
1. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน 5ส ขององค์กร ให้เกดิการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการท างานมากที่สดุ 

2. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงานตั้งแต่ระดับสูงสุดขององคก์รไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมได้อย่างตรงจุด โดยมีดัชนีชี้วัด 
(Indicator) ที่เหมาะสม 

3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับอตุสาหกรรมไทยทั้งภาคการผลติและบริการ รวมถึงองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ได้น า 5ส ไปใช้เป็นพ้ืนฐานการบริหาร 

4. เพ่ือได้รับทราบ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงาน 5ส ซ่ึงกันและกัน (ระหว่างองค์กร/หน่วยงาน) 
5. เพ่ือรณรงค์การด าเนินงาน 5ส ให้คงไว้ซ่ึงมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

ขอเชิญองคก์รทีน่ ำระบบ 5ส มำประยุกต์ใช้ในองค์กร ส่งผลกำรด ำเนินงำนระบบ 5ส เข้ำประกวด   
เพ่ือเป็นกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน 5ส ขององค์กร  และเพื่อรับ... 

 
 
 
 
 

 
 

 
5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานทีส่ าคัญ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

การท างาน มุ่งสู่การผลิตแบบ Skill Management ที่น าไปสู่ระบบบริหารระดับสูง เช่น 
TPM และ TQM หรือระบบคุณภาพอื่น ๆ ต่อไป 5ส ยังถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน สร้างวินัยอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร เพิ่มขีด
ความสามารถให้กับบุคลากร และเพื่อให้การด าเนินการ 5ส เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง 
มีการพัฒนาไปสู่ระดับสากล โดยการเปรียบเทียบระหว่างองค์กร และเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินการ 5ส ไปสู่การรับรางวัล Thailand 5S Award 

  
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

K19JP025S : 287-0201-01-100-9-281-2-2630 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) 

บรรยายหลักเกณฑ์การพิจารณา และคัดเลือกผลงาน  22 มกราคม 2562 ค่าใช้จ่าย 2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ท่าน  
รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 

30 มีนาคม 2562 
ค่าสมัคร 4,000 + Vat 7% = 4,280 บาท 

น าเสนอผลงาน รอบคัดเลือก 21 - 24 พฤษภาคม 2562 ผู้น าเสนอได้รับสิทธิ์ ฟรี... 2 ท่าน 
ผู้เข้าร่วมงาน 2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ท่าน/วัน 

ตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานการด าเนินงาน 5ส  
ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 1  

1 - 26 กรกฎาคม 2562 ค่าใช้จ่าย 20,000 + Vat 7% 
= 21,400 บาท  

ตรวจติดตาม การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน  5ส  
ความรู้ความเข้าใจระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 2 

2 - 25 กันยายน 2562 ค่าใช้จ่าย 30,000 + Vat 7% 
= 32,100 บาท 

  น าเสนอลผงานการด าเนินงานระบบ 5ส รอบชิงชนะเลิศ  
  พิธีประกาศผลและมอบรางวัล  
  Thailand 5S Award 2018  ครั้งท่ี 17 

6 - 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้น าเสนอได้รับสิทธิ์ ฟรี... 3 ท่าน 
ผู้เข้าร่วมงาน 3,800 + Vat 7% = 4,066 บาท/ชุด 
1 ชุด/ท่าน เข้าร่วมงานได้ 2 วัน (แต่ละวันสามารถ
เปลี่ยนผู้เข้าร่วมงานได้) พิเศษ... สมัคร 10 ชุด  
ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี) 
 

 

วัตถุประสงค์ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) จึงขอเชิญองค์กรท่ีมีการ 
ด าเนินการ 5ส อย่างต่อเนื่องครบระยะเวลา 2 ปี ส่งผลงานการ
ด าเนินงาน 5ส เข้าสมัครรับรางวัล Thailand 5S Award เพื่อ
เป็นการวัดผลการด าเนินงาน 5ส ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

ก ำหนดกำร 



 

 

 

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์ พรอ้มการรับรองจากผู้บริหารขององค์กร 
2. เอกสารสรุปการด าเนินงาน 5ส จ านวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น 
      เอกสารสรุปผลการด าเนินงานระบบ 5ส ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

2.1 หน้าปก ใชส้ าเนาใบสมัคร (ทุกชุด) 
2.2 ประวัติความเป็นมาขององค์กร และประวัติโดยย่อการด าเนินงานระบบ 5ส ในองค์กร 
2.3 วิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินการระบบ 5ส 
2.4 โครงสร้างผังองค์กร 5ส ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส/ส่วนงานส่งเสริม มีการก าหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ี 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
2.5 5S Road Map (ไม่ต่ ากว่า 3 ปี นับรวมปีปัจจุบัน) 
2.6 แผนการด าเนินงานระบบ 5ส  

2.6.1   แผนการด าเนินงาน 5ส ขององค์กร (Master Plan)  2.6.2  แผนการด าเนินงาน 5ส ของทุกทีม (Action Plan) 
2.6.3  แผนการด าเนินงาน 5ส ของพื้นที่ (Activity Plan)  

  (Activity Plan ยกตัวอย่างน าเสนออย่างน้อย 3 พื้นที่ :  Office/Production/Warehouse/etc.) 
2.7 การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ (ให้ระบุพื้นที่เป็น ตร.ม แยกเป็น ฝ่าย แผนก ฯลฯ) 

2.7.1   การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของพนักงานทั้งองค์กร           2.7.2  ก าหนดหัวหน้าพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน 
2.8 ระบบการประชาสัมพันธ์ 5ส/ระบบการส่งเสริมและสื่อสาร 5ส รับรู้ และผลลัพธ์ (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 
2.9 ระบบการสร้างองค์ความรู้ การฝึกอบรบ ประเมิน พัฒนา และผลของการสร้างองค์ความรู ้(ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี)  
2.10 ระบบมาตรฐาน (มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่) (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 
2.11 ระบบการตรวจประเมิน (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

  2.11.1  รายชื่อ และคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน   2.11.3  แบบฟอร์มการตรวจประเมิน 
  2.11.2  แผนการตรวจ     2.11.4  ผลการตรวจ 

2.12 การด าเนินงานระบบ 5ส การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมทุกระดับ เน้นกระบวนการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  (เช่น 5S Day, หรือกิจกรรมอื่น ๆ ทีม่ี 5ส เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม, Big Cleaning Day) 

2.13 การประยุกต์ใช้ 5ส ในองค์กร (ยกตัวอย่าง Core Process อย่างน้อย 2 เร่ือง, Support อย่างน้อย 1 เร่ือง) 
2.14 ตัวชี้วัดและผลส าเร็จที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
2.15 ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่องค์กรได้รับจากการท า 5ส (ผลลัพธ์ด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย ซ่ึงเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่ 

  องค์กรได้รับจากการท า 5ส) 
2.16 แนวทางการยกระดับ การสร้างความต่อเนื่อง ยั่งยืนของระบบ 5ส 
2.17 รูปเล่มของเอกสาร (ล าดับเนื้อหา ขนาดตัวอักษร รูปแบบความเรียบร้อย)  

   
  

 
 
 

 
 

3. ช าระค่าสมัคร 4,000 บาท + Vat 7% = 4,280 บาท  ***การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อสมาคมฯได้รับช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว*** 
4. กรณีที่ผ่านเข้ารอบตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ องค์กรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก  

(ถ้ามี) ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้ง 2 รอบ 
5. องค์กรที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต้องร่วมจัดบูธแสดงผลงานระบบ 5ส ขององค์กร ในงาน Thailand 5S Award 

  
 
 
 
 
  
 
 
 

    สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...  
    แผนกส่งเสริมอุตสำหกรรม สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

โทร.0-2717-3000-29 ต่อ 772-774 โทรสำร. 0-2719-9481-3 Email : award@tpa.or.th  www.tpif.or.th 
 

หมายเหต ุ :   1.  เอกสารสรุปการด าเนินงาน 5ส ตั้งแต่ข้อ 2.1 – 2.16 ให้จัดท าข้อมูลรายละเอียดในกระดาษขาวขนาด A4 
                  จ านวนไม่เกิน 40 หน้า เข้าเล่มให้เรียบร้อย ตามแนวตั้งเท่าน้ัน  

 2.  ข้อมูล รายละเอียด ในเอกสารแต่ละหน้าตัวหนังสือต้องชัดเจน มีสารบัญ เลขหน้า และควรมีรายละเอียด 
             ค าอธิบายที่ชัดเจน เพื่อช่วยในการอธิบายให้คณะกรรมการเข้าใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนอ  

 

  ส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ หรอืน ำส่งด้วยตัวเอง ที่... 
 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) แผนกส่งเสรมิอุตสำหกรรม ชั้น 7  
 534/4 ซอยพัฒนำกำร 18 ถนนพัฒนำกำร  
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 

 

ส่งเอกสำรสรุปกำรด ำเนินงำน 5ส  
ภำยในวนัที่ 30 มีนำคม 2562 

 

ส่งใบสมัครพร้อมช ำระเงิน 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง  

30 มีนำคม 2562 
 

วิธีกำรสมัคร 

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


                         
 

 
 

 

 องค์กร………………………........................................................................................................................................................ประเภทธุรกิจ.................................................................................................. 
ผลิตภัณฑ์................................................................................................................................... เลขที่ผู้เสียภาษี..................................................................................สาขาที่.................................................  
ที่อยู่ (ออกใบก ากับภาษี)............................................................................................................................................................................................................ ........................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. รหัสไปรษณยี์ ...................................................... 
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร........................................................Website……………..………………………………………………………… 
 

 ที่อยู่สถานที่ตรวจประเมนิ......................................................................................................................................................................................................................................... .......................... 
ปีที่เริ่มประกาศนโยบาย 5ส ขององค์กร (ปี พ.ศ.) ..........................................................................ขนาดของพ้ืนที่ทั้งหมด..................................................................................................... 
จ านวนพนักงานทั้งหมด..................................................คน      จ านวนพนักงานที่ท า 5ส ............................................. คน     เฉลี่ย .......................................... คน/พื้นที่ 
อัตราการมีสว่นร่วมของพนักงาน    =     จ านวนพนักงานที่ท า 5ส  100   =   ………………….….. % 

                                            จ านวนพนักงานทั้งหมด 
 ระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่ด าเนินการอยู่........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 รายละเอียดผู้ประสานงาน (เพือ่ติดต่อกับ ส.ส.ท.) 
1. ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ..................................................... ต่อ ........................ โทรสาร ............................................. โทรศัทท์มือถอื........................................E-mail ................................................................   
2. ชื่อ-นามสกุล .................................................... ................................................................................... ต าแหน่ง ...................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...................................................... ตอ่ ........................ โทรสาร ..............................................โทรศัทท์มือถอื.........................................E-mail .............................................................. 
 ผู้บริหารระดับสูงที่ประกาศนโยบาย 
ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................ ต าแหน่ง ................................................................................................................................. 

 
 
  
 
 

      
      
    
    
   ** กรณอีงค์กรผ่านเข้ารอบการตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ 

องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี)  
ของคณะกรรมการ 

** กรณอีงค์กรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
   องค์กรจะต้องร่วมจัดบูธแสดงผลงานระบบ 5ส ขององค์กร 
   ในงาน Thailand 5S Award 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนใบสมัคร (ตัวบรรจง) ........................................................................................................ 
                            วันที่ ................... / .......................... / ..................................... 
          โทร ............................................... ต่อ ..............มือถอื…………..................................... 
          E-mail : ........................................................................................................................... 
 

องค์กรยินยอมให้สมาคม ฯ เผยแพรผ่ลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเป็นกรณศีึกษา 
 
 

ผู้บริหารรับรองการสมัคร .............................................................................................................                    

                       (...................................................................................................................)     
          ต าแหน่ง.............................................................................................................................. 
          Email………………………………………………………………...……….………………………………………………. 
 
 
 
 
ผู้รับรองการสมัคร 
............................................................................................................................. 
                    ( ....................................................................................................................... 
) 
                 ต าแหน่ง ................................................................................................................ 

*** น าส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมส่งเอกสารสรปุการด าเนินงาน 5ส 
 

 
ช ำระโดย :       เงนิสด   

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

   ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำบำงกะปิ  เลขทีบั่ญช ี 009-2-23325-3 

   ธนำคำรกรงุไทย  สำขำพัฒนำกำร  เลขทีบั่ญช ี 064-1-11613-6 

          * 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 

ค่าสมัคร  
4,000 + Vat 7%   =   4,280  บาท 

***การสมัครจะสมบรูณ์เมื่อช าระค่าสมัครแล้ว 
กรุณาช าระภายในวันที ่30 มีนาคม 2562 เท่านั้น 

       

K19JP025S : 287-0201-01-100-9-281-2-2630 

ใบสมัคร 
   
 

     




