
   การสงเสริมการบริหารงานระบบคุณภาพ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ไดทำอยางตอเนื่องทั้งระดับกลุม องคกร โดยได       

  จัดงาน Thailand Quality Prize ขึ้นทุกป เพื่อสงเสริมใหมีการนำการบริหารคุณภาพไปประยุกตใชในองคกร โดยมุงเนนการพัฒนาคน   

 การสรางทีมดวย QCC โดยการเชิดชูเกียรติสำหรับกลุม QCC ที่มีผลงานดีเดน เพื่อตอยอดรางวัลดังกลาวจากลุมเพิ่มขึ้นในรูปขององคกรที่มีการนำระบบ 

บริหาร TQM ไปประยุกตใช จึงไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริม แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดาน TQM  โดยมอบรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality Award 

สำหรับองคกรที่มีผลงานดีเดนดานระบบบริหารองคกร  โดยไดรับเกียรติจาก Prof.Dr.Noriaki Kano อนุญาตใหใชชื่อทานเปนชื่อรางวัล 

นับเปนรางวัลอันทรงเกียรติแหงความสำเร็จสำหรับองคกรที่ไดรับรางวัลนี้

23 มีนาคม 2563

ขอเชิญฟัง... การนำเสนอผลงานขององค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบ TQM

เพื่อรับ...

สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 6 ฟรี)
รับฟรี... หนังสือ KANO Quality Award 2020  และ “กระเปาอเนกประสงค”

กรุณาชำระเงินภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2563 ***ไมรับชำระเงินหนางาน***

สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 6 ฟรี)
รับฟรี... หนังสือ KANO Quality Award 2020  และ “กระเปาอเนกประสงค”

กรุณาชำระเงินภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2563 ***ไมรับชำระเงินหนางาน***

ฟังการนำเสนอจากองค์กร

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) (RDC ลำพูน) - ศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค

บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด - ผลิตชิ้นสวนยานยนต

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย) - ประกอบรถยนตโตโยตา

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) - ผลิตอาหารพรอมรับประทาน - เบเกอรี่

บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด - ผลิตชิ้นสวนยานยนต / วาลวรถยนต 

บริษัท มาบตาพุด โอเลฟนส จำกัด - ผลิตปโตรเคมีขั้นตน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

0-2717-3000 ตอ 772-773, 798             award@tpa.or.th@

ณ โรงแรม เอส 31 ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

เวลา 08:00 - 17:00 น.
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ใบสมัครเข้าฟัง... การนำเสนอผลงานขององค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบ TQM
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สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 6 ฟรี)
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สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 6 ฟรี)
รับฟรี... หนังสือ KANO Quality Award 2020  และ “กระเปาอเนกประสงค”
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องคกร ....................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู (สำหรับออกใบกำกับภาษี)...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

สาขาที่ ............................................................... เลขประจำตัวผูเสียภาษี ..................................................................................................................

โทรศัพท.........................................................................................................โทรสาร................................................................................................

 1. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง ............................................................................................

 2. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง ............................................................................................

 3. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 4. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 5. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 6. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

ชำระโดย :

     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 ถึงคุณดวงมณี* (award@pa.or.th)

     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: ....................................................................................

ครั้งที่ 12
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