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การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ
FMEA Requirement and Implementation Training Course (FMEA)

หลักการและเหตุผล

 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและ สงมอบ
ในอุตสาหกรรมยานยนต ที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหาร
และวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มี
หนาที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิต
และบริการ) โดยผูเกี่ยวของ (คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะห
ไปใชเปนแนวทางเพื่อประกันแตเนิ่นๆ ตอขอบเขตที่อาจเปนไปไดวาขอขัดของดานศักยภาพและ กลไก/สาเหตุที่กอตัวขึ้น
ในการสรางปญหา จะไดรับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของลูกคาและผูใช (ผูขับขี่ยานยนต) และ สอดรับกับความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวขอการฝกอบรม
 แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
 รายละเอียดความตองการ DFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ
 รายละเอียดความตองการ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ
 การบริหาร DFMEA และ PFMEA ในองคกร โดยการเขียนเปนแผนภูมิ     

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิต 
และคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ 
ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ
คลังสินคา เปนตน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 19-20 กุมภาพันธ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562  

วัตถุประสงค
 หลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกรไดอยางถูกตอง
 ความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA
 เขาใจหลักการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number)
 เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team ) 
 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน
 



ความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016)

หลักการและเหตุผล

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวขอการฝกอบรม
 ขอกำหนดวาดวย Addressing the risks/opportunities
 การประยุกตใชระบบการวิเคราะหระบบการวัดกับเครื่องมือตรวจวัด หรือผลิตภัณฑ
 การกำหนด Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 การกำหนด Actions จากการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส    

QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 14-15 กุมภาพันธ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562  

วัตถุประสงค
 ขอกำหนดตางๆท่ีเก่ียวของกับ Risk-Based Thinking มากำหนด Preventive Action และการนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 ระบบและเทคนิคตางๆที่เกี่ยวของกับประเมิน และการจัดการความเสี่ยง/โอกาส

        การคิดแบบฐานความเส่ียงจะชวยใหองคกรไดทราบปจจัยตางๆ ท่ีจะไมเปนเหตุใหกระบวนการและระบบบริหารคุณภาพ 
ขององคกรมีผลลัพธที่เบี่ยงเบนไปจากผลที่ไดคาดหวังหรือวางแผนไว ซึ่งวิธีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและโอกาสนั้น 
ขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ไมไดกำหนดไวอยางชัดเจนวา องคกรจะตองดำเนินการดวยวิธีใด
เปนการเฉพาะ ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมนี้จึงมุงเนนวิธีการดำเนินการที่เปนรูปธรรม และเปนวิธีการที่ยอมรับโดยสากลหรือ
สอดคลองกับขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ใหมากที่สุด เพื่อใหไดมาตรการปองกันในการลด
ผลกระทบในทางลบ และเพื่อใหไดใชโอกาสที่มีไดอยางสูงสุด

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม
 รับทราบและเขาใจในรายละเอียดของขอกำหนดของ Risk-Based Thinking ใน ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 
 ผานการอธิบายโดยที่ปรึกษาพรอมทั้งตัวอยางประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุม และการรวมแสดง
 ความคิดเห็นระหวางการฝกอบรม
 การทำใหทราบ Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 การประยุกตระบบการประเมินความเสี่ยงที่สากลยอมรับ
 การนำความเส่ียงและโอกาสท่ีไดจากการประเมินมากำหนด Preventive Action เพ่ือขจัด potential nonconformities
 การบูรณาการผลจากการ Addressing the risks/opportunities เขากับกระบวนการตางๆ เชน การตลาด การขาย 
 การออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิต  



การสรางจิตสำนึกที่ดีกับองคกรและเพื่อนรวมงาน
(Creating conscious mind set to organization and colleagues)

หลักการและเหตุผล

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวขอการฝกอบรม
 วัตถุประสงคขององคกร
 การสรางทัศนคติท่ีดีในการทำงาน
 การกำหนดเปาหมาย
 มนุษยสัมพันธในการทำงาน
 การสรางแรงจูงใจ    

พนักงานทุกระดับ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 14 กุมภาพันธ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562  

        ทำงานไปทำไม? เพื่อใหไดเงิน เปนประโยชนตางตอบแทน ไดเงินมาจากการทำงาน แตถาทำงานไมดี ทำงานเสียหาย 
อาจถูกลงโทษ ซึ่งอาจถึงการเลิกจางหากรายแรง แตถาทำงานงานดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ก็อาจไดรับเงินเพิ่ม 
ไมวาจะเปนเงินพิเศษ หรือข้ึนเงินใหเปนพิเศษ
        การมีจิตสำนึกในการทำงานที่ดีจะทำใหเกิดความรับผิดชอบ มุงงาน สามารถผลิตงานที่เปนสินคาหรือบริการอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน อยูเสมอ ซ่ึงจะเปนตัวท่ีชวยสรางความม่ันคงในชีวิตตนเองและครอบครัว ทำใหทำงานอยางมีความสุข 
อยูรวมกับผูอ่ืนได “มีการสรางความสำเร็จรวมกันระหวางตนเองกับเพ่ือนรวมงานและองคกร”

วัตถุประสงค
 เพ่ือใหพนักงานทุกระดับท่ีเขารับการอบรมเขาใจปญหาของตนเองเพ่ือการพัฒนาท่ีดีข้ึน   
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจองคกรและธุรกิจ
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจตนเอง เพื่อนรวมงานและองคกร



การสรางทีมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทำงาน
(Team building for High productivity and Quality)

หลักการและเหตุผล

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวขอการฝกอบรม

ระดับหัวหนางาน และ ระดับพนักงาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 21-22 กุมภาพันธ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562  

        ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมไมมีใครที่สามารถทำงานไดเพียงลำพังแลวสัมฤทธิ์ผลไดตามความตองการของลูกคา
ไดอยางครบถวนตรงเวลาและตนทุนท่ีต่ำได แตเราตองการความชวยเหลือ หรือท่ีเรียกวาความรวมมือ รวมแรง และรวมใจจากบุคคลอ่ืนๆ 
มาชวยทำใหกิจกรรมน้ัน ๆ สำเร็จไดอยางรวดเร็วเพ่ือสนองตอบตาม P Q C D S M E E และความสำเร็จตามเปาหมายขององคกร
        การทำงานเปนทีม คือหัวใจของการปฏิบัติงานในทุกองคกร เนื่องจากเปนการดึงศักยภาพความสามารถสูงสุดของบุคลากร
แตละคนมาเขาไวดวยกันดวยความรวมมือ รวมแรงและรวมใจ เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้น 
การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่พึงปรารถนาอยางยิ่งของทุกองคกรที่ตองการใหทุกคนในทีมงานสามารถเรียนรู
วิเคราะหแกไขปญหารวมกัน ปรับปรุงความสัมพันธตางๆ ลดปญหาความขัดแยง เพ่ือใหการทำงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตลอดจนอยูรวมกันอยางมีความสุข

วัตถุประสงค
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจความตองการขององคกรเขาใจตนเองและเขาใจเพ่ือรวมงาน   
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถประยุกตและปรับตัวในการทำงานรวมกับผูอื่นได
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานเปนทีม

รูปแบบการอบรม
 การบรรยายและรวมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรม Workshop

 ธรรมชาติขององคกรและการแกปญหา   เปาหมายและรูปแบบของการสื่อสาร
 ความตองการและเปาหมายขององคกร   กิจกรรมการสื่อสาร
 ลักษณะและที่มาของปญหา    การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกัน
 เครื่องมือในการแกปญหา     ธรรมชาติของมนุษย
 เทคนิคการสรางความไวใจตอกันในทีมงาน   การมีมนุษยสัมพันธ 10 ประการ
 ความตระหนัก 3 ดานของชีวิตคนทำงาน   10 วิธีสรางสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
 ความไววางใจกับความรวมมือ    การทำงานเปนทีมสูความเปนเลิศ
 เทคนิคการสื่อสารในองคกร    ความสำคัญของการเปนสวนหนึ่งของทีม
 ผลกระทบจากการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ   กิจกรรมการสรางทีม   



ตนทุนคุณภาพ
(Cost of Quality)

หลักการและเหตุผล

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวขอการฝกอบรม

พนักงานระดับ โฟรแมน หัวหนาแผนก หัวหนาฝาย 
พนักงานทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 20 กุมภาพันธ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562  

        ผลกำไร ตนทุน และคุณภาพ เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันเปนอยางมาก เมื่อไหรก็ตามที่คุณภาพของผลิตภัณฑ การบริการ
หรือประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ยอมทำใหตนทุนสูงข้ึน และกระทบถึงผลกำไรตามไปดวย ดังน้ันตนทุนคุณภาพ จึงเปนปจจัยสำคัญ
ของทุกองคกรในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตนทุนคุณภาพ เปนแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ขององคกรอยางหนึ่ง ที่เปลี่ยนคุณภาพขององคกรเปนตัวเลขทางการเงิน ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เพื่อที่ทุกคนในองคกร 
จะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใสตนทุนการปองกันไดอยางถูกตอง การปรับปรุงลดตนทุน โดยไมลดคุณภาพจะนำมาซ่ึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองคกร

วัตถุประสงค
 สามารถระบุปจจัยท่ีเก่ียวของกับตนทุนดานคุณภาพได   
 สามารถเก็บขอมูล วัด และคำนวณตนทุนดานคุณภาพไดอยางเหมาะสม

 แนวคิดการบริหารตนทุนสมัยใหม   
 ความหมาย ความสำคัญ และ จุดประสงคของการวัดตนทุนคุณภาพ   
 ตนทุนคุณภาพ Cost Of Quality (COQ)    
 การวัดตนทุนคุณภาพ     
 ข้ันตอนการสรางระบบตนทุนคุณภาพ   
   ข้ันท่ี 1 การเตรียมการสรางระบบตนทุนคุณภาพ(Preparation)   
   ข้ันท่ี 2 การระบุรายการตนทุนคุณภาพ    
   ข้ันท่ี 3 การรวบรวมและบันทึกขอมูล COQ    
   ข้ันท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล COQ
   ข้ันท่ี 5 จัดทำระบบการปรับปรุงคุณภาพและลดตนทุน
   ข้ันท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบตนทุนคุณภาพอยางตอเน่ือง
 การประยุกต COQ กับการเพ่ิมขีดความสามารถ
 ในการแขงขัน โดยลดตนทุนคุณภาพ
 Workshop
 สรุป ประโยชน COQ      



การพัฒนาอยางตอเนื่องดวย Kaizen
(Kaizen Suggestion for Work Improvement)

หลักการและเหตุผล

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวขอการฝกอบรม

หัวหนางาน , วิศวกร, ชางเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 12 กุมภาพันธ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562  

        ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงงาน โดยไมจำกัดวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคท่ีใช ซ่ึงในการปรับปรุงงานน้ันสามารถปรับปรุงได
ตั ้งแตเรื ่องใกลตัวในการทำงานอยางคอยเปนคอยไปและทำอยางตอเนื่องจนกระทั่งถึงเรื ่องเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ
ซ่ึงองคกรโดยท่ัวไปแลวใหความสำคัญกับการปรับปรุงอยางคอยเปนคอยไปและตอเน่ืองเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเร่ืองของกิจกรรม
ขอเสนอแนะ 5ส กิจกรรมกลุมคุณภาพ ซ่ึงทายท่ีสุดแลวเปาหมายอยูท่ีการปรับปรุงงาน โดยท่ีทุกคนมีสวนรวมและเสริมสรางจิตสำนึก
ดานคุณภาพใหกับพนักงาน

วัตถุประสงค
 หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อใหความรูความเขาใจในการปรับปรุงงานตอพนักงานในองคกรโดยอาศัยแนวคิดไคเซ็น
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในการทำงาน ผานการอธิบายแนวทางในการวางระบบและแนวคิดในการปรับปรุงงาน
โดยที่ปรึกษา กรณีศึกษา กิจกรรมกลุมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางการอบรม

 ทำความรูจักกับแนวคิดไคเซ็น   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการปรับปรุงงาน   
 การพัฒนาองคกรแบบไคเซ็น    
 กิจกรรมขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมไคเซ็น     
 เคร่ืองมือ 7 ประการในการคนหาสาเหตุของปญหา   
  การนำไคเซ็นไปปรับปรุงการผลิต   
  5 ส กับการสงเสริมไคเซ็น    
  กิจกรรมกลุมคุณภาพกับการสงเสริมไคเซ็น    
  ไคเซ็นอยางไรใหพนักงานปฏิบัติตอเน่ืองและมีความตระหนัก
  กรณีศึกษาในการทำไคเซ็น



การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม
Total Productive Maintenance(TPM)

หลักการและเหตุผล

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

รายละเอียดหลักสูตร

หัวหนางาน ผูจัดการ และผูบริหารโรงงาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 25 กุมภาพันธ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562  

        TPM คือ กิจกรรมไคเซ็น ท่ีเนนหนางานธุรกิจการผลิต บริษัท จำนวนมาก ไดนำเอา TPM เขามาใช ซ่ีงจะทำการรับรู 
หรือ Loss ทุกอยางท่ีเปนอุปสรรคของการผลิต

วัตถุประสงค
 ยกระดับประสิทธิภาพ และยกระดับความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ใหมั่นคง แข็งแรง

 บทบาทและพ้ืนฐานสำคัญของการบำรุงรักษา   
 พฤติกรรมการขัดของของเคร่ืองจักร   
 แนวคิดสำคัญการบำรุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance -TPM)    
 องคประกอบ&ข้ันตอนหลักของ TPM
 ความสูญเสียประเภทตางๆท่ีมีผลตอประสิทธิผลโดยรวม (major losses)     
 การประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองจักรโดยรวมผานการวิเคราะห (Overall Equipment Effectiveness-OEE)   
 แนวทางการกำจัดความสูญเสียประเภทตางๆ
  การบำรุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous Maintenance)   
  การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)    
  บทสรุป



สถานที่อบรม
สถาบันยานยนต (สำนักงานกลวยน้ำไท)
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กลวยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทร: 02-712-2414 

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

วิธีการชำระเงิน
ชำระเงินผาน บัญชีออมทรัพย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันยานยนต  
 ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี  026 - 2 - 95026-1  สาขา รามาธิบดี
 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี  224 - 2 - 04477-5  สาขา สมุทรปราการ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  เลขที่บัญชี  369 - 1 - 45032-6  สาขา ยอยถนนแพรกษา
เงื่อนไขการชำระเงิน
 กรุณารอการยืนยันการอบรมจากสถาบันยานยนตกอนการชำระเงิน
หลักฐานการออกใบเสร็จ
 1. สำเนาใบ Pay-In 2. สำเนาใบ ภพ.20
**หมายเหตุ  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต  มีสถานะเปนองคกรหรือสาธารณการกุศล ลำดับที่ 333 ตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 47(7) (ข) และไมอยูในเกณฑที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย

กรุณาสงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน มาที่
แผนกพัฒนาผูประกอบการ
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 
Fax: 02-712-2415 หรือ
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

จัดโดย แผนกพัฒนาผูประกอบการ 
สถาบันยานยนต
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4
แขวง/เขตคลองเตย กทม.10110


