










 Platinum Gold Siver สมาชิก ส.อ.ท. องคกรทั่วไป

กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา X X

/ / / X X

/ / / X X

ฟรี 5 ครั้ง 
(ครั้งท่ี 6 เปนตนไปลด 15%)

ฟรี 3 ครั้ง
(ครั้งท่ี 4 เปนตนไปลด 15%)

ฟรี 1
(ครั้งท่ี 3 เปนตนไปลด 15%)

9,000 บาท/ครั้ง

ฟรี 2 ครั้ง 
(ครั้งท่ี 3 เปนตนไปลด 15%)

ฟรี 1 ครั้ง
(ครั้งท่ี 2 เปนตนไปลด 10%)

สวนลด 10% 9,000 บาท/ครั้ง

ฟรี 1 ครั้ง 
(ครั้งท่ี 2 เปนตนไปลด 15%)

สวนลด 10% สวนลด 10% มีคาใชจาย *9

ฟรี ฟรี ฟรี สวนลด 5% 2,500 บาท/ครั้ง
ฟรี 1 ครั้ง 

(ครั้งท่ี 2 เปนตนไปลด 15%)

ฟรี 1 ครั้ง 
(ครั้งท่ี 2 เปนตนไปลด 15%)

สวนลด 10% สวนลด 5%
มีคาใชจาย *8

ฟรี 1 ครั้ง 
(ครั้งท่ี 2 เปนตนไปลด 15%) สวนลด 10% สวนลด 10%

สวนลด 5%

สวนลด 15% สวนลด 10% สวนลด 5% สวนลด 5% X

สวนลด 15% สวนลด 10% สวนลด 5% สวนลด 5% X

ฟรี ฟรี ฟรี X X

ฟรี ฟรี ฟรี X X
ฟรี ฟรี ฟรี / /

10 สัปดาห 8 สัปดาห 5 สัปดาห X X

ฟรี ฟรี ฟรี / /

หมายเหตุ 1/ กส. - คณะกรรมการสถาบันฯ ประชุมปละ 2 ครั้ง , อก. - คณะอนุกรรมการสถาบันฯ ประชุมปละ 4 ครั้ง  
2/ กิจกรรมพบปะผูบริหารภาครัฐของหนวยงานที่เกี่ยวของ (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรฯ และกระทรวงการคลัง
   กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) 
3/ การบริการหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง จัดหลักสูตรอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑใชแลว  
   สถาบันฯ สนับสนุนเฉพาะวิทยากรใหความรู โดยคาใชจายอ่ืนๆ คิดตามจริง
4/ งานใหคําปรึกษาสมาชิกสถาบันฯ ใหบริการฟรี ไมจํากัดจํานวนครั้ง การใหบริการ ภายในสํานักงานสถาบันฯ หรือ ทางโทรศัพท 
    กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล  / โครงการจัดการบรรจุภัณฑใชแลว โดยสมาชิกจัดหาพาหนะรับสงและที่พัก 
5/ การประชาสัมพันธโลโกเรียงลําดับตามยอดเงินสนับสนุน  
6/ บริการยืมชุดนิทรรศการเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันฯ กําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณอรอนงค 02 345 1271 : Mail : onanongk@fti.or.th
7/ องคกรเครือขาย Platinum สนับสนุนต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป / Gold สนับสนุน  500,000 - 999,999 บาท 
   / Siver สนับสนุน 100,000-499,999 บาท 
8/ งานฝกอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณกวีนา 02 345 1294 Mail; kavenaj@fti.or.th
9/ งานที่ปรึกษาโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณวีณา 02 345 1292 Mail; weenan@fti.or.th
 สถาบันขอสงวนสิทธ์ิงดประชาสัมพันธ โลโก หากสมาชิกไมชําระคาบํารุงสถาบันฯ ภายในป โดยมีผลต้ังแตไตรมาสแรกของปถัดไป

2. ดานกฎหมายและมาตรการ

งานบริการองคกรเครือขาย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดลอม  ป  2563

งานบริการ องคกรเครือขาย*7

1. ดานกําหนดนโยบาย

1) การเขารวมเปนกรรมการ (ก) /ที่ปรึกษา (ท): /1

1) การเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ผลกระทบจาก มาตรการส่ิงแวดลอมที่
เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ และขอมูลขาวสาร
2) พบปะผูบริหารภาครัฐที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการขยะและบรรจุ
ภัณฑใชแลวไมนอยกวา 5 หนวยงาน/2

3. ดานกิจกรรม/สัมมนา/งานฝกอบรม

1) การใชบริการดานวิชาการ (อบรมและวิทยากร) /3

2) การใชบริการดานโครงการ  /4

- หลักสูตรอบรมระยะสั้น (3 ชม.)

- หลักสูตรอบรมระยะกลาง (5 ชม.)

- หลักสูตรอบรมขั้นสูง/ศึกษาดูงาน  (2 วัน)

3) ชุดขอมูลส่ือประชาสัมพันธเพื่อนําไปเผยแพร (Infographic , E-Book 
คลิปวีดีโอ)
4) พื้นที่ Banner หนาแรก เว็บไซต www.tipmse.or.th 
   (ประชาสัมพันธกิจกรรม หรือ ส้ินคา)
5) ขอมูล ขาวสาร แวดวงบรรจุภัณฑ (E-News ไตรมาสละ1 ครั้ง)

4. ดานฐานขอมูล/ประชาสัมพันธ /ขอมูลขาวสาร
1) ประชาสัมพันธโลโกผานส่ือกลางสถาบันฯ ทุกชองทาง  
(www.tipmse.or.th, facebook.com/tipmse /Poster, Brochure, booklet 

etc)  /5

2) บริการยืมชุดนิทรรศการ Circular Economy for Packaging /6

- ใหคําปรึกษาการดานการจัดการบรรจุภัณฑ
- จัดกิจกรรมดานการจัดการบรรจุภัณฑ (ตลาดนัดรีไซเคิล/ใหความรู
ประจําจุด Droft Off)
- จัดทําโครงการจัดการบรรจุภัณฑใชแลว 1 กลุมเปาหมาย/Coaching 
การดําเนินงานในพื้นที่

3) การใชบริการกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
4) การใชบริการ TIPMSE Connect

สว่นลด 5% 
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