
 

   
 

ประกาศผลผานรอบคัดเลือก  
 

   ประเภท Automation Kaizen & Karakuri Kaizen เขาสูรอบตรวจผลงาน ณ สถานทีป่ฏิบัติงานจรงิ วันที ่3 – 19 มิถุนายน 2556  
          ประเภท Kaizen Suggestion System & Kaizen for Office เขาสูการนําเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที ่21 – 23 สิงหาคม 2556 
 

 
 
 

  ประเภท Automation Kaizen  
ผลงาน กลุม องคกร 

แขนกลคนไมตอง กบนอยเจาปญญา บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากดั (มหาชน) 

คัมพานา สดุยอดเครื่องตดักระเบื้องแบบอัตโนมตั ิ One Team Success บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากดั (มหาชน) 

ตูลางจารบีลูกปนลออัตโนมัต ิ มังกรทอง บริษัท ฮีโนกาญจนบุรี จํากัด 

ตัดไมเหลือเยื่อใย ปลวก บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากดั 

มือมหัศจรรยสัมผัสแลวปดออก ทีมเวิรค  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  

Zero Cleaning for Anilox Roll Super Clean บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑสงขลา จํากดั (โรงงานสงขลา) 

อุปกรณเลือกดาน STUD MAIN 2 บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 

ปรับปรุง Rack Set Supply Gear Shaft ประกอบรถไถ บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 

เครื่องลอกเอาอยู Kaizen Model  บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 

เครื่องปรับตัง้ความตึงตะแกรงอัตโนมตั ิ Autobot บริษัท ระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จาํกดั 

เครื่องหั่นไขแดงเค็ม EGG YOLK บริษัท ซีพีแรม จํากดั (ลาดหลุมแกว) 

เครื่องปด ปดสดุล้ํา แรงเยอร ทีม  บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากดั 

เครื่องโหลด Part (muffler) อัตโนมัต ิ HEP TEAM  บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จาํกดั 

เครื่องคดัแยกผลิตภัณฑที่บรรจุไมเต็มกลอง หนักเราเอา เบาเราเตะ บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากดั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ประเภท Karakuri (Unplug) Kaizen  
 

ผลงาน กลุม องคกร 
Zero Risk of Mixing Formid Acid รวงพลัง บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากดั 

รถคาราคูริสงพาเลท IFA Team  บริษัท นิสสัน พาวเวอรเทรน (ประเทศไทย) จํากดั 

เครื่องกลับกลองอัตโนมตั ิ New look บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑสงขลา จํากดั (โรงงานสงขลา) 

ชุดเอียงถงัน้ํามันเบรก Kaizen Assembly Team  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากดั (โรงงานเกตเวย) 

กังหัน ชัย พงษพัฒนา C-THRU บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 

กระบอกพลังน้าํ พยัคฆไกรสร บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 

ลดอันตรายจากการลับมดีตดัเม็ดสายยางออน ใสใส บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกัด 

สอดปุบ ยกปบ POWER MAN TEAM บริษัท วี.ที.การเมนท จํากดั 

อุปกรณขนสงแบบใชแรงโนมถวง PAINT 1 บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 

ปรับปรุงการหยอดน้ํามันหลอลื่น SHAFT IDLE GEAR PAINT 1 บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 

เครื่องมวนสายดับเพลิง SPEED บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากดั 

เก็บแกสโดยไมตองปน O-leang บริษัท สยาม มติซุย พีทีเอ จํากัด 

เก็บงาย ปลอดภัย O-leang บริษัท สยาม มติซุย พีทีเอ จํากัด 

ตรวจสอบงาย รูทันปญหา Evolution บริษัท สยาม มติซุย พีทีเอ จํากัด 
 
 

  ประเภท  Kaizen Suggestion System (KSS) 
ผลงาน กลุม องคกร 

เตา เตา คูหู คูคิด บริษัท วี แอนด เค สับปะรดกระปอง จาํกดั 

ลดเวลาการเปลี่ยนใบมดีตดัเนื้อครอบ Hand Mould บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากดั 

Zero Cost Slitter Knives Mr.economical บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากดั (โรงงานสงขลา) 

อะไร...อะไร ก็ 27 คุณรุจี  เพ็ชรชนะ บริษัท พิมลพัฒนาอุตสาหกรรม จํากดั 

เครื่องนับชิ้นสนิคาบรรจุถงุอัตโนมตั ิ Further 1,3 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
(โรงงานแปรรูปเนื้อไกสระบุรี) 

เครื่องใส Plate CAP One Team Success บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากดั (มหาชน) 

   



   

ลดความผิดพลาดในการตดิตัง้แมพิมพเลขหมาย ทีมงานเครื่องพิมพเลขหมาย 2 สายออกบัตรธนาคาร  ธนาคารแหงประเทศไทย  

ปรับปรุงแมพิมพเพื่อลดคนในการผลิต ใบไมหอม บริษัท ไทยซัมมทิ อีสเทิรน ซีบอรด โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด 

สัมผัส - เปลี่ยน - ไป คุณกราน  สุภามงคล บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

กลับ ตัด ปาด 3 IN 1 บริษัท ซีพีแรม จํากดั (ลาดกระบัง) 

เพิ่มประสิทธิภาพการตดิสติก๊เกอรสินคากลุมเคกโรล คุณกฤษณะ  ดอกพิกุล บริษัท ซีพีแรม จํากดั (หาดใหญ) 

สะดวก รวดเร็ว ไรปญหาดวย "ARAWR" 1-2-3 HELLO TEST บริษัท เอบีบี จาํกัด 

ผัง Knock Down Genius ONE-ONE-ONE บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

การลดการ Breakdown ของปมสงผลิตภัณฑอะคริโลไนไตรล MacGyver บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด 

Kaizen รีดไขมนั หมีสีชมพู  บริษัท คงิส แพ็ค อินดัสเตรียล จํากัด 

ลดเวลาในขบวนการทํางานของ FR Floor เหยี่ยวถลาลม  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากดั (โรงงานเกตเวย) 

อุปสรรคมีไวพุงชน Kaizen Assembly Team  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากดั (โรงงานเกตเวย) 

ระบบสงชิ้นสวนแบบลื่นไหล Smooth Silk บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากดั (โรงงานเกตเวย) 

ตัดใหขาดเลย ฉับ ฉบั ฉบั 52 ชิ้น เสนชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (นครราชสีมา) 
ประดิษฐรถ Mobile Foam คุณศักดา  บัวสุก และ คุณทิพยพร  มีโชค บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) (คลังน้ํามันเดนชัย จ.แพร) 

เปดงาย กระตกุคลอง รับรองเสร็จไว SGA 2013 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากดั (มหาชน) (สมุทรสาคร) 

เครื่องเตรียม PPR ขนาดใหญ คุณสมชาย เจยีมทอง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกัด 

อุปกรณเช็คสตรีมแท็ป ธารเกษม 2 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
(โรงงานผลติอาหารสัตวธารเกษม จ.สระบุรี) 

อานแสนสุข ปูดําอันดามัน  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (จ.กระบี่) 

ระบบสงทางกระดาษ Innovator บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากดั 

ถังสรางสภาวะใตดินเสมือน VUGS Tank บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากดั 

ลดเวลาในการทํา PM Sliding Conveyor มณีแดง 3 บริษัท บางกอกโฟม จํากดั 

ทรานฟอรเมอร ไมกลาก็ไมมวีันเดินหนา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (มีนบุรี) 

EGAT TRANSPORT ROLLER เคลื่อนยายของหนัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (บางกรวย) 

เครื่องลางตะแกรงกรองฝุน ABLE TEAM  บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 

ลดเวลาการเปลี่ยน Rubber Skirt สายพาน F5 หัว R1 เด็ก D ขายถาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ จ.ลําปาง) 

ลดเวลาการตอกแผนหมายเลขมิเตอร ตราดสานสัมพันธ การไฟฟาสวนภมูิภาคจงัหวัดตราด 

แขนหุนยนตอัจฉริยะ KA 42 POWER OF IMPROVEMENT บริษัท ไทยซัมมทิ ระยอง โอโตพารท อินดัสตรี จํากดั 
 



 

  ประเภท  Kaizen for Office (KO) 
ผลงาน กลุม องคกร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทดสอบ Zero Defect  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

Excel Monitor Oil Loss Monitor Oil Loss บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

3 IN 1 เพียงคณุคลิกทุกสิง่กง็ายขึ้น 3 IN 1 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

การพัฒนารถตดัแตงกิง่ ไมดอกไมประดับ ราชรถรอนบุบผา  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
(โรงงานแปรรูปเนื้อไกสระบุรี) 

ลดเวลาการตรวจสอบขอมูลใน Chip และขอมูลภายในแถบแมเหล็ก 
ของบัตรเครดติ 

Smart Chip บริษัท ไทยบริตชิซีเคยีวริตี ้พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

โปรแกรมจดัทํารายงานคากระแสไฟฟาลัดวงจร I'm Possible  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

1 วันสรรหา คนฟาควาดาว Smart Recruit บริษัท ซีพีแรม จํากดั (ลาดหลุมแกว) 
ลดระยะเวลาปดบัญชตีนทุน Costing Team บริษัท ซีพีแรม จํากดั (ลาดหลุมแกว) 

โปรแกรมบริหารผลการปฏิบตังิาน Super Senlor Team  บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด 

จิ้ม ชวน เช็ค ชายบริการ บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่    สิงหาคม 255    

ณ ศูนยนทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ 


