ขอเชิญร่วมฟัง...

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

การนาเสนอผลงานขององค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบ

รางวัลคุณภาพคาโน

TQM
เพิ่อรับ...

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

การส่งเสริมการบริหารงานระบบคุณภาพ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ทาอย่างต่อเนื่องทั้งระดับกลุ่ม องค์กร โดยได้
จัดงาน Thailand Quality Prize ขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้มีการนาการบริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน
การสร้างทีมด้วย QCC โดยการเชิดชูเกียรติสาหรับกลุ่ม QCC ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อต่อยอดรางวัลดังกล่าวจากลุ่มเพิ่มขึ้นในรูปของ
องค์กรที่มีการนาระบบบริหาร TQM ไปประยุกต์ใช้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้าน TQM
โดยมอบรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award สาหรับองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านระบบบริหารองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก
Prof.Dr.Noriaki Kano อนุญาตให้ใช้ชื่อท่านเป็นชื่อรางวัล นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งความสาเร็จสาหรับองค์กรที่ได้รับ
รางวัลนี้

TQM ไม่ยาก... อย่างทีค่ ดิ
แต่ TQM กลับให้ประโยชน์แก่องค์กร
ที่นาไปปฏิบัติอย่างมากมาย
มาฟังการนาเสนอผลงานขององค์กรดีเด่น
ที่ประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กร
จนประสบความสาเร็จ

อัตราค่าลงทะเบียน
1,200 บาท + Vat 7%

=

1,284 บาท/ท่าน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง)
 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จากัด
(โรงงานท่าพระ)
 บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จากัด


พร้อมฟังแนวคิด / ข้อเสนอแนะ ...จากคาถาม-ตอบ
โดย... “ก ูรู” ด้านการบริหารงานคุณภาพ (TQM) Prof.Dr.Noriaki Kano
สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 6 ฟรี)
รับฟรี... หนังสือ KANO Quality Award 2017 และ “กระเป๋าอเนกประสงค์”
กรุณาชาระเงินภายใน วันที่ 20 เมษายน 2560 ***ไม่รับชาระเงินหน้างาน***
***สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81

K-16JP06KN : 287050101100-9 – 284-6 – 2630

ใบสมัครเข้าฟังการนาเสนอผลงาน : รอบชิงชนะเลิศ
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ
บริษัท.................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร...........................................................ประเภทผลิตภัณฑ์ ...................................................................................
ที่อยู่ (ออกใบเสร็จ).........................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6

ใบสมัครเข้าร่
าร่วมชมการนาเสนอผลงาน Kaizen (รอบคัดเลือก)

หมำยเหตุ : 1. กรณีไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันทาการ มิฉะนั้นท่านต้องชาระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
2. ขอความกรุณาใส่เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน เนื่องจากระบบลงทะเบียนจะใช้ตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันตัวตน
ของผู้ลงทะเบียน
ชำระโดย :

สามารถตรวจสอบสถานะ
Kaizen
Suggestion
System
(KSS)
: ประเภทบุคคล
การสารองที่นั่งได้ที่
ชื่อบัญชี “สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”

 เงินสด ชาระได้ที่ฝ่ายเงิน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 ชาระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์

www.tpif.or.th
TPA Automation Kaizen
: ประเภทกลุ่ม

 ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาบางกะปิ

เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาพัฒนาการ

เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุขุมวิท 43

เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

*โปรดแนบสาเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัทส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณกนก*
 เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ชาระได้ที่ฝ่ายการเงิน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
*** เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคาสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 099-3-000132-246 สาขาที่ 00001

อัตราค่าลงทะเบียน
1,200 บาท + Vat 7% =

1,284 บาท/คน

สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 6 ฟรี)
รับฟรี... หนังสือ KANO Quality Award 2017
และ “กระเป๋าอเนกประสงค์”

ลงชื่อผู้จอง ....................................................................................................
วันที่ ........................./......................../......................
โทรศัพท์ .................................................................
e-mail..............................................................................................

สารองที่นงั่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th

ใบสมัครเข้าร่วมชมการนาเสนอผลงาน Kaizen (รอบคัดเลือก)

กรุณาชาระเงินภายใน วันที่ 20 เมษายน 2560
***ไม่รับชาระเงินหน้างาน***

