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สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  
 

องค์กรทีน่ าระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองคก์รจนประสบผลส าเร็จ 
ส่งผลการด าเนินงานระบบ Lean เข้าประกวด เพื่อรับ...   

เพ่ือเป็นการวัดผลการด าเนินงาน 5ส ขององค์กร  
  
  
  
  
  

ใบสมัครใบสมัครเข้าร่วมชมเข้าร่วมชมการน าเสนอผลงาน การน าเสนอผลงาน KKaaiizzeenn  
(รอบคัดเลือก)(รอบคัดเลือก)  

Kaizen Suggestion System (KSS) : ประเภทบุคคล 
TPA Automation Kaizen : ประเภทกลุ่ม 

  
  
  
  

ใบสมัครใบสมัครเข้าร่วมชมเข้าร่วมชมการน าเสนอผลงาน การน าเสนอผลงาน KKaaiizzeenn  
(รอบคัดเลือก)(รอบคัดเลือก)  

Kaizen Suggestion System (KSS) : ประเภทบุคคล 
TPA Automation Kaizen : ประเภทกลุ่ม  

 
 
 
 

  Lean System หรือ ระบบการบริหารแบบลีน แม้หลายท่านจะเคยได้ยินหรือรู้จัก แต่ใช่ว่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะระบบการ
บริหารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแทบจะทุกนาทีตามความต้องการของลูกค้า หากองค์กรใดยังยึดติดกับ
วิธีการเดิม ๆ หรือพอใจกับระบบเดิม ๆ โดยที่ไม่ได้เทียบเคียงกับองค์กรอื่น ๆ อาจท าให้องค์กรล้าหลังได้  
  จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลาข้างต้น เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องมาฉุกคิด และเริ่มที่จะหาประเด็นความเปลี่ยนแปลงสู่
การ Benchmark กับองค์กรอื่นแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นสร้างศักยภาพให้กับการแข่งขันกับองค์กรได้มากน้อยขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็น
ศักยภาพคน ศักยภาพของกระบวนการ และส่วนอื่น ๆ ในประเด็นที่ท่านสนใจ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงขอเชิญองค์กรที่น าระบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบผลส าเรจ็ ส่งผลการ
ด าเนินงานระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2019 
 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 
2. เป็นเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารแบบลีน (Lean System) ระหว่างองค์กร 
3. ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่น าเทคนิคและวิธีการของลีนไปบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (ผลิต/บริการ)  

ให้ประสบความส าเร็จ 
4. องค์กรเกิดการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับความสามารถเชิงแข่งขันสู่ World Class 

 

วัตถุ 
ประสงค์ 

 

ครั้งที่ 12  

รับสมัคร  ถึง 28 ธันวาคม 2561 ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ส่งเอกสารสรุปผลงานการประยุกต์ใช้ระบบ 
Lean ในองค์กร ถึง 15 มกราคม 2562  

ตรวจประเมินระบบ Lean   
ณ สถานประกอบการ รอบที่ 1 

5 – 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
องค์กรสง่ผลงานรับผดิชอบค่าพาหนะในการเดนิทางและที่พัก (ถ้าม)ี 

ตรวจประเมินระบบ Lean   
ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2 

25 มีนาคม – 25 เมษายน 
2562 

ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
องค์กรสง่ผลงานรับผดิชอบค่าพาหนะในการเดนิทางและที่พัก (ถ้าม)ี 

ประกาศผล...องค์กรผ่านเข้ารอบชงิชนะเลิศ 30 เมษายน 2562 www.tpif.or.th 
น าเสนอผลการด าเนินงานและการ
ประยุกต์ใช้ระบบ Lean รอบชิงชนะเลิศ  26 - 27 มิถุนายน 2562 Thailand Lean Award 2019 

 

ก ำหนดกำร 
 

http://www.tpif.or.th/


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

วิธีกำรสมัคร 

ช าระเงนิโดย    เงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็คในนาม “สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือ  
                                                 “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)” 
     ช าระผ่าน บัญชอีอมทรพัย์ ชื่อ บัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 
       ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่บัญชี  172-0-23923-3 
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาบางกะป ิ  เลขที่บัญชี  009-2-23325-3 
       ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ  เลขที่บัญชี  064-1-11613-6 

          *** เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรที่  

          ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16  กรกฎาคม 2544   

***เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001 

 
หมายเหตุ  :  1.  กรณีที่องค์กรผ่านเข้ารอบการตรวจประเมินระบบ Lean ณ สถานประกอบการ องคก์รจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน 

   การเดินทาง และค่าทีพ่ัก (ถ้ามี) ของคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 2 รอบ 
2. บริษัทที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะต้องร่วมจดับูธแสดงผลงาน Lean ขององค์กร ในงาน Thailand Lean Award 

 
 
 

 

ส่งใบสมัครพร้อมช าระเงิน 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง  

28 ธันวาคม 2561 
 

ส่งเอกสารสรุปการด าเนนิงาน จ านวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น โดยมีหัวข้อ และรายละเอยีดส าคัญ ดังนี ้
1. ส าเนาใบสมัครที่กรอกข้อมูล พร้อมการรับรองจากผู้บริหารองค์กร  
2. โครงสร้างองค์กร ท่ีตั้ง และลักษณะธุรกจิ 
3. ผู้สร้างวัฒนธรรมการจดัการแบบลีน  
  3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการจดัการแบบลีน    
      3.2 การศึกษาและฝึกอบรมเพือ่การพัฒนาบุคลากร 
      3.3 การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาบุคลากร   
       3.4 ระบบการจัดการความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
4. การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนือ่ง   

 4.1 โครงสร้างของการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลกัการลีน  
 4.2 การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนือ่งโดยใช้สายธารแห่งคณุคา่และเครือ่งมอืลีน  

       (ให้ท าในกระดาษ A3 เป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายด้วย) 
5. การท าให้วัฒนธรรมวิสาหกจิแบบลีนอยูอ่ยา่งมั่นคง 
  5.1 การสร้างความคิดวิสาหกจิแบบลีน     
   5.2 การบริหารเชิงนโยบาย 
6.  ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการจัดการแบบลีน   
 
 
 

  

ค่ำสมัคร...  
 

 4,000 บาท + Vat 7%  =  4,280 บาท 
***การสมัครจะสมบูรณ์ เมือ่สมาคมฯได้รับช าระค่าสมัครเรยีบร้อยแล้ว*** 

 
 

 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือน าส่งด้วยตวัเอง ที่... 
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น)  แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 7  
 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

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

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


                                                    
 

 

                               
 

                                                                                 
องค์กร……………………….........................................................................................................ประเภทธรุกิจ.......................................................................ผลิตภัณฑ์.......................................................... 
ที่อยู่ (ออกใบก ำกับภำษี)................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณยี์ ...................................................... 
โทรศัพท์.............................................................................................โทรสำร............................................................................................Website..................................................................................... 
ปีที่เริ่มประกำศนโยบำยกำรผลิตแบบลีนขององค์กร (ปี พ.ศ.) ................................. จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด..................................คน  ทุนจดทะเบียน.....................................  
ระบบที่องค์กรประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน คือ    TPM   TQM   TPS   5S 
       Kaizen   ISO …………………………………………………….   Other…………………………………………………… 

รายละเอียดผู้ประสานงาน (เพ่ือติดต่อกับ ส.ส.ท.) 
1. ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... ต ำแหน่ง ................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ ........................................................ ต่อ ........................ โทรสำร ............................................... โทรศัทท์มอืถือ........................................E-mail ...........................................................   

2. ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... ต ำแหน่ง ................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ ........................................................ ต่อ ........................ โทรสำร ............................................... โทรศัทท์มอืถือ........................................E-mail ...........................................................   

ผู้บริหารระดับสูง 
ชื่อ-นำมสกุล ................................................................................................................................................ ต ำแหน่ง ...................................................................................................................... ..........

โทรศัพท์ ......................................................... ต่อ ........................ โทรสำร ................................................โทรศัทท์มอืถือ.........................................E-mail ......................................................... 

 
  
 
 

          

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับสมัคร (ส่งใบสมคัร) ต้ังแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2561 
ค่าสมัคร 4.000 บาท + Vat 7%  = 4,280 บาท 

ส่งเอกสารสรุปผลงาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 

ผู้เขียนใบสมัคร ( ตัวบรรจง) ................................................................................................................... 
วันที่ ................... / ..................... / ...................... 

โทร ........................................... ต่อ ..............โทรสำร…………........................... 
E-mail : .................................................................................................................. 

 

 

“องค์กรยินยอมให้สมาคม ฯ เผยแพร่ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเป็นกรณศีึกษา” 
 
 

       ผู้รับรองกำรสมัคร .........................................................................................................................                    

                             (...................................................................................................................)     
                ต ำแหน่ง.............................................................................................................................. 
 
 
 
ผู้รับรองกำรสมัคร ............................................................................................................................. 
                    ( ....................................................................................................................... ) 
                 ต ำแหน่ง ................................................................................................................ 

(ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาได้) 
 

รายละเอียด 

ช ำระโดย :     

  เงนิสด   

  ช ำระเงนิผำ่นบัญชอีอมทรัพย ์ ชือ่บัญช ี“สมำคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” 

   ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำบำงกะปิ  เลขทีบั่ญช ี 009-2-23325-3 

   ธนำคำรกรงุไทย  สำขำพัฒนำกำร  เลขทีบั่ญช ี 064-1-11613-6 

   ธนำคำรกรงุเทพ  สำขำสขุมุวทิ 43  เลขทีบั่ญช ี 172-0-23923-3 

          * โปรดแนบส ำเนำกำรส ัง่จำ่ยเงนิ (Pay-In) พรอ้มชือ่บรษิทั สง่ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2719-9481-3   

  เช็คธนำคำรสั่งจ่ำย “สมำคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)”  หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)” 

          *** เนือ่งจำกสมำคมฯ เสยีภำษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตำมมำตรำ 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขำ่ยทีต่อ้งถกูหักภำษี ณ ทีจ่่ำยตำมค ำสั่งกรมสรรพำกรที ่

ทป.101/2544 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่16  กรกฎำคม 2544   

***เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษีอำกร 0993000132246 สำขำที ่00001 

 

KA19JP02LA (287–0701–01–100-9 – 286 – 2630 – 0242003) 
 

ใบสมัคร 

หมายเหตุ  :   
1.  กรณีที่องค์กรผ่ำนเข้ำรอบกำรตรวจประเมินระบบ  
  Lean ณ สถำนประกอบกำร องค์กรจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำท่ีพัก  
 (ถ้ำมี) ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินทั้ง 2 รอบ 
2. บริษัทที่ผ่ำนเข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศจะต้องร่วมจัดบูธ 

แสดงผลงำน Lean ขององค์กร ในงำน  
Thailand Lean Award 

 


