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สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ
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อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

Public Training 2020
การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ

FMEA Requirement and Implementation Training Course:1st Editon 2019- AIAG-VDA

หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิต และสงมอบใน 

อุตสาหกรรมยานยนต ที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/IATF 16949 ใชในการบริหารและวางแผน 

ระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มีหนาที่ออกแบบและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิตและบริการ) โดยผูเกี่ยวของ 

(คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะหไปใชเปนแนวทางเพื่อประกันแตเนิ่นๆ 

ตอขอบเขตที่อาจเปนไปไดวาขอขัดของดานศักยภาพและ กลไก/สาเหตุ ที่กอตัวขึ้นในการสรางปญหาจะไดรับการพิจารณาและ 

กำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของ ลูกคา 

และผูใช (ผูขับขี่ยานยนต) และสอดรับกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง

• หลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกร

ไดอยางถูกตอง

• ความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA

• เขาใจหลักการกำหนด AP (Action priority) แทนการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง

(Risk Priority  Number)

• เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team )

การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน

หัวขอการฝกอบรม 
• แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
• รายละเอียดความตองการ DFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ไดแก scope definition,
structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
• รายละเอียดความตองการ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ไดแก scope definition,
structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
• Step ที่ 7 เรื่องของการจัดทำรายงานและเอกสาร

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ

ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ และคลังสินคา เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม: 4,000 บาท ลด 10% เหลือ 3,600 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415
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Public Training 2020
การจัดทำ Control Plan ตามขอกำหนดของ IATF 16949:2016

(Control Plan for IATF 16949:2016)

หลักการและเหตุผล
ในการดำเนินกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC นั้น จำเปนตองใช Control Plan 

เปนเครื่องมือประกอบที่สำคัญ ซึ่งชนิดของ Control Plan มีอยู 3 ชนิดดวยกัน ไดแก Prototype Control Plan, Pre - Luanch Con-

trol Plan และ Production Control Plan ที่ผูรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC 

จะตองเขาใจและนำไปใชไดอยางถูกตองและอยางเหมาะสม

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและความเขาใจในหลักการและเทคนิคของ Control Plan แตละชนิด

2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูที่ไดไปบูรณาการกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC

ไดอยางถูกตอง

หัวขอการฝกอบรม 
• หลักการและความสำคัญของ Control Plan
• เทคนิคการเขียน Control Plan แตละชนิด
• การนำ Control Plan ไปบูรณาการกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC
• ฝกปฏิบัติการเขียน
• กิจกรรมกลุมและนำเสนอความคิดเห็นของกลุม

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• ผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ประกันคุณภาพ และวิศวกรรม

• ผูเกี่ยวของกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม: 2,000 บาท ลด 10% เหลือ 1,800 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
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หลักสูตรเครื่องมือการแกปญหาคุณภาพ 7 ชนิด

(7 QC Tools)

หลักการและเหตุผล
7 QC Tools เปนเครื่องมือที่สำคัญที่ชวยใหเราสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงจุด และยังสามารถใชควบคุมกระบวนการผลิต 

เพื่อปองกันการเกิดปญหาได เพื่อใหผูเขาอบรมบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โดยเฉพาะการนำ 7 QC Tools “ไปใชไดจริง และประยุกต 

ใชเปน” เราจึงสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่ใหเนนใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติ ไดรวมลงมือคิดและประยุกตใชเครื่องมือ QC 7 Tools 

ใหถูกตอง เหมาะสมในแตละสถานการณ และสามารถใชเครื่องมือ 7 QC Tools ใหเกิดประโยชนในระดับสูงสุด

การประยุกตใช 7 QC Tools ไดอยางมีประสิทธิภาพจะทำใหงานของทานประสบความสำเร็จและบรรลุเปาหมาย พรอมทั้ง 

ยกระดับคุณภาพดวยการควบคุมกระบวนการเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาได

วัตถุประสงค 
1. อธิบายแนวคิดของเครื่องมือ 7 QC Tools ไดอยางถูกตอง

2. เขาใจปญหาการใชเครื่องมือ 7 QC Tools ที่ยังไมเต็มประสิทธิภาพ

3. นำเครื่องมือ 7 QC Tools ไปใชไดเหมาะสมกับงานและสถานการณที่แตกตางกัน

4. เขาใจเทคนิคการใชเครื่องมือ 7 QC Tools อยางมีประสิทธิภาพ

5. แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขาอบรมกับวิทยากร ทำใหเกิดมุมมองและประสบการณที่หลากหลาย

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1. พื้นฐานการเกิดปญหา และ การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
2. ปญหาการใชเครื่องมือ 7 QC Tools ที่ยังไมเต็มประสิทธิภาพ
3. เทคนิคการใช 7 QC Tools ( Check Sheet, Control Chart, Cause & Effect diagram Graph,
Pareto Chart, Scattering Diagram, Histogram) ใหมีประโยชนสูงสุด
4. ฝกปฏิบัติการใช 7 QC Tools ในระดับเขมขนดวยสถานการณตางๆ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• หัวหนางาน วิศวกร ชางเทคนิค พนักงานในระดับปฏิบัติการ และสมาชิกกิจกรรมกลุม QC

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม: 2,000 บาท ลด 10% เหลือ 1,800 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
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Public Training 2020
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย Quality Cost and Delivery

(Productivity Enhancement by Quality Cost and Delivery)

หลักการและเหตุผล
    การแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต และการขนสงสินคาตองแขงขันในดานคุณภาพ (Quality) ตนทุน (Cost) การสงมอบ 

(Delivery) ลูกคาหลักผูผลิตยานยนตและผูประกอบการใหความสำคัญกับ Q.C.D เปนอันดับแรก รวมทั้งการคัดเลือก Supplier จาก 

ผูผลิตยานยนต ดังนั้นการใหความสำคัญกับ Q.C.D มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองดำเนินการอยางเรงดวน เพื่อสงเสริมการแขงขัน 

ทางดานการคาในระดับสากล Q.C.D ไดพิสูจนแลววาเปนระบบการควบคุมกระบวนการผลิต การขนสงที่ดีที่สุดในปจจุบัน และอนาคต 

มีการนำมาปรับใชอยางแพรหลาย สงผลใหเกิดการลดตนทุนในกระบวนการผลิตอยางเหมาะสม และสอดคลองกับตนทุนการผลิต 

อยางแทจริง

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ Q.C.D

2. เพื่อใหผูอบรมสามารถนความรูไปประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินคาในปริมาณที่เหมาะสม

กับความตองการ สงมอบสินคาตามเวลาดวยราคาที่ยุติธรรม และนำไปสูตนทุนการผลิตที่ลดลง

หัวขออบรม
1. QCD (Quality Cost Delivery)
2. วัตถุประสงค
3. เปาหมาย
4. คุณภาพ

• Jidoka • การเพิ่มคุณภาพ • กระบวนการควบคุมคุณภาพ
• มาตรฐานการครวจสอบ • เครื่องมือ และอุปกรณการตรวจสอบ

5. ตนทุน
• ความสูญเปลา 7 ประการ • โครงสรางตนทุน • การลดตนทุน

6. ขนสง
• Just in time • กระบวนการขนสง • สโตร
• ระบบการขนสง • Milk Run • Sequence Supply
• Karakuri

วิธีการอบรม • บรรยาย 60% +  สาธิต 30%  +  นำเสนอกรณีศึกษา 10%

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• ระดับหัวหนางาน,ชางเทคนิค, วิศวกร และ ระดับปฏิบัติการ

• มีประสบการณดานสายผลิตและจัดสง มากกวา 1 ป

• ผูที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม: 4,000 บาท ลด 10% เหลือ 3,600 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

Public Training 2020
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหม (APQP)

Advance Products Quality Planning 

หลักการและเหตุผล
ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพ 

ผลิตภัณฑที่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคาใหความสำคัญในดานคุณภาพ, ตนทุนการผลิตที่ต่ำ และการสงมอบตรงเวลา 

จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ แตละรุนของผลิตภัณฑ (New products/New Project) อยางเปนระบบ

วัตถุประสงค 
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุมเปนคูมือที่ผู ผลิตยานยนตไดกำหนดหลักการวางแผนคุณภาพ 

ผลิตภัณฑแตละชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตตอเนื่อง (Mass Production) จะตองมีการจัดเตรียม และ 

ดำเนินการอยางไร ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูง และแผนควบคุม จึงเปนกลยุทธที่องคกรของทานสามารถนำ 

มาใชในการบริหารระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวขอการฝกอบรม 
• หลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ
• การจัดเตรียม และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต แตละชวงเวลาอยางเปนระบบ
• บทบาทหนาที่ของคณะผูวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ
• การติดตามผล และประเมินผลจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต เมื่อไมเปนไปตามแผน
จะตองดำเนินการอยางไร
• แผนควบคุม (Control Plan)

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิต และคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ

ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ และคลังสินคา เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม: 2,000 บาท ลด 10% เหลือ 1,800 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

Public Training 2020
หลักสูตรกระบวนการแกปญหาดวยเทคนิค 8D

(Problem Solving by 8D)
หลักการและเหตุผล

การจัดการและการแกปญหาในงานมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มิฉะนั้นแลวปญหาที่ 

เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เนนสรางกระบวนการคิดในการแกปญหาอยางเปนระบบ และขั้นตอน 

การแกปญหาแบบขั้นตอขั้น ทันทีที่พบปญหาโดยเนนการปองกันการเกิดซ้ำ ปฏิบัติการแกไข (Corrective Action)” และ 

“ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8 D รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือชวยในการวิเคราะหปญหาอยางมี 

ประสิทธิภาพใหเกิดการพัฒนาความสามารถพนักงานเชิงระบบ ใหพนักงานแสดงความคิด หรือสรางสรรค ในการบงชี้ปญหาและ 

แนวทางแกไขไดดวยตนเอง

วัตถุประสงค 
เขาใจถึงกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบเปนขั้นเปนตอนดวย 8D ทั้งในภาคทฤษฎี และ ในเชิงประยุกตใชกับงานจริง

หัวขออบรม
1. แนวความคิดการแกปญหาปองกันไมใหเกิดซ้ำ
2. ประเภทปญหาและแนวทางวิเคราะห
3. หลักการ 5 Why ที่มาและความจำเปน
4. เครื่องมืออยางงายในการวิเคราะหปญหา เชน พาเรโต แผนภาพกางปลา และ Why-why Analysis เปนตน
5. กระบวนการแกปญหา 8D

• จัดตั้งทีมงาน
• ทำการศึกษาสภาพปญหา
• ทำการแกไขปญหาเฉพาะหนา
• ทำการระบุพรอมพิสูจนสาเหตุรากเหงา พรอมระบุจุดหลบหนี
• ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแกไขปญหาสำหรับสาเหตุรากเหงาและจุดหลบหนี
• ทำการประยุกตและทดสอบผลของมาตรการแกไขปญหา
• ทำการปองกันการเกิดซ้ำ
• การใหการยอมรับตอทีมงานและรายบุคคลผูมีสวนรวมในการแกปญหา

6. บทสรุป ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ • Supervisor

• Leader • ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 2 วัน (การฝกอบรมทฤษฎี 1 วัน, การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน)

วันที่อบรม: วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม: 4,000 บาท ลด 10% เหลือ 3,600 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563



สถานที่อบรม
สถาบันยานยนต (สำนักงานกลวยน้ำไท) ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) 
ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

www.thaiauto.or.th

วิธีการชำระเงิน
ผานบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันยายนต
ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 026-2-95025-1 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 มีสถานะเปนองคกรหรือสาธารณกุศล ลำดับที่ 33 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไดรับการยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา47(7) (ข) และไมอยูในเกณฑที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย

กรุณาสงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ไดที่:
แผนกพัฒนาผูประกอบการ | คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร
โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-3       โทรสาร: 02-712-2415
อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



F-TS-01(01)-Rev-00_01/06/61 

1. ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบรษัิท / โรงงาน..............................................................................  
สมาชิกสถาบนัยานยนตเ์ลขที่.............................................................  
เลขที่.............  หมู.่....................  ตรอก/ซอย......................................  
ถนน........................….  แขวง / ต าบล...............................................   
เขต / อ าเภอ.............…. ………… จงัหวดั..........................................   
รหสัไปรษณีย.์..................  E-mail …...…...................................….... 
โทรศพัท.์..................................  โทรสาร............................................ 
 

ช่ือผู้ประสานงาน .................................................มือถือ ..........................................  E-Mail........................................................................   

ทุนจดทะเบียน......................................  ช่ือผลติภัณฑ์หลกั 1…........................................ประเภทธุรกจิ.......................................................... 

2. ช่ือ และทีอ่ยู่บริษัทสําหรับออกใบเสร็จ 
ช่ือบรษัิท / โรงงาน................................…............................................  
เลขที่ประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร.............................................................. 
 ส  านกังานใหญ่          สาขาที่.................................................... 
เลขที่.......................  หมู.่....................  ตรอก/ซอย..................................  
ถนน.........…….................….  แขวง / ต าบล..........................................   
เขต / อ าเภอ...............................….  จงัหวดั..........................................   
รหสัไปรษณีย.์................................ (**กรุณาแนบส าเนา ภพ.20) 
 
 

ประเภทธุรกิจ............................................... 
……………2………………………………3……………………………… 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  
หลกัสูตร ………………….…………………………………………….. 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ข้อมูลผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม Public Training 

 

 

การยืนยันการอบรม:  1.สถาบนัจะแจง้ยนืยนัการอบรมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์ ก่อนการอบรม หากท่านไม่ไดรั้บการการยืนยนักรุณาติดต่อกลบัเพ่ือตรวจสอบ 
   2.กรุณาช าระเงินหลงัจากไดรั้บการยนืยนัจากสถาบนัยานยนต ์
วธีิการชําระเงิน:    เงินสด  ช าระดว้ยเช็คในนามเช็คส่ังจ่าย "อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื่อสถาบนัยานยนต”์  
                                   โอนเขา้บญัชี "อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื่อสถาบนัยานยนต ์" บญัชีออมทรัพย์  เลขท่ี 026-2-95026-1 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  
                                   สาขารามาธิบดี    (***กรุณาแนบส าเนาใบ Pay-In เพ่ือยืนยนัการช าระเงิน) 
การยกเลิกการจอง   กรุณาแจง้ล่วงหนา้ก่อนการฝึกอบรม 5 วนัท าการ  
อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ สถาบนัยานยนต ์  มีสถานะเป็นองคก์รหรือสาธารณการกุศล ล  าดบัท่ี 333  ตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้
ตามมาตรา  47 (7) (ข) และไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ส่งใบสมัครหรือ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมที่  สถาบนัยานยนต ์กรุงเทพฯ : โทรศพัท ์(02) 712-2414   โทรสาร (02) 712-2415   E-mail: hrd@thaiauto.or.th 
 

 
 

สถาบันยานยนต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือน/หรือยกเลิกการฝึกอบรม 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุผู้เข้าอบรม ตาํแหน่ง เบอร์มือถือ วุฒิการศึกษา วนัทีอ่บรม ค่าใช้จ่าย (รวม Vat)        

1 
(ไทย)      

(องักฤษ) 

2 
(ไทย)      

(องักฤษ) 

3 
(ไทย)      

(องักฤษ) 

4. ข้อมูลผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม In-house Training    
วนัท่ีตอ้งการอบรม ......................   ระยะเวลา .................. วนั    สถานท่ีจดัอบรม ................................................................................................. 
รูปแบบการอบรมท่ีตอ้งการ                  บรรยาย                    บรรยายและฝึกปฏิบติั                อ่ีนๆ ........................................................................ 
เน้ือหาท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ  1) ........................................................................................................................................................................... 
                                                             **รายช่ือผูอ้บรมกรุณากรอกแบบฟอร์มตามเอกสารท่ีแนบมาดว้ย** 

ท่านทราบข่าวการอบรมนีจ้าก 
         โบวช์วัร์    บคุลากรของ TAI          เวบ็ไซต ์    อีเมล ์          โทรสาร    โทรเขา้มาสอบถาม 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

       ยนืยนัการอบรม  ลงวนัที่.......................        
       ยกเลิกการอบรม ลงวนัที่........................ 
                   ผูบ้นัทึก................................ 

เลขท่ีรับ..................................................... 
วนัที่................................เวลา..................น.. 
ผูบ้นัทึก...................................................... 

mailto:hrd@thaiauto.or.th



