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Thailand 5S Award 2016
รางวัล 5ส องค์กรดีเด่น

ที่ประสบผลสำ�เร็จจ�กก�รนำ�ระบบ 5ส ม�ประยุกต์ ใช้

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างหน่วยงานให้เกิดความ
ปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิลต่อการท�างานส่งผลให้เกดิความน่าเชือ่ถอืจากลูกค้า
ด้านคุณภาพอีกทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะ 
และความสูญเปล่าของกระบวนการท�างานก่อให้เกิดผลดีต่อ 
สิ่งแวดล้อม มุ่งหน้าสู่การผลิตแบบ Skill Management และระบบ
บริหารระดับสูง เช่น TPM และ TQM เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรม 5ส 
เป็นไปในแนวทางทีถ่กูต้อง สามารถพฒันาขึน้สู่ระดบัสากลได้ จงึต้อง
มีการเปรียบเทียบการด�าเนินกิจกรรม 5ส ระหว่างองค์การเป็นการ
สร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน 
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สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้จัด
เวทีแข่งขันให้กับองค์การท่ีด�าเนินงาน 5ส เพื่อรับรางวัลจากการ
ประกวดรางวัล 5ส ประเทศไทย หรือ Thailand 5S Award และเพื่อ
การพัฒนาจากรากฐานไปสู่ความส�าเร็จ โดยอาศัยเกณฑ์รางวัลเป็น
แรงผลักดัน ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ในการจัดการงาน Thailand 5S 

Award

1. เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรม 5ส ขององค์การ ให้เกิดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การท�างานให้มากที่สุด

2. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงาน ตั้งแต่ระดับสูงของ
องค์การไปจนถึงระดับปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมอย่างตรงจุด โดยมี
ดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม

3. เพือ่พฒันา และยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัให้
กับวงการอุตสาหกรรมไทย

4. เพื่อได้รับทราบ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การท�ากิจกรรม 5ส ซึ่งกัน และกัน

5. เพือ่รณรงค์การท�ากจิกรรม 5ส ให้คงไว้ซึง่มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง

บทบาทและหน้าที่ ในการจัดงาน Thailand 5S 

Award

1.  เสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม 5ส
2.  ก�าหนดหลักเกณฑ์การตรวจ และคัดเลือกผลงาน
3.  พจิารณาผลการคดัเลอืก และให้คะแนนตามหลกัเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด
4.  ตรวจเอกสารผลงาน และคัดเลือกกลุ่ม
5.  ตัดสินผลงานการน�าเสนอผลงานรอบคัดเลือก

6.  ร่วมตรวจผลงานในภาคปฏบิติั ณ สถานทีป่ฏบิตักิารจรงิ
7.  ตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ
การน�าเสนอผลงานการด�าเนินงานระบบ 5ส ขององค์กร 

ดีเด่น ทีป่ระสบผลส�าเรจ็จากการน�าระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2016 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการ 
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ มีองค์กรที่ผ่านรอบการ 
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการรอบสุดท้าย เข้าน�าเสนอผลงาน 
5ส รอบชิงชนะเลิศ จ�านวน 25 องค์กร โดยได้แบ่งระดับของรางวัล 
ดังนี้

■ Diamond Award 
■ Golden Award 
■  Silver Award 
■  Bronze Award 
■  Certificate
■  Popular Vote
■  Booth Vote
■  5S Model Award
ส�าหรับงานประกาศผล Thailand 5S Award 2016 

ในครัง้นี ้ส.ส.ท. ได้รบัเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์ 
ประเวศ วะส ีเป็นประธาน และมอบรางวลัแก่องค์กรทีไ่ด้รบัรางวลั 

สิ่งส�าคัญของการจัดงาน ส.ส.ท. ต้องการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการท�าระบบ 5ส อย่างต่อเนือ่ง และเผยแพร่ความรูด้งักล่าว
สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญา (Knowledge 
Society) การให้รางวัลในแต่ละปีจะเป็นรางวัลเฉพาะปีนั้นๆ เพื่อ 
ส่งเสรมิให้เกดิการท�า 5ส อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการรกัษาระบบ 5ส 
ได้อย่างยั่งยืน จึงถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการที่สามารถบรรล ุ
เป้าหมายของ ส ตัวที่ 5 ได้ คือ ส สร้างวินัย หรือเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่งนั่นเอง  
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Diamond Award

 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด
 บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ�ากัด
 บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

Golden Award

 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) RDC ขอนแก่น
 บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (โรงงานชลบุรี)
 บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ�ากัด
 บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ�ากัด
 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 (นิคมอุตสาหกรรมปินทอง)

Silver Award

 บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ�ากัด
 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเซีย จ�ากัด
 บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) 
 โรงงานอาหารสัตว์ล�าพูน
 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ�ากัด (Plant 1)
 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ�ากัด 
 (สาขา 1 จ.สมุทรปราการ)
 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)
 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
 (ฟาร์มไก่พัฒนานิคม 3)
 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จ�ากัด 

ผลประกวดรางวัล

Bronze Award

 บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ�ากัด
 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ�ากัด 
 (โรงงานลูกชิ้น-ไส้กรอก จ.ลพบุรี)
 บริษัท ข้าว ซี พี จ�ากัด (โรงงานข้าววังแดง)
 บริษัท ข้าว ซี พี จ�ากัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี)
 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
 (ฟาร์มไก่พันธุ์โคกส�าโรง 1)
 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
 (ฟาร์มไก่พันธุ์หนองน�้าแดง)

Certificate

 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
 (BFI-ไก่เนื้อ ฟาร์ม 1)
 บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) 
 (โรงงานอาหารสัตว์นครปฐม)
 บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จ�ากัด
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Popular Vote

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) RDC ขอนแก่น

Booth Vote

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) RDC ขอนแก่น

5S Model Award

1.  บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ�ากัด
  พื้นที่ Painting Line
2.  บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จ�ากัด
  พื้นที่ Line Frame R side R/L J03
  พื้นที่ Line Dash Panel
3.  บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ�ากัด
  พื้นที่ Office
4.  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอพาวเวอร์ จ�ากัด
  พื้นที่ส�านักงาน Control Room
5.  บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จ�ากัด
  พื้นที่ส�านักงานชั้น 1
  พื้นที่ผลิตท่อ
  พื้นที่ผลิตข้อต่อ 1
  พื้นที่ผลิตข้อต่อ 2
6.  บริษัท ไพรมัส จ�ากัด
  พื้นที่ฝ่ายผลิต
7.  บริษัท มิซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้พาร์ม จ�ากัด
  พื้นที่ Model โรงงาน 3
  พื้นที่ Model โรงงาน 4
  พื้นที่ Warehouse
8.  บริษัท แม่น�้าสแตนเลสไวร์ จ�ากัด
  พื้นที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
  พื้นที่ส�านักงานชั้น 1
  พื้นที่ส�านักงานชั้น 3
9.  บริษัท เย่พัฒนา ต้าเย่ จ�ากัด
  พื้นที่ Heat Transfer
  พื้นที่ Wardhouse 1
  พื้นที่ซ่อมบ�ารุง

10. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 (โรงงานปทุมธานี)
  พื้นที่อาคาร Safety
  พื้นที่ห้องควบคุมสิ่งแวดล้อมบ�าบัดน�้าเสีย
  พื้นที่ห้องควบคุมการผลิต
  พื้นที่อาคารแผนกซ่อมบ�ารุง
11.  บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ากัด
  พื้นที่ส�านักงานชั้น 1
  พื้นที่แผนกโภชนาการ
12.  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จ�ากัด
  พื้นที่ส�านักงาน 1
13.  บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จ�ากัด
  พื้นที่ส่วนส�านักงาน
14.  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  พื้นที่ส�านักงาน 

ขอแสดงความยินดีกับทกุองค์กร ทีไ่ด้รบัรางวัล Thailand 5S 
Award 2016 ในครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม รางวัลทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแรง
กระตุ้น แรงจูงใจ แต่ไม่ใช่เป้าหมาย สิ่งที่ ส.ส.ท. มุ่งเน้น คือ การ 
ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันา และปรบัปรงุงาน เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท�างาน โดยใช้ 5ส เป็นเครื่องมือ และเป็นเวทีที่ให้พนักงานได้
แสดงออก เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เป็นการศึกษา
จาก Best Practice ของแต่ละสถาน ประกอบการ และพบกนัอกีครัง้ 
ในงานประกาศผล Thailand 5S Award 2017  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่แผนกส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0 2717 3000 - 29 ต่อ 81 หรือ www.tpif.or.th


