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ขอเชิญรวมฟง...การนำเสนอผลงาน 5ส

รอบชิงชนะเลิศ 5S5S5S

6-7 พฤศจิกายน 2562

 ณ หองแกรนดฮอลล

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เวลา 8:00 - 17:00 น.

6-7 พฤศจิกายน 2562

 ณ หองแกรนดฮอลล

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เวลา 8:00 - 17:00 น.

ฟง...แนวทางการประยุกตใชระบบ 5ส กับการบริหารองคกร 

ชม...บูธนิทรรศการ 5ส ตัวอยางการทำ 5ส ที่ทานสามารถนำไปใชไดจริง 

การนำเสนอผลงาน 5ส ขององคกรที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ เพ�อรับรางวัล Thailand 5S Award 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

 แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุน)

  โทร 0-2717-3000-29 ตอ 772-774, 798 โทรสาร 0-2719-9481-3 

         award@tpa.or.th         http://www.tpif.or.th/tpif/award

รวมเปนกำลังใจ รวมลุน รวมเชียรรวมเปนกำลังใจ รวมลุน รวมเชียร

ครั้งที่ 18

อัตราคาลงทะเบียน

3,800 + Vat 7%

= 4,066 บาท/ชุด/ทาน (เขาได 2 วัน)

พิเศษ...พิเศษ...

สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)

USB Flashdrive ขอมูล Thailand 5S Award 2019

และ กระเปาเอนกประสงค (เฉพาะวันแรกเทานั้น)รับฟรี...

** กรณีที่ไมสามารถเขารวมงานไดทั้ง 2 วัน สามารถใหผูอี่นเขาแทนได** กรณีที่ไมสามารถเขารวมงานไดทั้ง 2 วัน สามารถใหผูอี่นเขาแทนได



ThailandThailand Award 2019Award 2019 ครั้งที่ 18

รอบชิงชนะเลิศ

5S5S5S

1. ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁÎÔµÒªÔ àÍÅÅÔàÇàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹áÅÐ»ÃÐ¡ÍºÅÔ¿µ�)

2. ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁ â·à«ÅâÅ ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµ¿�ÁÅ�¾ÅÒÊµÔ¡ LLDPE ª¹Ô´¾ÔàÈÉ)

3. ºÃÔÉÑ· ÍÒÂÔâ¹ÐâÁÐâµ�Ð (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (âÃ§§Ò¹ÍÂØ¸ÂÒ) (¼ÅÔµÇÑÊ´Ø»ÃØ§ÃÊÍÒËÒÃ) 

4. ºÃÔÉÑ· àÇÊà·ÍÃ�¹ ¤ÍÁâ¾à¹Œ¹·� ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹à¤Ã×èÍ§ãªŒä¿¿‡Ò/äÊŒ¤ÇÒÁÃŒÍ¹)

5. ºÃÔÉÑ· «Õ¾Õ ÍÍÅÅ� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) (CDC ÀÙà¡çµ) (¤ŒÒ»ÅÕ¡áÅÐ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»)

6. ºÃÔÉÑ· ä´ÍÐ àÃ«ÔºÍ¹ (ä·ÂáÅ¹´�) ¨Ó¡Ñ´ (âÃ§§Ò¹âÃ¨¹Ð) (¼ÅÔµËÔ¹à¨ÕÂÃÐä¹/á¼‹¹à¨ÕÂÃ)

7. ºÃÔÉÑ· ä·Â«ÑÁÁÔ· áËÅÁ©ºÑ§ âÍâµ¾ÒÃ�· ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�/äÊŒ¡ÃÍ§ÍÒ¡ÒÈ)  

8. ºÃÔÉÑ· ÍÔ¹àÇ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂÍÒËÒÃÊÑµÇ�¹éÓ)

9. ºÃÔÉÑ· «Õ¾Õ ÍÍÅÅ� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) (RDC ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ) (ÈÙ¹Â�¡ÃÐ¨ÒÂÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤)

10. ºÃÔÉÑ· ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹ÕàºàÇÍàÃª ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµâ«´Ò-¹éÓ´×èÁ)

11. ºÃÔÉÑ· ·ÕºÕà¤à¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (ÊÒ¢Ò 1) (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�/Bearing Housing) 

12. ºÃÔÉÑ· ÁÔµ«ÙºÔªÔ ÍÔàÅ¤·ÃÔ¤ ä·Â ÍÍâµŒ-¾ÒÃ�· ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�/Alternator)

13. ºÃÔÉÑ· ä·ÂÅÒÁÔà¹µ áÁ¹Ùà¿¤à¨ÍàÃÍÃ� ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂá¼‹¹ÅÒÁÔà¹µ)

14. ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁ àÍç¹ àÍÊ à¤ ÊàµÕÂÃÔè§ «ÔÊàµçÁÊ� ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

1. ºÃÔÉÑ· ÂÕàÍÊ ÂÑÇ«‹Ò ÊÂÒÁ ÍÔ¹´ÑÊµÃÕÊ� ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµáÅÐ¹Óà¢ŒÒáºµàµÍÃÕèÃ¶â¿Å�¡ÅÔ¿µ�ä¿¿‡Ò)

2. ºÃÔÉÑ· ·ÕºÕà¤à¤ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (ªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ� / Oil Pump, Water Pump)

3. ºÃÔÉÑ· ¾Ô¾Ñ²¹�¡Ã ¨Ó¡Ñ´ ¨.µÒ¡ (àËÁ×Í§áÃ‹)

4. ºÃÔÉÑ· «Õ¾ÕáÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÅÒ´¡ÃÐºÑ§) (¼ÅÔµàºà¡ÍÃÕè)

5. ºÃÔÉÑ· ÍÕà¤à¤ ÍÕà¡ÔÅ (ä·ÂáÅ¹´�) ¨Ó¡Ñ´  (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ� / Actuator, Lip seal)

6. ºÃÔÉÑ· äÍ«Ô¹ à¤ÁÕ¤ÍÅ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�)

7. ºÃÔÉÑ· ÂÒÁÒ¹ÒªÔÍÔàÅ¤·ÃÍ¹Ô¡Ê� (ä·ÂáÅ¹´�) ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� à¤Ã×èÍ§ Printer)

8. ºÃÔÉÑ· ä·Âª¹Ò¸Ã ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�)

9. ºÃÔÉÑ· àÍç¹ àÍÊ à¤ áºÃÔè§Ê� àÁ¹Ùá¿¤à¨ÍÃÔè§ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�)

10. ºÃÔÉÑ· ä´ÍÐ àÃ«ÔºÍ¹ (ä·ÂáÅ¹´�) ¨Ó¡Ñ´ (âÃ§§Ò¹»�›¹·Í§) (¼ÅÔµËÔ¹à¨ÕÂÃÐä¹/ãºËÔ¹à¨ÕÂÃ)

11. ºÃÔÉÑ· àÍç¡à«´´Õé ¿ÃÔ¤ªÑè¹ áÁ··ÕàÃÕÂÅ ¨Ó¡Ñ´  (¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�)

12. ºÃÔÉÑ· «Õ¾Õ ÍÍÅÅ� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) RDC ¢Í¹á¡‹¹ (ÈÙ¹Â�¡ÃÐ¨ÒÂÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤)

13. ºÃÔÉÑ· àªÕÂ§ãËÁ‹àºàÇÍàÃª ¨Ó¡Ñ´ (¼ÅÔµâ«´Ò-¹éÓ´×èÁ)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

 แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุน)

  โทร 0-2717-3000-29 ตอ 772-774, 798 โทรสาร 0-2719-9481-3 

         award@tpa.or.th         http://www.tpif.or.th/tpif/award

องคกร : ........................................................................................................................      สำนักงานใหญ      สาขาที ่................................

ที่อยู : ..............................................................................................................................................................................................................

ที่อยู (สำหรับออกใบเสร็จ) : ...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................เลขประจำตัวผูเสียภาษี .................................................

**สามารถสำเนาเอกสารนี้ ได 

***หมายเหตุ :  1. กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  (ไมรับชำระเงินหนางาน)

       2. กรณีไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงลวงหนากอนวันงาน 5 วันทำการ มิฉะนั้นทานตองชำระคาลงทะเบียนเต็มอัตรา

       3. กรณียกเลิก/ไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงเปนลายลักษณอักษร

       4. กรณีที่สงใบสมัครสำรองที่นั่งแลวยังไมไดรับการยืนยันกลับภายใน 3 วัน กรุณาติดตอ 02-717-3000-29  ตอ 81

วิธีการชำระคาลงทะเบียนเขารวมงาน :

     เงินสด

     ชำระเงินผานบัญชีออมทรัพย ช�อบัญชี “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”

   ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเอ็มควอเทียร  เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

   ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ   เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

   ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

 * โปรดแนบสำเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมช�อบริษัทสงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึง คุณภัศรา*

     เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”

***เน�องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่

ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

ลงช�อผูจอง .............................................................................

วันที่ .........................../................................/.........................

โทรศัพท...................................................................................

E-mail: ...................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ช�อ-นามสกุล ตำแหนง 6 พ.ย. 7 พ.ย.

รายช�อผูเขารวมงาน

6-7 พฤศจิกายน 2562
 ณ หองแกรนดฮอลล ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เวลา 8:00 - 17:00 น.

6-7 พฤศจิกายน 2562
 ณ หองแกรนดฮอลล ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เวลา 8:00 - 17:00 น.

ThailandThailand Award 2019Award 2019
รอบชิงชนะเลิศ

5S5S5S

อัตราคาลงทะเบียน

3,800 + Vat 7%

= 4,066 บาท/ชุด/ทาน (เขาได 2 วัน)

พิเศษ...พิเศษ...

สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)

USB Flashdrive ขอมูล Thailand 5S Award 2019

และ กระเปาเอนกประสงค (เฉพาะวันแรกเทานั้น)รับฟรี...

ครั้งที่ 18

K19JP065S : 281-06 : 28701201011009

** กรณีที่ไมสามารถเขารวมงานไดทั้ง 2 วัน สามารถใหผูอี่นเขาแทนได
** กรณีที่ไมสามารถเขารวมงานไดทั้ง 2 วัน สามารถใหผูอี่นเขาแทนได

โปรดทำเคร�องหมาย      ในชองวันที่เขารวมงาน


