
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

  ประเภท Automation Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 
1 เพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการในกระบวนการ Dip กุ้ง หมุนแล้วเด้ง บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบเบอร์เกอร์ด้วยเคร่ืองหยอดซอสอัตโนมัติ หยอดกระจาย บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) 

3 Auto Torque Check M/C (เคร่ืองตรวจสอบแรงในการหมุนเลนส)์ A3-Plus บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

4 ตาเหยี่ยวจิกเหยื่อ AIAU บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

5 เคร่ืองประกอบแม่เหล็กอตัโนมตั ิ IMAGINE บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

6 เคร่ืองรัดพลาสติกกึ่งอตัโนมตัิพร้อมเคร่ืองดูดกลิ่นและควัน ฝ่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส่วน
เคร่ืองจักรกลไปรษณีย์ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

7 เคร่ืองพ่นน้ ายาเคลือบอัตโนมัต ิ Auto coating บริษัท สระบุรีรัชต์ จ ากดั 

8 ติดตั้ง Stopper safety เบ้า เพื่อลด Cost Refractory Red Ladle บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานมาบตาพุด) 

9 มีแค่ไหน ใช้แค่นั้น U.F.O บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานมาบตาพุด) 

10 เคร่ืองใส่โฟมสินค้าบลอ็ค Landscape Newa 1 บริษัท เอสซีจ ีแลนด์สเคป จ ากัด 

11 เคร่ืองติดเทปบนชิ้นงานแบบอัตโนมัต ิของผลิตภัณฑ์ Micky 2 Attach Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

12 เคร่ืองลงโปรแกรมหมายเลขตัวงานและบรรจุผลิตภณัฑใ์นรูปแบบม้วนอัตโนมัตขิอง 
Tire Tag Product 

Robot King บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 
ผลงาน Kaizen ผา่นรอบเอกสาร เขา้สูก่ารน าเสนอผลงาน รอบคัดเลอืก 

วนัที ่25 – 27 เมษายน 2565 
ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ 

 



 
  ประเภท Karakuri Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 อุปกรณ์ก าจดัตะไคร่น้ า และก้อนตะกอน ในบ่อบ าบัดน้ าเสีย Scum Killer บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากัด 

2 ลดปัญหารอยตัดเหล็กแท่ง Steel Plant บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน NTS) 

3 รถเข็นกระบะม้วน Apec บริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) 

4 กระบะคอนกรีต- นายจิราย ุ เพลียนอก บริษัท สระบรุีรัชต์ จ ากดั 

5 ถาดรองน้ ามัน Auto Coupler แบบเปิดปิด Auto จิ๊กซอ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานหว้ยโป่ง) 

6 ชุดล าเลียง Scale หลังการตัดที่ RSM Play Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานห้วยโป่ง) 

7 ชุดกวาด Scale Water Trough Breakdown Mill 2 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานห้วยโป่ง) 

8 ลดความเสีย่งจากการยกหินฝุ่น เด็กสร้าง บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ากัด โรงงานหนองแค 

 
  ประเภท Project Kaizen 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 โครงการลดการใช้ไฟฟ้า และปรับปรุง RELIABILITY ของเครื่องอัดอากาศใน
กระบวนการผลติอากาศ instrument air และ service air 

C-100 Ranger บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากัด 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคัพเค้กสอดไส้ด้วยเครื่องฉีดไส ้ Super Cup บริษัท ซีพีแรม จ ากัด โรงงานลาดกระบัง 

3 SRF Machine Damaged Inspection SRF 04 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตว์ ศรีราชา) 

4 OPS กรุ๊ปเลยอะด ิ FORAYE (ฟออาย) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ  (โรงงานหนองจอก) 

5 TFI for Expressway System (ที-เอฟ-ไอ ฟอ อิคส-เพรส-เว-ซีซ-เท็ม) GATEWAYS บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

6 Chilled Water Monitoring System for Energy Efficiency and Reliability Engineering บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

7 "Automatic Cleaning Sprayer"  การปรับปรุงกระบวนการล้างช้ินงานโดยใช้
เครื่องจักรทดแทนคน 

Vaccine บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จ ากัด (โรงงาน 3) 

8 The Better of Process design (Up Efficiency and Balance process) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานและปรับกระบวนการการผลติ 

Powerful Pipe บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จ ากัด (โรงงาน 3) 



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

9 เครื่องอัดก้อนฟิล์มยดืเก่า ทีมพาวเวอร์พัพเกอร ์ บริษัท รักชัยห้องเย็น จ ากัด 

10 การค านวณอตัราส่วนผสมคลอรีนน้ า 10% เพื่อคงคุณสมบัติฆ่าเชื้อทดแทน 
ACL70% 

ไฮยีนา่ล่าโควิด บริษัท รักชัยห้องเย็น จ ากัด 

11 สร้างกระบวนการผลติแบบอัจฉรยิะ ของผลิตภัณฑ์ Tire Tag Rev.4 เพื่อลด HPK 
การผลิตชิ้นงานลง 50% 

Try Try Try Tire Tag 4.0 บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 
  ประเภท Genba Kaizen 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ที่ว่าง (Speak on me) Move on การประปานครหลวง 

2 การพัฒนาเครื่องมือช่วยขันโบลท ์ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง 1 การไฟฟ้านครหลวง 

3 ลดเวลาการตรวจสอบ Sec.Fuse ขาดในเวลากลางคืน การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี 1 การไฟฟ้านครหลวง 

4 Re-Design Rack การปรับรูปแบบ Rack ในงานพาดสายไฟฟ้าแรงต่ า การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา การไฟฟ้านครหลวง 

5 ปรับปรุงการท างานลดระยะเวลาการดัดปลอกเกลียว เสาไฟฟ้าขนาด 12.00 ม. 10 ต-ม. ฝ่ายธุรกิจกขนส่งและผลิตภัณฑ์ 1 การไฟฟ้านครหลวง 

6 ลดเวลาค้นหาเครื่องมือบนกระเช้า การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน การไฟฟ้านครหลวง 

7 จิ้มปุ๊บ รู้ปั๊บ กับ Wit ME การไฟฟ้านครหลวงเขตวดัเลียบ การไฟฟ้านครหลวง 

8 ลดระยะเวลา การปอกสายไฟฟ้า ASC การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง 2 การไฟฟ้านครหลวง 

9 การลดโอกาสการเกิดอุบตัิเหตุจากการเช็คเฟสของสายป้อนในระบบจ าหน่าย การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย การไฟฟ้านครหลวง 

10 Roller พาดสายแรงต่ า การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะป ิ การไฟฟ้านครหลวง 

11 ปรับปรุงกระบวนงานยกย้าย เสาไฟฟ้า 8.50 ม. ฝ่ายธุรกิจกขนส่งและผลิตภณัฑ์ 2 การไฟฟ้านครหลวง 

12 ลดจ านวนครั้งจากค้อนตกใสเ่ท้า การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ 1 การไฟฟ้านครหลวง 

13 เพิ่มประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนผูค้วบคุมเท้าช้าง ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล การไฟฟ้านครหลวง 

14 กราวน์ส่วนบุคคล การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา การไฟฟ้านครหลวง 

15 การลดเวลาเคลื่อนยา้ยวัสดุในคลังวัสด ุ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ 2 การไฟฟ้านครหลวง 

16 การบรรจุสินค้าลงเรือแทนการใข้ตู้คอนเทนเนอร ์ Break bulk shipment บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากัด 

17 ลดการสิ้นเปลืองการท าความสะอาดระบบ CRU B NEW Team บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากัด 



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

18 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบตัอต่อเครือ่งล้างอัตโนมัต ิ ระบบตดัต่อเครื่องล้างอัตโนมัต ิ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) 

19 เพิ่มประสิทธิภาพชุด hopper แกะฝาถาดอิม่คุ้ม Hopper แกะฝาถาดอิ่มคุ้ม บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) 

20 เพิ่มประสิทธิภาพ STOPER ULMA No.1 Stoper Ulma No.1 บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) 

21 ลด Filth กระบวนการผลิตไส้กรอก MAHACHAI มหาชัย บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด (โรงงานอาหารส าเร็จรูปมหาชัย) 

22 การป้องกันช้ินงานเสียหลดุลอดจากการตรวจสอบ ล๊อกไมเ่กอร ์ บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

23 จับเธอจนเจอความต่าง Oneness บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

24 AGV Unstoppable Fast and furious 9 บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

25 แนบสนิท ติดทนทาน Avengers บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

26 เปลี่ยนต้นทุนให้เป็นก าไร โซนี่ฟลูเฟรม บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

27 แบบน้ีก็แจ๋ววววว แป๋วแว๋ว บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

28 ระบบป้องกันการเติมสกรผูิด เติมเต็ม บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

29 แก้ปัญหาเหล็กเป็น Loop และเพิม่ speed การรดีของเหล็กเส้น RB9 Rolling mill บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน SCSC) 

30 ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการปรุงน้ าเหล็ก (LF optimize process) Ladle Furnace บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน SCSC) 

31 ปรับปรุงคณุภาพของบิลเลดส าหรบัเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูป I see You บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน SISCO) 

32 ลดจ านวนครั้งการเกดิ Cobble ไกด์ออก แตก และ หลดุ ที่ BGV BGV บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน SISCO) 

33 ปรับปรุงเครื่องอบวุ้นเส้นแห้ง Thaiwah Production บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 

34 เพิ่ม Flexibility ของการผลิตข้อตอ่ประปา ขนาด 6-8 นิ้ว Idea Plus บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

35 ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้งาน Sleeve ดันปลดชิ้นงานแม่พิมพ์ข้อต่อ New Mould Team บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

36 อุปกรณ์ใช้งานภายในห้อง EMS Save space (ปณท) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

37 เครื่องเติมน้ ากลั่นแบตเตอรี่กึ่งอัตโนมัต ิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

38 เพิ่มประสิทธิภาพการล้างขวดตัวอย่างต่อวัน Lab Let's say บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (คลังน้ ามันแม่กลอง) 

39 การปรับปรุงประสิทธิภาพ Organic Rankine Cycle (ORC) LNG Operation Excellence บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 

40 Fixture ดัดขา Diode PLM บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 

41 ลดของเสียทีเ่กิดจากการหยอดกาวในกระบวนการตดิกระจก CB GROOT บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 

42 แก้ไขการส่งสินค้าท่ีแพ็คไม่ครบจ านวนไปยังคลังสินค้า สิงห์น้ า PET บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 

43 ส่วนเกินต้องก าจัด ช้านักต้องลดเวลา คุณนิคม  กองสี บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จ ากัด 

44 Remove Power Conditioner Energy Saving Team บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จ ากัด 



 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

45 PNR Online Probe Perfect Team บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จ ากัด 

46 Reduce cost cleaning of OB pellet contaminated (TEAM THEP CLEAN 
(TTC) 

WHAT WHAT GRU Team บริษัท เร็ปโก้ แมนเทนแนนซ์ จ ากัด 

47 MVX ใช้งานง่ายท าได้แบบ 2 in 1 Power Test Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานบางปะอิน) 

48 ติดไวไรส้าย Buakhao Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานบางปะอิน) 

49 เพิ่มผลิต ลดต้นทุน by zero backlog Reliability Lab team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานบางปะอิน) 

50 ยึดแน่น เสยีบตรง ลดไหม ้ ก้าวไกล บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

51 ไม่เคาะ เลิกวัด ลดขั้นตอน ไฮท์ สปดี บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

52 Bag handle กันร่วง Fight problems บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

53 พรี-เว็ตติ้ง GRP บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ ากัด (โรงงานแผ่นโปร่งแสง) 

54 Lean Small Lot CM.4 บ้านครอบสี CM.4 บริษัท สยามไฟเบอรซ์ีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด ((โรงงานสระบุรี)) 

55 เพิ่ม % Utilization การผลติไม้บวั ซามูไร ไม้วูด้ บริษัท สยามไฟเบอรซ์ีเมนต์กรุ๊ป จ ากัด (โรงงานหนองแค) 

56 อุปกรณ์ควบคมุต าแหน่งก่อนเข้าช้อนเหล็ก PB&SB Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานมาบตาพุด) 

57 เครื่องกรอกทรายเข้ารับน้ าเหล็กแบบอัตโนมัติ Off peak บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานห้วยโป่ง) 

58 ลดมหศัจรรย ์ อั่งเปา บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

59 เพิ่มปริมาณการผลิต Dry Tech ตะเข้สัน คอนกรตี ฟ้าใหม่ บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ากัด (โรงงานนครปฐม) 

60 ปัญหากิ๊ฟล็อค Roller ช ารุดที่ RK 103 The New Genaration บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ากัด (โรงงานหนองแค) 

61 ลดปัญหากล่องปิดไมส่นิท M3 บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 



 
  ประเภท Kaizen for Innovation 

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพงานบ ารุงรักษา อยู่บ ารุง(รักษา) การประปานครหลวง 

2 การพัฒนาคุณสมบตัิเหล็กลวดเพือ่การใช้งานด้าน PC Technology Group บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน NTS) 

3 Machine Learning Carbon Object Detection AME-Innovation COE,Global 
operations 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะอิน) 

4 อิฐบล๊อคยั่งยืน OKR บริษัท สาลี่ คลัเลอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
  ประเภท Service Kaizen 

 ผลงาน กลุ่ม / เจ้าของผลงาน องค์กร 

1 เจ้าภาพยิม้แฉ่ง Q&QD การประปานครหลวง 

2 ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลหม้อแปรงโดยใช้ Mobile Application ส านักภูมสิารสนเทศระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 

3 KU-RU ระบบบริหารจัดการเหตุขดัข้อง (Incident Management) ฝ่ายระบบโครงสรา้งพื้นฐาน การไฟฟ้านครหลวง 

4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัท าภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของพนักงาน ฝ่ายบัญชี การไฟฟ้านครหลวง 

5 ระบบนัดหมายส่งคืนพัสดรุื้อถอน Online ฝ่ายพัสด ุ การไฟฟ้านครหลวง 

6 MY Energy ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 

7 การปรับปรุงระบบคิว ณ จุดแรกรบัของแผนกการเงิน การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี 2 การไฟฟ้านครหลวง 

8 Smart Filing การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพล ี การไฟฟ้านครหลวง 

9 ลดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลลัพธ์ของกระบวนการท างานท่ีส าคัญ ฝ่ายพัฒนาคณุภาพองค์กร การไฟฟ้านครหลวง 

10 เค้าน์ (Count) - เอง ลูกมดสู้ๆ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

11 ลดค่าใช้จ่ายบริการฉดีพ่นยาฆ่าเชื้อบริษัท CPR โคสุรภ ี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

12 ลดเวลาในการขันเทมเปอร์ชุดหัวชงเครื่องชงกาแฟ Egro One,Egro Zero Coffee Race Zing บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

13 Project Any Caffeine บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

14 สู้โควิด ระลอก 3 "พวกเราปลอดภัยด้วยกัน" SCSC สู้ COVID-19 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน SCSC) 



 ผลงาน กลุ่ม / เจ้าของผลงาน องค์กร 

15 ลดเวลาในการจดัการรถเศษเหล็กขึ้นช่ังน้ าหนัก ช่ังจ่าย บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงาน SCSC) 

16 ลดเวลาการบันทึกและสรุปข้อมลูการเบิกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลงาน 
Compound 

เฉาก๊วยนมสด บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

17 ระบบรับฝากนอกท่ีท าการ (Pick Up Service) ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

18 การบริหารยอดคงเหลือน้ ามันใสและการจัดส่ง (Oil Inventory Management 
and Delivery) 

ไทบ้าน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (คลังน้ ามันขอนแก่น) 

19 ลดระยะเวลาการ Break Down เครื่องมือวิเคราะห ์ AKIRA LAB Team บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (คลังน้ ามันแม่กลอง) 

20 การปรับปรุงขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการประกอบรถยนต์ ALC Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

21 การปรับปรุงกระบวนการลงทะเบยีน ตรวจ และอนุมัติข้อเสนอแนะ Kaizen ผ่าน
ระบบ electronic 

MMTh KAIZEN Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

22 ทางเดินไหลลื่น ลดเสี่ยงโควิด THE FAST TRACK บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

23 RPA บันทึกรับเงิน Bill of Exchange Robotic Process Improvement บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานมาบตาพุด) 

24 RPA ส าหรับ Tax Refund THE BETTER ONE บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั (โรงงานมาบตาพุด) 

25 ปรับปรุงระบบส่งงานจาก Offine to Online (ฉบับท าเอง) Powerful บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ากัด (ส านักงานบางซื่อ) 

26 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน หลงัคาคอนกรีต Neustile วางแผน Neustile บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ากัด (ส านักงานบางซื่อ) 
 

  ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) 
 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

1 การควบคุมระดับของเหลวในถัง (3TD-506) แบบอัตโนมัต ิ นายฤทธิพันธุ์ บาลไธสงพิสิฐ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากัด 

2 Farm Rack นาวสาวกชสร จันทะสาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โรงฟักไข่โชคชัย 

3 เพิ่มประสิทธิภาพ JIG ผลติชิ้นงาน นายกฤษฎา ปราบมนตร ี บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

4 สัญญาณบอกเหต ุ นายราชนาวี ประทุมชัย บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

5 แสงน าทาง นางสาววรรณกร ขุมเงิน บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานชลบุรี) 

6 Manual Barcode ข้อต่อใหญ ่ นายธนู สิงห์บุดด ี บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

7 ปรับปรุงการ Load Master Smart Planning ให้ทีมวางแผน นายพงษ์นที เพิ่มสมบัต ิ บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 



 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

8 ลดของเสียจากการตัดท่อลูกฟูกท่ีไม่ได้ความยาวมาตรฐาน นายยุทธพงศ์  ขาวพันธ์ บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

9 ปรับปรุง Jig จับข้อต่อ S-55 เอียงไม่ได้ระดับ นายวิศณ ุ จันทร์ชอน บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

10 ปรับปรุงโปรแกรม nawa PR ดักค่าอักษรพิเศษ นางสาวสุพร  สีวัน บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

11 แก้ปัญหาผงค้างกลาง Tubural line A ท าให้แคลเซียมเกิน นายอดิสรณ ์ แดงกระจ่าง บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

12 อุปกรณ์แปล IJP อัตโนมือ นายชาคริส  จันทร์ละมูล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวช่ัน จ ากัด 

13 สายกราวด์ ถูกที ่ นายยุทธนา น้อยโคกสูง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (คลังน้ ามันปักธงชัย) 

14 ถังใส่น้ ายาโฟมดดูง่าย นายจิรายุทธ หมั่นงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (คลังน้ ามันพิษณุโลก) 

15 ลดระยะเวลาการน าเสนอราคาขาย (price Notification) นางสาวนัฐดา ทับอีม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ่) 

16 เครื่องทดสอบ Endurance Piano Switch นายคฑาวุธ ศรีคงคา บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จ ากดั 

17 จิ๊กตรวจสอบโซดา 325 นายชัยณรงค์ เอ่ียมรอด บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 

18 แก้ไขฟิล์มส่วนเกินจากการพันพาเลท (พาเลทมีหาง) นายนิรันดร์ ตรมีูล บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 

19 ลูกกลิ้งหฤหรรษ์ Color Reveal นายมานิตย ์ ปลื้มบญุ บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จ ากัด 

20 ทูบีนัมเบอร์วันมหัศจรรย์ฟิกเจอร ์ นายประภาส  ก้อนวิมล บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จ ากัด 

21 ชุดยกอัจฉริยะ (SMART LIFTING) นายศักดิ์สิทธ์ิ  สังข์ทอง บริษัท เร็ปโก้ แมนเทนแนนซ์ จ ากัด 

22 พักที่ผม นะคะ การลดการตกหลน่ของตัวกั้นหัวอ่านเขียนที่เครื่อง Optoflex MC นายคมเพชร  วงศ์แสงเทียน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานบางปะอิน) 

23 เส้นสาย-สะพาย-คลีน นางสาววรรณภา  พรมสุข บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานบางปะอิน) 

24 เติมได้ ทันใจไมต่้องยก นายธงชัย  บ าราบ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

25 ดึง ติด ตัด 3m tape นางสาวรัชนก  เหมพร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

26 เชื่อมแล้วใช้ซ้ าเราท าได ้ นายประสพ  แสงล ี บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานปราจีนบุรี) 

27 ป้องกันปัญหาเจาะรูเส้นผ่านศูนยก์ลาง 5 ผิด นายสีวรตัน์ จ าปาทิพย ์ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

28 Pokayoke ป้องกันเจาะเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 ไม่ร่วมศูนย ์ นายประทวนทอง อินหา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

29 รางส่ง Box set Component นางสาวธิกาญจน์ จ าปาเทศ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 



 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

30 Gripper แก้ปัญหาขวดร่วงหล่น นายสมภพ ปัญญารมย ์ บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 

31 ใช้น็อตล็อค หมดปัญหากิ๊บหลดุ นายศิริศักดิ์ เกิดมีทรัพย ์ บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 

32 ลดเวลาเปลี่ยนไซส์ ไม่ต้องคลายนอ็ต นายจิรพนต์ บรรพต บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 

33 ลดเวลาการเปลีย่นพาเลท Line 3 เหลือเลขตัวเดยีว นายอาทิตย์ ตันทสุวรรณ บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานนครราชสมีา) 

34 เปลี่ยนขวดทีล่้ม เนขวดท่ีเรียงสวยงาม นายทรงวุฒิ วงษ์ตัง บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานนครสวรรค์) 

35 แค่มีมาตรฐาน ปัญหาเรื่องฝากห็มดไป นายนิวัฒน์ บัวใส บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานนครสวรรค์) 

36 ขวดปลิ้นไม่สิ้นใจ แก้ไขไดด้ังใจหวัง นายเจรญิ กล้าเจรญิ บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานนครสวรรค์) 

37 ลดการใช้น้ า RO ที่ Rinser LINE 8 นายมานนท์ ศรนรินทร ์ บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานปทุมธานี) 

38 ลดขวดสูญเสีย จากปญัหาฉลากไม่ติด นายวราวุฒ ิพรหมประสิทธ์ิ บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานปทุมธานี) 

39 เครื่องมือวิเศษ ดึงล้อจากเพลา นายชัชวาล แขดวง บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานสุราษฎร์ธานี) 

40 Zero defect ฝา CSD 330 ml ไม่ไดม้าตรฐาน (ฝาแน่น/ฝาหลวม) นายศักดิ์สินทร์ จีนนุ่น บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานสุราษฎร์ธานี) 

41 ลดเวลา Start up line 2 จาก 60 นาที ลดลงเหลือ 20 นาที นายอนุชา ดารารตัน ์ บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (โรงงานสุราษฎร์ธานี) 

42 ลดก าลังคน งาน Laser ที่เครื่องจกั STW 2 นางสาวธนพร ละอองชัย บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 

43 Tool พิเศษของฉัน นายด ารงค์พล  สายเสมา บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  
(โรงงานส าโรง) 

44 ชุด Check ขนาดลวดหลังต่อแบบ New Normal นายกมล  เงินขุนทด บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  
(โรงงานส าโรง) 

45 รถเข็น New Normal นายสุรนติย์ สนธิกติ ิ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  
(โรงงานส าโรง) 

46 แค่ดันก็ไมต่้องเดิน นายชาติชาย  โพธิบัญดิษ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  
(โรงงานส าโรง) 

47 ลดเวลารอรถ Forklift นายเฉลมิพันธ์  ปะระทัง บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  
(โรงงานบางปะกง) 

48 หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว นายนิติพงศ์  ก าจัด บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  
(โรงงานบางพลี) 

 
 


