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หลักสูตรฝกอบรม

กระบวนการแกปญหาดวยเทคนิค 8D 
(Problem Solving by 8D)

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563

จิตสำนึกดานคุณภาพ 
(Quality Awareness)

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

การลดตนทุนแหงความสูญเปลา 7 ประการ 
(Cost Reduction by 7 Wastes)

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหม 
(Advance Products Quality Planning) 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

การใชงาน PLC เบื้องตน
(Basic Programmable Logic Controller)

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 

การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพ

และผลกระทบ (FMEA)

วันที่ 29-30 ตุลาคม 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 7-8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 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

หลักสูตรจิตสำนึกดานคุณภาพ 
(Quality Awareness)

วัตถุประสงค

    • เพื่อใหผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจหลักการ แนวความคิด มุมมองทางดานคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และ 

ใหเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของแตละสวนงานและตอธุรกิจ

    • เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวทางในการนำหลักการทางดานคุณภาพและ มาประยุกตใชกับกระบวนการภายใน 

และนำไปสูการแกไขปญหาที่มีประสิทธิผลได

     • เพื่อใหเขาใจถึงหลักการ และเทคนิคในภาพรวมที่สามารถนำไปประยุกตใชเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถควบคุม 

งานประจำดวยตนเอง

หัวขอการฝกอบรม 

             • แนวคิดของคุณภาพในโลกแหงการแขงขัน

     • การประกันคุณภาพ

     • การบริหารคุณภาพ

     • แนวคิดของลูกคา (กลยุทธเพื่อสรางความตระหนักในคุณภาพใหกับพนักงาน)

     • การสรางความพอใจใหกับลูกคาภายในและลูกคาภายนอก

     • แนวทางการสรางความตระหนักในคุณภาพ

     • การบริหารใหเกิดการควบคุมงานดวยตนเอง 

     • การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

     • สรุป/ตอบขอซักถาม

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

              เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ Supervisor Leader Section หรือผูเกี่ยวของกับระบบงาน 

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 2 ตุลาคม 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

หลักสูตรการลดตนทุนแหงความสูญเปลา 7 ประการ 
Cost Reduction by 7 Wastes

หลักการและเหตุผล
 การเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการสงมอบไดทันเวลาสามารถทำใหองคกรลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการ 

ทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากใหความสนใจ หรือ การสังเกตุใหดีแลวจะพบวามีความสูญเปลาระหวางการทำงานอีกมากมายที่จะเปน 

ความเคยชิน จนเปนเรื่องปกติที่ยอมรับกันในการทำงาน ดังนั้น หากเราสามารถคนพบกับความสูญเปลาที่ซอนเรนอยูในระบบ 

และพยายามปรับปรุงแกไขวิธีการทำงานนั้น ๆ ความสูญเสียก็จะนอยลงในที่สุด ดังนั้นผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองมีความรู จิตสำนึก 

การสังเกต การหาสาเหตุ และแนวทางแกไขปองกัน เพื่อลดตนทุนและคาใชจายที่ไมจำเปน ซึ่งเปนหนทางที่ใชในการปรับปรุง 

การเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยูรอดขององคกรในอนาคต

วัตถุประสงค 

 • เพื่อสรางความเขาใจถึงแนวความคิด วิธีการ และเทคนิคการดำเนินการในการจัดการดานความสูญเปลา

 • ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูมาประยุกตใชในการปรับปรุงสถานประกอบการในกระบวนการผลิตได

   อยางเปนรูปธรรม

หัวขออบรม
 1. ความสัมพันธระหวางผลกำไรและตนทุน   
 2. การลดตนทุนกับความสูญเปลา    
 3. แนวความคิดของการไหลและการเคลื่อนที่  
 4. ความสูญเปลาทั้ง 7 ประการ    
 5. การวิเคราะหความสูญเปลา
 6. การปองกันความสูญเปลาและการปรับปรุงงาน
 7. เทคนิคในการแกปญหาความสูญเปลา
 8. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 • หัวหนางาน   • วิศวกร

 • ชางเทคนิค   • พนักงานในระดับปฏิบัติการ

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 12 ตุลาคม 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 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 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

หลักสูตรการใชงาน PLC เบื้องตน
Basic Programmable Logic Controller

หลักการและเหตุผล
 ในอดีตโรงงานอุตสาหกรรมใชแรงงานคนในกระบวนการผลิตทั้งหมด ทำใหผลผลิตที่ไดมีจำนวนนอยไมพอเพียง 
กับความตองการของผูบริโภค จึงมีผูคิดคนวิธีการผลิตในรูปแบบใหมที่ใชเครื่องจักรเขามาแทนแรงงานคนมากขึ้น 
ซึ่งเปนการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมในยุคตอมา เมื่อมีการใชงานเครื่องจักรมากขึ้น จึงมีการคิดคนการควบคุม 
การทำงานของเครื่องจักรใหทำงานเปนขั้นตอนและอัตโนมัติมากขึ้น จึงมีความจำเปนตองคิดคนหุนยนตและระบบ 
อัตโนมัติขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
 ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีการแขงขันที่เพิ่มขึ้น การเกิดตลาดใหม การเพิ่มขึ้นของคูแขงในภูมิภาค 
และประเทศคูแขงทางการผลิตที่มีความพรอมของคาจางแรงงานสรางผลกระทบตอผูรับจางผลิตของไทย ทั้งดานตนทุน 
คุณภาพและความสามารถในการผลิตมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มความสามารถการแขงขันกับคูแขงใน 
ระดับภูมิภาคและระดับโลก

วัตถุประสงค 

 • เพื่อเปนการแนะนำผูเขาอบรมใหเตรียมเขาสูพื้นฐานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยการใช PLC เปนอุปกรณควบคุม  

   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผูที่กำลังเริ่มตนศึกษา หรือตองการทบทวนพื้นฐานเดิมเพิ่มเติม

 • เพื่อใหเขาใจถึงรายละเอียดของหลักสูตร เกี่ยวกับหลักการทำงานและการใชงาน PLC โดยระดับพื้นฐาน ใหผูเขาอบรมสามารถ 

   เขาใจความแตกตางระหวางระบบควบคุมโดยใชวงจรรีเลยกับการควบคุมแบบใช PLCและสามารถนำความรูที่ไดไปประยุกต 

   ใชงาน PLC รุนอ่ืนๆ ขณะเดียวกันยังสามารถนำความรูท่ีไดจากหลักสูตรไปพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ไดดวยตนเอง

ผูเขารับการอบรม
 1. เปนบุคลากรในหนวยงานภาคอุตสาหกรรมหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 2. ควรมีพื้นฐานทางดานไฟฟาหรือทำงานที่เกี่ยวของกับระบบควบคุม
 3. จบการศึกษาในระดับ ป.ว.ช ขึ้นไป ในสาขาชางหรือมีประสบการณตรง
 4. สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรได

หมายเหตุ 

 • กรุณานำ Notebook มาในวันที่จัดอบรม เพื่อลงโปรแกรม GX WORK 2 ประกอบการเรียนการสอน

 • PLC ยี่หอ Mitsubishi
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Public Training 2020

เนื้อหาหลักสูตร

ผลที่คาดวาผูเขาอบรมจะไดรับ
 1. มีความรูความเขาใจถึงโครงสรางและหลักการทำงานของชุดควบคุมแบบ PLC
 2. สามารถออกแบบและเดินสายตอวงจรชุดควบคุมการทำงานแบบ PLC ได
 3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ PLC ได
 4. มีความเขาใจในคำสั่งของโปรแกรมและการนำไปประยุกตใชงาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผูสนใจ

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 3 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 6,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

หลักสูตรการใชงาน PLC เบื้องตน
Basic Programmable Logic Controller

          รายละเอียดการฝกอบรม
วันที่  1   - ดิจิตอลพื้นฐานและระบบเลขฐาน
   - องคประกอบและโครงสรางของ PLC
   - ระบบการทำงานของ PLC
   - การติดตอสื่อสารและการใชงาน PLC รวมกับอุปกรณตางๆ

วันที่  2   - องคประกอบและการใชคำสั่งซอฟตแวร GX-Work 2
   - การใชซอฟตแวร GX-Work 2 ในการปอนโปรแกรม
   - การใชคำสั่งพื้นฐาน (LD, AN D,O R,Coil)
   - การใชรีเลยชวย Auxiliary Relay
   - การใชคำสั่งควบคุมบิต (SET, RST, ALT , PLS, PLF)
   - การใชคำสั่งไทมเมอร/เคาทเตอร (Timer, Counter)

วันที่  3   - การใชคำสั่งเปรียบเทียบขอมูล (COMPARE)
   - การใชคำสั่งเลื่อนขอมูล (SHIFT REGISTER)
   - การใชคำสั่งเคลื่อนยายขอมูล (MOVE)
   - เขียนโปรแกรมเบื้องตนและการประยุกตใชงานรวมกับอุปกรณภายนอก
   - เขียนโปรแกรมเบื้องตนและการประยุกตใชงานรวมกับอุปกรณภายนอก
   - ทำแบบประเมินหลังการฝกอบรม Post-Test
   ***การวัดผล Pre-Test และ Post-Test 
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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 29-30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 21 ตุลาคม 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


