motor  
ที่บ่อบาดาล 5 

Power for you บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน 
& CO2 Emisson หน่วยงาน Maru K 

Maru K 
Teamwork 

บริษัท ฮีโนม่อเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(โรงงานส าโรง) 



 

 
07:30 น   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
08:00 – 08:30 น.  พิธีกรน ำเข้ำสู่กำรน ำเสนอผลงำนรอบชิงชนะเลิศ 

 
          :  น ำเสนอผลงำน Support QCC Prize  

ผลงำน กลุ่ม องค์กร 
 ขจัดปญัหา Contamination 

Process R010 ให้เป็นศูนย ์
It's a good time บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ลดปรมิาณการทิ้งกระดาษกรองใน
ขั้นตอนการกรองเบยีร ์

แกะด้ำ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จ ากัด 

 ลดความผิดพลาดการจัดท าสมดุ
โทรศัพท์ประจ าป ีกฟน. 

Begin Again  
ฝ่ำยระบบโครงสร้ำง
พื นฐำน 

การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฏร์บูรณะ 

 ลดค่าใช้จ่ายจากระบบ Vent  
อาคาร 12 

หนุ่มหน้ำหวำน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

 ลดปัญหา Defect Spindle Motor 
Scratch ที่เกิดจาก Error x6 
Fastening Fail ที่ MDL Ph#3 
Line 3 

Adventure 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 ลดระยะเวลาการจัด POG 
Vending Machine 

The Banana บริษัท ซพี ีรีเทลลิงค์ จ ากัด 

 ลดปัญหา Downtime ที่เครื่อง  
E-Test line Genesis G5  
รุ่นงาน PCM 

All Be Winner 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 ลด Delay Gauge Car อนำคตใหม่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 
 ลดปัญหาถ้วยสินค้ากลุม่ข้าวสวย 

บุบ ยุบ หลังอุ่นไมโครเวฟ 
มดน้อยแต่ไม่น้อยนะ บริษัท ซพีีแรม จ ากัด (ลาดหลมุแก้ว) 

 ลดความผิดพลาดกระบวนการจัดท า
รายงานสถานการณ์จ าหน่ายไฟฟ้า
เป็นศูนย์ 

SMART PED  
ฝ่ำยเศรษฐกิจพลัง
ไฟฟ้ำ 

การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลยีบ 

วันศุกรท์ี่ 31 มีนาคม 2566 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Support QCC Prize 

 น ำเสนอผลงำนประเภท Office QCC Prize  
 น ำเสนอผลงำนประเภท Business for Service QCC Prize 
 น ำเสนอผลงำนประเภท New Born QCC Prize 
 

              
***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 20 นาที  

(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
 



:  น ำเสนอผลงำน Office QCC Prize 
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 

 ลดเวลาการจัดท าเอกสารใบแจง้
สั่งซื้อ 

On The Floor บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

 การลดเวลาการท างานของ
เทรนเนอร์ในส่วนงาน ระบบ  
Re-certify ของ Technician 

The Power Trainer 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 ลดเวลาการสรปุผลตรวจโควดิผ่าน 
Mobile 

 Good Luck บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

:  น ำเสนอผลงำน Business for Service QCC Prize 
ผลงำน   กลุ่ม  องค์กร 

 ลดจ านวนการเสียเครื่องปั่นน้ าในร้าน 
7-11 พื้นที่ จ.ชลบุร ี

        Star บริษัท ซพี ีรีเทลลิงค์ จ ากัด 

:  น ำเสนอผลงำน New Born QCC Prize 
ผลงำน   กลุม่ องค์กร 

 เพิ่มประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาเพื่อ
วางแผนการศึกษาให้นักศกึษาระดับ
ปริญญาตร ีคณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

เลขำนุกำรภำควิชำและ
เลขำนุกำรโครงกำรฯ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่คณะบริหารธุรกิจ 

 Improvement of Customer 
Responsiveness 

Customer Service 
Excellence บริษัท จซี ีโลจิสติกส์ โซลูชั่นส ์จ ากัด 

 ขจัดปญัหา SPOT NUT ไม่ติด  
 ของชิ้นส่วน Model : M 

G-EASY บริษัท เอส.พี.เมทัลพาร์ท จ ากดั 

 ขจัดปญัหาชิ้นงานรั่วที่แนวเชื่อม 
Model N 

Balloon บริษัท เอเบิล ซาโน ่อินดัสตรีส์ (1996) จ ากัด 

 การพัฒนาระบบ KPI and Dashboard 
เพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิาร  
คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

AccBA ปังปุริเย ่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่คณะบริหารธุรกิจ 



สอบถามรายละเอียดหรอืส ารองที่นัง่ได้ที่ : 
TPA Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 772, 773   
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th 
  

 

  
 

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566  เวลา 08.00 – 17.30 น.  
ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

           

องคก์ร : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่: (ส ำหรับออกใบก ำกบัภำษี) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี…………………………………………… สำขำที…่……………… 

รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (โปรดท ำเครือ่งหมำย  ลงในชอ่งวนัทีเ่ขำ้ร่วมงำน ใบสมัครสำมำรถท ำส ำเนำได)้ 

รายชือ่ผูร้ว่มงาน ต าแหนง่ 
วนัทีเ่ขา้รว่ม 

29 

ม.ีค. 
30 

ม.ีค. 
31 

ม.ีค. 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      
 

หมายเหต ุ :  1. กรณไีมส่ำมำรถเขำ้รว่มงำนไดก้รณุำแจง้ลว่งหนำ้กอ่นวนังำน 5 วนัท ำกำร  มฉิะนัน้ทำ่นตอ้งช ำระคำ่ลงทะเบยีนเต็มอตัรำ 
   2. กรณียกเลกิ/ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มงำนไดก้รณุำแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 3. กรณีทีส่ง่ใบสมคัรส ำรองทีน่ั่งแลว้ยงัไมไ่ดร้ับกำรยนืยันกลบัภำยใน 3 วนั กรณุำตดิตอ่ 02-717-3000-29  ตอ่ 772, 773 
 

5,600 + Vat 7% = 5,992 บำท/ชดุ/ทำ่น (3 วัน) 
 รับฟร ี: แฟรชไดรฟ์ Thailand Quality Prize 2023 และของทีร่ะลกึ (เฉพำะวนัแรกเทำ่นัน้) 

พิเศษ... สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดท่ี 11 ฟร)ี ** กรณีทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมงำนไดท้ัง้ 3 วนั สำมำรถใหผู้อ้ ีน่เขำ้แทนได ้       
กรุณาช าระเงินภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ***ไมร่บัช าระเงินหน้างาน*** 

 
 

  เงนิสด      
   ช ำระเงนิผำ่นบญัชอีอมทรัพย ์ ชือ่บญัช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)”  

  ธนำคำรไทยพำณชิย ์  สำขำเอ็มควอเทยีร ์  เลขทีบ่ัญช ี 009-2-23325-3 
  ธนำคำรกรงุไทย  สำขำพัฒนำกำร  เลขทีบ่ัญช ี 064-1-11613-6 
  ธนำคำรกรงุเทพ  สำขำสขุมุวทิ 43  เลขทีบ่ัญช ี 172-0-23923-3 

 * โปรดแนบส ำเนำกำรสัง่จำ่ยเงนิ (Pay-In) พรอ้มชือ่บรษัิท สง่ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2719-9481-3 ถงึคณุเกรยีงไกร 
  เชค็ธนำคำรสัง่จำ่ย “สมำคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                                                     

*** เนือ่งจำกสมำคมฯ เสยีภำษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตำมมำตรำ 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขำ่ยทีต่อ้งถกูหกัภำษี ณ ทีจ่ำ่ยตำมค ำสัง่กรมสรรพำกรที ่ 
ทป.101/2544 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่16  กรกฎำคม 2544  ***เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีอำกร 0993000132246 สำขำที ่00001 

        ลงชือ่ผูแ้จง้ ……………………………………………………………………… 
  วันที…่…………/………………/………………   

                                                                     โทรศัพท…์……………………………………………  
Email……………………………………………………………………    

K22JP06QP (287–0101–01–100–9 : 282–6 : 2630) 
 

 เอกสารใบสมคัรนีถ้อืเป็นใบแจง้หนี ้ 
       



  ช าระเงิน
โดย 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 

แฟรชไดรฟ์ Thailand Quality Prize  2023  

mailto:award@tpa.or.th



