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5ส เป็นการด�าเนินการที่มุ ่งสร้างหน่วยงานให้เกิดความ
ปลอดภัย มีมาตรฐาน ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ โดยมี

รากฐานจากวินัยของบุคลากร เพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพการ
ท�างาน น�าไปสู่ความเช่ือถือของลูกค้า ท้ังยังช่วยประหยัดทรัพยากร 
ลดปัญหามลภาวะ และความสูญเปล่าของกระบวนการท�างาน มุ่งสู่
การผลติแบบ Skill Management ทีน่�าไปสูร่ะบบบรหิารระดับสูง เช่น 

TPM และ TQM หรอืระบบคุณภาพอืน่ ๆ  ต่อไป เพือ่ให้การด�าเนนิการ 
5ส เป็นไปในแนวทางทีถ่กูต้อง มกีารพฒันาไปสูร่ะดบัสากล โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างองค์การ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการด�าเนินการ 5ส ไปสู่การรับรางวัล Thailand 5S Award

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้จัด
เวทีแข่งขันให้กับองค์การที่ด�าเนินงาน 5ส อย่างต่อเนื่องครบระยะ
เวลา 2 ปี ส่งผลงานการด�าเนนิงาน 5ส เข้าร่วมประกวด เพือ่รบัรางวลั
จากการประกวดรางวัล 5ส ประเทศไทย หรือ Thailand 5S Award 
และเพื่อการพัฒนาจากรากฐานไปสู่ความส�าเร็จ สามารถวัดผลการ
ด�าเนนิงาน 5ส ขององค์การอย่างเป็นรปูธรรม โดยอาศัยเกณฑ์รางวลั
เป็นแรงผลักดัน ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

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

2. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงาน ตั้งแต่ระดับสูงของ 
องค์การไปจนถึงระดับปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมอย่างตรงจุด โดยมี
ดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม 

3. เพื่อพัฒนา และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ให้กับวงการอุตสาหกรรมไทย 

4. เพื่อได้รับทราบ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในการท�ากิจกรรม 5ส ซึ่งกันและกัน 

5. เพือ่รณรงค์การท�ากจิกรรม 5ส ให้คงไว้ซึง่มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง

การน�าเสนอผลงานการด�าเนินงานระบบ 5ส ขององค์กร 
ดีเด่น ที่ประสบผลส�าเร็จจากการน�าระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ใน 
องค์กร เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2017 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ มีองค์กรที่ผ่าน 
รอบการตรวจประเมนิ ณ สถานประกอบการรอบสุดท้าย เข้าน�าเสนอ

Thailand 5S Award 2017
ร�งวัล
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ผลงาน 5ส รอบชงิชนะเลิศ จ�านวน 32 องค์กร 
โดยได้แบ่งระดับของรางวัล ดังนี้ 

	Diamond Award 
	Golden Award 
	Silver Award 
	Bronze Award 
	Certificate 
	Popular Vote 
	Booth Vote 
	5S Model Award 

ส�าหรบังานประกาศผล Thailand 5S 
Award 2017 ในครั้งนี้ ส.ส.ท. ได้รับเกียรติ
จาก คณุกอบกลุ กาญจนาลัย ทีป่รึกษาส�านกั
พระราชวงั เป็นประธาน และมอบรางวลัแก่
องค์กรที่ได้รับรางวัล

สิ่งส�าคัญของการจัดงาน ส.ส.ท. 
ต้องการส่งเสริมให้สถานประกอบการท�า
ระบบ 5ส อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ความรู้
ดังกล่าวสู ่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้าง
สังคมอุดมปัญญา (Knowledge Society) 
การให้รางวัลในแต่ละปีจะเป็นรางวัลเฉพาะ
ปีนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท�า 5ส อย่าง 
ต่อเน่ือง ตลอดจนการรักษาระบบ 5ส ได้
อย่างยั่งยืน จึงถือได้ว่าเป็นสถานประกอบ
การที่สามารถบรรลุเป้าหมายของ ส ตัวที่ 5 
ได้ คือ ส สร้างวินัย หรือเป็นการสร้างวัฒน-
ธรรมองค์การที่แข็งแกร่งนั่นเอง

Bronze Award 

➢  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จ�ากัด 
➢  บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จ�ากัด 
➢  บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด 
➢  บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ 

เอเชีย จ�ากัด 
➢  บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
➢  บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้

พาร์ท จ�ากัด 
➢  บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จ�ากัด 
➢  บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ�ากัด 

(Plant 3 สมุทรปราการ) 
➢  บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ�ากัด 

(Plant 4 ระยอง) 
➢  บริษัท บีที มิตรแลนด์ จ�ากัด

Certificate 

องค์กรที่ผ่ำนเกณฑ์เข้ำรอบตรวจประ-
เมินระบบ 5ส ณ สถำนประกอบกำร รอบ 
ที่ 2
➢  บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ�ากัด 

(สาขา 3 ชลบุรี) 
➢  บริษัท บิทไว้ส์ ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ จ�ากัด 
➢  บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ประกำศนียบัตร ส�ำหรับผู้ที่ได้คะแนน-
สอบควำมเข้ำใจพื้นฐำนด้ำน 5ส ประจ�ำปี 
2560 ล�ำดับที่ 1
➢  นายจีรวัฒน์ วัฒนากลาง พนักงาน

ควบคุมสินค้า แผนกควบคุมสินค้า 
 บริษัท ซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ศูนย์

กระจายสินค้า RDC ล�าพูน) 
➢  นายธีระศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ 
 พนักงานแผนกซ่อมบ�ารุง 
 บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จ�ากัด 
➢  นายอ�านาจ สิทธิชาติธนากร 
 วิศวกรพลังงาน แผนกซ่อมบ�ารุง 
 บริษัท เอ็กเซดด้ี ฟริคชั่น แมททีเรียล 

จ�ากัด  
➢  นางสาวเสาวนีย์ ลิขิตอัมพร 
 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก 
 Product Development 
 บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จ�ากัด

Diamond Award

➢  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
 (ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลาพูน) 
➢  บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 
➢  บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป 
 (ไทยแลนด์) จ ากัด

Golden Award

➢  บริษัท เอ็กเซดด้ีฟริคชั่น แมททีเรียล 
จ�ากัด

➢  บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จ�ากัด 
➢  บรษิทั นวพลาสตกิอตุสาหกรรม จ�ากดั 
➢  บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ�ากัด
➢  บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ�ากัด 

(สาขา 1 สมุทรปราการ)  
➢  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
 (ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย)

Silver Award 

➢  บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ 
โคราช จ�ากัด 

➢  บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
➢  บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จ�ากัด 
➢  บริษัท สยาม โทเซลโล จ�ากัด 
➢  บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ�ากัด 
➢  บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ขอนแก่น) 
➢  บริษัท ยูเอ็มซี อิเล็คทรอนิกส์ 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด 
➢  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ากัด 
➢  บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด 
➢  บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) 

จ�ากัด 
➢  บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน)
➢  บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด 
➢  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด

ผลประกวดร�งวัล Thailand 5S Award 2017
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Popular Vote 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
DC มหาชัย

Booth Vote 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
RDC ล�าพูน

5S Model Award 

1.  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
 ➢  พื้นที่ ส�านักห้องปฏิบัติการกลาง 
2. บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท 

อินดัสตรี จ�ากัด 
 ➢  พื้นที่ Assembly 
 ➢  พื้นที่ Paint 
 ➢  พื้นที่ Injection 
3.  บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโต

พาร์ท จ�ากัด 
 ➢  พื้นที่ Line Rear Axle Housing 
 ➢  พื้นที่ Line Stamping A & B 
 ➢  พื้นที่ Line Front End 
 ➢  พื้นที่ Line Frame GM 
 ➢  พื้นที่ Line Power Train 
 ➢  พื้นที่ Line Prop Shaft Ass’y B 

 ➢  พื้นที่ Line Prop Shaft MC Yoke  
 Flange 

 ➢  พื้นที่ Line Small Press 
 ➢  พื้นที่ Line Store TSPKK 
 ➢  พืน้ที ่Line Delivery & Ware House 
 ➢  พื้นที่ Line W/D ARM
4.  บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ�ากัด 
 ➢  พื้นที่ แผนกประกอบเครื่องยนต์ 
5. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด 
 ➢  พื้นที่ แผนกพาลูบ 
6. บริษัท ไพรมัส จ�ากัด 
 ➢  พื้นที่ ฝ่ายผลิต 2 
 ➢  พื้นที่ ฝ่ายผลิต 3 
7. บริษัท อาร์เอฟเอส จ�ากัด 
 (ส�านักงานใหญ่) 
 ➢  พ้ืนที ่ห้อง Key&Equipment control 
  ชั้น B1 
 ➢  พื้นที่ แผนกโภชนาการชั้น 1 
 ➢  พื้นที่ ส�านักงาน Transportation 
  ชั้น 1 (logistics) 
 ➢  พ้ืนที ่แผนก Service Center ชัน้ B1 
 ➢  พื้นที่ แผนกวิศกรรมชีวการแพทย์ 
  (BEM) ชั้น B1 

8. บรษิทั อเีกิล้ ออตตาวา (ประเทศไทย) 
จ�ากัด 

 ➢  พื้นที่ Finishing 
 ➢  พื้นที่ Cutting 
 ➢  พื้นที่ Store 
 ➢  พื้นที่ Warehouse 
9.  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 ➢  พื้นที่ ส�านักงาน 
10. บริษัท โอกิ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) 

จ�ากัด 
 ➢  พื้นที่ โรงงานปริ้นเตอร์เฮด 
 ➢  พื้นที่ ส�านักงาน

อย่างไรก็ตาม รางวัลเป็นเพียงแรง 
กระตุ้น แรงจูงใจ แต่ไม่ใช่เป้าหมาย สิ่งที่ 
ส.ส.ท. มุ่งเน้น คือ การส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนา และปรับปรุงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน โดยใช้ 5ส เป็นเครื่องมือ และ
เป็นเวทีที่ให้พนักงานได้แสดงออก เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เป็นการ
ศึกษาจาก Best Practice ของแต่ละสถาน
ประกอบการโดยตรง และสามารถน�ามาปรบั
ใช้ในองค์กรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน
ได้อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร ที่ส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand 5S Award 
2017 และขอร่วมชื่นชม แสดงความยินดีกับ
ผู้ทีไ่ด้รบัรางวัลทกุท่าน ทีส่ามารถด�าเนนิการ
สร้างหน่วยงานให้เกิดความปลอดภัย มี
มาตรฐาน ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ โดยมี
รากฐานจากวินัยของบุคลากร เพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการท�างาน น�าไปสู่ความ
เชื่อถือของลูกค้า ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพ- 
ยากร ลดปัญหามลภาวะและความสญูเปล่า 
ของกระบวนการท�างาน 

ในปีหน้ามาติดตามผลงาน 5ส กัน
ต่อว่า หน่วยงานใด องค์กรใด จะได้รบัรางวลั 
และพบกนัใหม่ใน Thailand 5S Award 2018 
และสามารถดูรายละเอียดรางวัล ภาพ
กิจกรรม และการประกาศผลหรือข้อมูล 
เพิ่มเติม ได้ที่ www.tpif.or.th หรือสอบถาม
กิจกรรมได้ที่ แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น)  
โทร. 0 2717 3000 ต่อ 772-774 หรือ award 
@tpa.or.th


