ประกาศผล
ผลงาน QCC ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
เข้าสู่การนาเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560
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ประเภท Manufacturing QCC Prize
ผลงาน

กลุ่ม

องค์กร

ลดเวลาการทางานเปลีย่ นลูกถ้วยที่ Puncture ชนิดรับแรงดึงพวงคู่สายส่ง 230kV.
ลดเวลาการขจัด GAS ภายในหม้อแปลงในพื้นที่แผนก หถอ2-ส.
ลดเวลาปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแนวตั้งพวงคู่สายส่ง 230 เควี สายคู่โดยวิธีไม่ดับไฟ ในพื้นที่แผนก
บารุงรักษาสายส่ง 4
ลดปริมาณหินปูน Reject ออกจากโม่ 6 ที่ Feed Rate 35 t/h
ลดเวลา Setup Ext.No.77
ลดอัตราการเกิดตัวเสีย "ชิ้นงานบิน" (Chip Unit) สาหรับงานรุ่น ZAW ที่เครื่อง A281

รักษ์เมืองตาก
KORAT HIGHVOLT
Hotline.com

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ตาก)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นครราชสีมา)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สมุทรสาคร)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จากัด
บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด

ลดอัตราการเกิดอาการเสียชิ้นงานเป็นรูโหว่ (Epoxy Void) ทีข่ น้ั ตอนหล่อน้ายาเพือ่ ขึน้ รูป ของงานรุน่ IC-HAUS

รวมพลังพัฒนา FGD
The AM Team
QCC Chukkatook
Season 2
Old Man
Size kick
Miracle Team
NANOVATION
ก้าวใหม่
SEASON CHANGE
Phitek
Linerangers

ลดปัญหากระจังหน้า Hino รุ่น 230 ฉีดไม่เต็ม
ลดปัญหา Robot Welding เชื่อม Front Outer ผิดรุ่น

รักอิสระ
แสงจันทร์

ลดปัญหา claim & complaint CS-110 gsm
ลดเวลาการส่งหางกระดาษเข้า Dryer5
Hoffman Filter Improvement
ลดการสูญเสียผงผลิตภัณฑ์ที่เครื่องอบแห้งจากการผลิตแบบ Food Grade
ลดปริมาณการใช้ SH Steam ที่ 10C002 Column
ลดปริมาณ Spent Caustic ที่ถ่ายออกจาก Column 3
ลดอัตราการเกิด Front Face Alignment

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด (โรงงานบ้านโป่ง)
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด (โรงงานวังศาลา)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด



ประเภท Junior Manufacturing QCC Prize
ผลงาน

กลุ่ม

องค์กร

1

ลดเวลาทดสอบ Vacuum Switch ยี่ห้อ JOSLYN

Perfect Test

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สระบุรี)

2
3

ลดปัญหาการสวมอัดชิ้นงานเสียในกระบวนการการประกอบ Pulley
กาจัด Break Down Time ของ Feed Pick Up Conveyor line 3 ขัดข้อง

First Class Team
EN-03

บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) (โรงงานลพบุรี 3)

4

ลดปัญหาฟันขาดที่กระบวนการประกอบ Evaporator

ฟินเว่อร์

บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จากัด

5
6
7
8

ลดงานเสียอาการ No sound (งานไม่มีเสียง) ที่เครื่อง BAM 52-2

Hight BTL
ชายชาตรี 7335
เลี่ยมทอง
ห่านป่า ฟ้าคารณ

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

9
10
11

ลด Downtime Bagging line C
ลดปริมาณ Product AB ออกนอกระบบการผลิตที่ Bagging machine line 4

NEWHOPE
B-NEVERDIE
Gangza (Sky News)

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

12

ลดงานเสียอาการแผ่นกระจกบิ่น (Glass Facesheet Chip Out) ที่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานรุ่น
TM-02685-009
ลดอัตราการเกิด Package Damage

หมูออมสิน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ELTA S.2

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

ผลงาน

กลุ่ม

องค์กร

1
2

ลดความผิดพลาดในการตัดรายการ Error ออกจากระบบ
ลดมูลค่าสินค้าสินค้าขาด-เกินบัญชีสูงจากการตรวจนับ Stock ไม่ถูกต้อง

Ant Devil
กาสะลอง

3

ลดชั่วโมงการทางานของหน่วยงานจัดสินค้า หน่วยงานข้อมูลรับ-จ่าย

Tab Team

4

ลด Cycle Time ในการส่งมอบสินค้ากลุ่มสายรถ 6 ล้อ

Smile Load

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
สานักบัญชี (บัญชีศูนย์กระจายสินค้า RDC ลาพูน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง

13



ลดปัญหาการชารุดของ Photo Sensor ตรวจชิ้นงาน 2 A8 ลงให้เป็น 0 นาทีภายในเดือน พฤษภาคม 2559

ลดปัญหาคราบเคมีบนผิวชิ้นงาน
ลดปริมาณน้ามันที่สะสมก่อนเดิน 80K002 (Ammonia Blower)

ลดอัตราการเกิดสิ่งแปลกปลอม (Foreign Mat'l) ที่กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานแบบอัดส่ง (Transfer Mold)

ประเภท Business for Service QCC Prize



ประเภท Task Achieving QCC Prize
ผลงาน

กลุ่ม

องค์กร

พัฒนาวิธีการดึงเชือกนาในงานขึน้ สายไฟฟ้าสายส่ง 115kV ตาก1 - ตาก2ช่วง 12/1 - 12/2 (มิให้สง่ ผลกระทบต่อประชาชน)

เวียงพิงค์
Meter Rider
คนมีสี
โดโซะ
Data Power
Goods Return
It & Control
The C Adventure
Day Diamond

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เชียงใหม่)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย-สายงานระบบส่ง)
บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC บางบัวทอง
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC บางบัวทอง
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จากัด
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

ผลงาน

กลุ่ม

องค์กร

1

ลดเวลาการทดสอบ Surge Counter หม้อแปลง 500 kV.

คนทดสอบเหนือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นครสวรรค์)

2

ลดเวลาการนาระบบกลับสู่สภาวะปกติเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Young's Express

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น)

3
4

เพิ่มปริมาณการปลดโหลดของอุปกรณ์ป้องกันความถี่ต่าตามมาตรฐานด้านไฟฟ้า
ลดปัญหาโรเตอร์แตกที่กระบวนการ EC Sorting

MP5 Plus
ปุ๊กลุ๊ก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย-สายงานระบบส่ง)
บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด

5

ลดค่าใช้จ่ายการเปลี่ยน Coopling reel spool roll วังศาลา (PM 04, 05, 06, 07)

Heart Machine

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด (โรงงานวังศาลา)

6

ลดการเสียเวลาผลิตน้าดื่มปัญหาขวดติดจุดดูน้า

ขวดแข็ง

บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จากัด

7

ลดการสูญเสียน้าที่เครื่องบรรจุ

Singha Mix

บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จากัด

8
9

ลดจานวนครั้งใน Recheck GH out-spec ใน WT
ลดปริมาณความสูญเสียสินค้า JUMBO แตกจากการล้อเอียงโดยรถสิบล้อเปิดข้าง

Quality Tree
Petchem Transport

บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จากัด
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

10

ลดเวลาในการแช่ตัวอย่าง 4218 เพื่อวัดค่าความหนืด

Butterfly

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

11

ลดปริมาณการตีคืน A050P ที่จัดส่งพร้อมพาเลท

APPROVE

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9



พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลพลังงานไฟฟ้าซื้อขาย
ลดต้นทุนสูตรสีด้วย New Carbon Black
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าให้รถขนส่ง DC มหาชัย
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บสินค้า
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับและคืนสินค้ายกเลิกขายจากร้าน
พัฒนาระบบ Monitoring ห้อง server Room (ครั้งที่1/2557 เป็นครั้งที่ 9)
ปรับปรุงระบบน้าทิ้งที่ 35Tool (version 2)
"ควบคุมการปล่อยไฮโดรคาร์บอนที่หอเผาทิ้ง (Flare) เนื่องจาก Cracked Gas Compressor Shut down"

ประเภท Support QCC Prize



ประเภท Office QCC Prize
ผลงาน

กลุ่ม

องค์กร

1

ลดเวลาการตรวจสภาพพัสดุเหมากองประจาเดือนเพื่อขายที่แผนกจาหน่ายพัสดุ

Young Gen Rangers

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย-สายงานบริหาร)

2

ลดเวลาการสืบค้นข้อมูลงานบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPPs

กระบองเพชร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย-สายงานระบบส่ง)

3

ลดเวลาการค้นหาข้อมูลงานบารุงรักษาโรงไฟฟ้า

POP CORN

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย-สายพัฒนาธุรกิจ)

4

ลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดทาเอกสาร Order Confirmation

Ant Order for All

บริษัท ซีพีแรม จากัด (ลาดหลุมแก้ว)

5

ลดเวลาในการจัดเรียงใบกากับภาษีประจาเดือน

Public Team

บริษัท ไทยมารูจูน จากัด

6

ลดค่าใช้จ่ายการปริ้นกัมบัง (KANBAN)

อะตอม ATOM

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

7

เพิ่มยอดส่งสินค้าให้ได้ 100%

Perfect Match

บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จากัด

ผลงาน

กลุ่ม

องค์กร

ลดปัญหา ID NG ที่ CAM P4 Line
ลดปริมาณการสั่งซื้อไอน้า
ขจัดปัญหาเครื่องยนต์เสียงดังจากเกียร์ชุดปั๊มน้ามันเครื่อง (Oil pump noise)
ขจัดปัญหา Robot หยุดชงักเนื่องจากจับแผ่น Tray ไม่ขึ้นจาก Pallet
ลดปัญหา Rubber Spray หลุดลงในขวดโซดา 325 cc. (Line2)
เพิ่ม % Yield การผลิตสันคอชาบูแช่แข็ง
ลดเปอร์เซ็นต์ลูกสุกรเกรด B สาเหตุน้าหนักต่า
ลดของเสีย Front Cover ของเครื่อง 3600 ton ที่กระบวนการปั๊ม
ลดงาน Screw Dent ให้เป็น"0"
ลดของเสีย Temp Alarm
ลดปัญหาเครื่องจักรเสีย "ชุดส่งงานสารอง ขัดข้อง"

ชายชรา
ทราบแล้วเปลี่ยน
GORANGER
บางระจัน
สิงห์สปิริต
PIG-TURE
แลงมาตอง
ไข่หวาน
รวงข้าว
Baby Smile
Hero King Dom

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จากัด
บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จากัด
บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จากัด
บริษัท วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป จากัด
บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย)
บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จากัด


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภท New Born QCC Prize

