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        :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize           (ห้อง A) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดระยะเวลาการจัดท าเอกสารใบรับคืนสินค้า มดซ่าส์ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

08.55 – 09.20 น. 
งานลดปัญหาพิมพ์เลือน งานรุ่น RPP-120 ML CORO 
PINK 

Printing Angle บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

09.20 – 09.45 น. 
ลดปัญหาการเกิด Break Down ของ Mechanical 
Seal Leak ที่ Wet Hexane Pump P-750 A/B 

B-NEGATIVE บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

09.45 – 10.10 น. 
ลดอัตราการเกิด Gap on Casing ของผลิตภัณฑ์ 
IVOCLAR 

Happy Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.25 – 10.50 น. ลด Reject จาก Fully Automation 188 New Freshy บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด 

10.50 – 11.15 น. 
Reduce J1 Housing Damage ของรุ่นงาน  
Vela Product 

Shoot Up Team บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. 
ลด Loss Time ที่เกิดจากขั้นตอนการท างานของ  
DB Process 

รวมใจสู่ฝัน บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. 
ก าจัดปัญหาเครื่องจักรหยุดการท างาน ที่กระบวนการ
ขนถ่ายชิ้นงาน A630 

SL กบกระโดด บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. การขจัดปัญหาของเสียคัตติ้งไม่หมดของโมเดล B หลานย่าโม #2 บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จ ากัด 
13.25 – 13.50 น. ลดเปอร์เซ็นต์ Reject เค้กแช่เย็น มดเทคนิค บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
13.50 – 14.15 น. Solving Water Contaminated in Fouled Hexane C-THRU บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. 
ลดปัญหา H S A Pivot Side burr Capacity 
Enterprise Product 

Lego (เลโก้) บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 

14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. 
ลดปัญหาค่าความหนืดในสินค้า Sealer ออกนอกค่า
ควบคุมที่โรงงานลูกค้า 

Whan-Yen บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

15.20 – 15.45 น. 
ก าจัดปัญหา Seal Oil Diff ขาดที่กระบวนการสวมอัด 
D030 

Main Rail บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

15.45 – 16.10 น. 
ลดอัตราของเสียจากอาการพิมพ์ไม่ชัดประเภทสีปิ๊งที่
รุ่นงาน KPSU 

Printing 7 Girl บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

16.10 – 16.35 น. 
แก้ปัญหาผงฝุ่นเหล็กปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติก 

Believe Team บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

07:30 – 08:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 

***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 15 นาที  
**กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 

 

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562       
 



 

       :  การน าเสนอผลงาน Manufacturing QCC Prize                       (ห้อง B) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. 
ลดการเกิด Waste Carbon Black ที่ Bag Filter 
Line 2 

หมูบิน 62 บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

08.55 – 09.20 น. 
เพิ่ม Productivity Stand Assy Spring Part  
No. 82711-45020 

เป๊ิดสะก๊าด 
บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(พระนครศรีอยุธยา) 

09.20 – 09.45 น. ลดข้อร้องเรียนลูกค้าปัญหากระดาษตึงหย่อน แปะก๊วย บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

09.45 – 10.10 น. 
ลด Defect Wrinkle Fiber ชนิด 1080  
ที่กระบวนการผลิต Prepreg 

พลังแห่งทีม บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จ ากัด 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. 
ลดปัญหาลูกค้า(ภายนอก)ร้องเรียน เร่ืองฝากล้อง
เปิดที่เครื่อง Carton Sealer Line1,2 

4G บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 

10.50 – 11.15 น. 
ลดอัตราการเกิด Epoxy Short ของผลิตภัณฑ์  
M-Source 

Power team S.3 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

11.15 – 11.40 น. 
ลดเวลาปรับตั้งค่าฉลากไม่ตรงต าแหน่ง Labeller 
PET 

หนุ่มทองแดง บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. ลดปัญหา Robot 864-L4 เชื่อมเป็นฟองอากาศ อยู่กับไฟ 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.25 น. 
ลดอัตราการเกิดอาการเสียลายวงจรยกเผยอขึ้น 
(Peeling Lead) ที่ขั้นตอนการหยอดน้ ายา  
Underfill ของงานรุ่น TM-03276-00X 

Win Win 
(SOLUTION) 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

13.25 – 13.50 น. ลดปริมาณการใช้ Utility Amine ที่ D/K Plant C-THROUGH บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

13.50 – 14.15 น. ลดงาน Scratch on Tube ที่ Line Cutting 4 กุมาร บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. ลดงาน Ng เป็นคราบ Friction Plate โปงลางสะออน บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด 
14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. 
ลด Down Time ขวดติดที่ช่องแบ่งขวดที่เครือง 
Variopack PET Line 2 

สิงห์ล้านนา Return บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 

15.20 – 15.45 น. 
ลดการเกิด Cavitation 45P090A/B เมื่อเดินปั้มตัว
แรก 

A TEAM 4.0 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

15.45 – 16.10 น. 
เพิ่มเปอร์เซ็นต์ Availability เครื่องปูอัติโนมัติ 
เครื่อง 1 

รวมพลัง บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จ ากัด 

16.10 – 16.35 น. 
ลดปริมาณการใช้ไอน้ าของ Reboiler ที่หอกลั่นแยก
ก๊าช LPG ขณะท าการกลั่นน้ ามันดิบ SOUR 
CRUDE 

PIT BULL บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

16.35 – 17.00 น. การลดปัญหาเชื่อม S/P Seat สะดุด Hino Housing Team 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

 

       :  การน าเสนอผลงาน New Born QCC Prize                         (ห้อง C) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดเศษยูรีเทนในกระบวนการ CM5 PERFECT บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. ลดปัญหา Diameter (Ø) ก้านวาล์วเล็ก 
จากกระบวนการ Machining ของ Part A 

ไอดีไฟว์ (Id5) บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จ ากัด 

09.20 – 09.45 น. 
ลดปัญหางานเสียโพรงอากาศของงานเส้ือสูบ 
(Cylinder Block) 

หล่อ (AL) จนแก่ บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จ ากัด 



09.45 – 10.10 น. 
แก้ไขปัญหาความล าบากในการโหลด Material  
เข้าเครื่อง 6C-4 

ตอไม้ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด  
(โรงงานเกตเวย์) 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.25 – 10.50 น. ลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน กบนอกกะลา บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จ ากัด 

10.50 – 11.15 น. 
ลดปัญหา Scrap cost จากมีดตัด Bead ในแตก Line 
Tube 2 

YSP Power Team บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. ลดปัญหาม้วนฉลากกรอไม่เรียบ Thai Packaging Airline บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. 
ลดของเสียจากกระบวนการเชื่อมด้วยส าแสง
อิเล็กตรอน ส าหรับรุ่น K03 

Power Machine บริษัท บอร์กวอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.25 น. 
ลดของเสีย Line Oil Filter จากกระบวนการพ่นสี 
โดยการใช้สีฝุ่น (เป้าหมายลดลง 60%) 

PD-3 QCC บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. ขจัดงานยากที่เกิดขึ้นใน Process ดาวแดง 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด  
(โรงงานเกตเวย์) 

13.50 – 14.15 น. ลดของเสีย Joint Tube เป้ือนน้ ายา 4 Angels Team บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. 
ปรับปรุงด้านการผลิต ลดเวลาสูญเสีย  
Model Injection Impeller 

New Future บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากัด 

14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. 
Hub Rear KPHA ค่าขนาน NG Over Standard 
ที่ Line Robot 

New Development บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 

15.20 – 15.45 น. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Challenge บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จ ากัด 
 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Support QCC Prize                (ห้อง D) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดเวลาการตรวจสอบ Counter Flow Transmitter 
Singha Quality 
Development 

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. 
ลดเวลาการวัด Output Terminal ozaz-s5 at 
Incoming Inspection Process 

Infinity G.3 บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

09.20 – 09.45 น. 
ลดปัญหา Bolt Coupling Drive Shaft Screw Up 
คลายตัว 

Edger Evolution Team 
2018 

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

09.45 – 10.10 น. 
ลดปัญหาการรั่วจากการต่อประกอบท่อและข้อต่อ 
PPR ในที่แคบ 

นักล่าฝัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. 
ลดเวลาในการเตรียมตัวอย่างและวัดสีแก้วส าหรับแก้ว 
Stemware ของ Plant C ลดลง 50% 

Mole...Kun บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 

10.50 – 11.15 น. ลดปัญหา Delay จาก Pusher 5 ขัดตัว Move ไม่ได้  1+1=11 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. 
ลดปัญหาดึงงานจากท้ายไลน์มาเก็บใน Warehouse 
เกินมาตรฐาน 

หลอยแซ่บ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. ลดปัญหา Stock ไม่ตรงที่ Production 2 Power Stock Horn บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.25 น. 
ลดเวลาสูญเปล่า (Muda) ในการปรับตั้งหัวยิงวันที่ 
(Video jet) 

THE POWER บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. 
ลดปัญหาเครื่องกดน้ าร้อนหลังการปรับสภาพ 
ไม่ผ่านมาตรฐาน 

Sun บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

13.50 – 14.15 น. 
ลด Delay ที่เกิดจากการ Machine Entry Roller 
Tilting 

Control C 2018 บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. ลดเวลาในการส่งมอบสินค้าท่ี WH40 APPROVE บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 



14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. 
ลดปัญหาชิ้นงานรั่วจุด E-circuit ในกระบวนการผลิต
ของชิ้นงาน Casting 

Casting Team บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

15.20 – 15.45 น. 
ลดเวลาพนักงานขับรถ รอเข้าบรรจุสินค้าหน้าท่า 
WH41 

Petchem Transport บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

15.45 – 16.10 น. 
ลดเวลา Minor Stop จาก Shrink Film ปิดทับ 
Barcode Pallet ID 

เบียร์วุ้น บริษทั ปทุมธานี บริวเวอรี่ จ ากัด 

16.10 – 16.35 น. ลดเวลาในการติดตั้ง Unit เข้ากับ Motor Bench Test สลุงหลวง บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

16.35 – 17.00 น. 
ลดระยะเวลาในการ Audit Supplier และออก
เอกสารรายงานผลหลัง Audit 

เจ๊ใหญ่ ไฟแลบ  
(แปล๊บ แปล๊บ) 

บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

17.00 – 17.25 น. 
ลดปัญหาฟองอากาศที่เกิดช่วง Start up ของจุกนม 
ชนิด A TYPE ที่เครื่อง ARBURG1 

จัดว่าเด็ด บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

 
 

 
 

 

       :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize               (ห้อง A) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. 
ขจัดปัญหา Dent เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน Dai 45.920  
ที่ไลน์ SLIDE - PRI 

กลึง-กัด-เจาะ ทีม บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. 
ลดอัตราการเกิด Component แตกร้าว ที่ขั้นตอน 
การล้างงาน ของงานรุ่น Semi Rakon Mercury 

Full Moon บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

09.20 – 09.45 น. 
ลดปัญหา Dynamic Deformation ที่ HAS Process  
รุ่นงาน Vela 

ปิ้งไอเดีย บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 

09.45 – 10.10 น. การลดจ านวนของเสียฟองอากาศของโมเดล C หลานย่าโม #3 บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จ ากัด 
10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. 
ลดเปอร์เซ็นต์ Reject โดจากการเติมน้ าเกิน 
ในกระบวนการผสม 

Over Mix บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 

10.50 – 11.15 น. 
ขจัดปัญหารอยกระแทกปากรู Dia 5.2  
จากเสาส่งงานเครื่อง D12 

Turbo Familial #2 บริษัท ไดน่า เมททอล จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. 
ลดอัตราการเกิด AQI C1 Print NG Mode  
ที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นของ Type MNR14 ลง 50% 

เว้าแหว่ง บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. ลดปัญหา PKL Welder Loop สลาย Phenomenon บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. ลดเปอร์เซ็นต์ Reprocess สินค้าจากเครื่องขึ้นรูปขนมจีบ Shumai บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบุรี) 

13.25 – 13.50 น. 
ลด Defect Outrigger Bent at HDE Rework 
Disassembly Model LHC 

ก้าวแรก บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 

13.50 – 14.15 น. ลดเวลาการติด 2D Barcode ออข้า ออเจ้า บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
14.15 – 14.40 น. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอก TAP สตรอง & สตรอง บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยามเมทัล จ ากัด 
14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.55 – 15.20 น. ลด Reject ฟองอากาศในกลุ่มสินค้าโรลกลิ่น Very Roll Power บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ขอนแก่น) 
15.20 – 15.45 น. ลด AQI 2nd Ball Peel off Type HSMT8 Pink Quality บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15.45 – 16.10 น. 
ลดอัตราการเกิด งานเสีย Front Face Damage  
ของงานรุ่น Magjack Phitek Product 

Phitek Hero บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

16.10 – 16.35 น. 
ลดรอบเวลาการท างานกระบวนการเจาะรูชิ้นงาน 
ในงานรุ่น PLATE-ADPT 

QIID (คิวทูดี) บริษัท เอนไก จิมโบ ไดคาสติ้ง ไทย จ ากัด 
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       :  การน าเสนอผลงาน Manufacturing QCC Prize                       (ห้อง B) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดเวลาในการประกอบ Bumper รุ่น FG-FL New Project 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะกง) 

08.55 – 09.20 น. 
เพิ่มเปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพลูกค้า  
Patagonia Style 25523 

มุ่งม่ันพัฒนา บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จ ากัด 

09.20 – 09.45 น. 
ลดเปอร์เซ็นต์ปัญหาฝาจีบปิดไม่ได้มาตรฐาน 
ที่ Sealer L.3 

Leo Tech บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 

09.45 – 10.10 น. ลดเวลาในการเปลี่ยน Top Slitter ที่ PM#7 Converting บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานวังศาลา) 
10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. 
ลดเปอร์เซ็นต์ Reject ฟิล์มเบอร์เกอร์ 
จากเครื่อง Form Fill Seal 

Little Ant บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

10.50 – 11.15 น. 
ลดจ านวนครั้งการเกิด Fault : Bowl Speed Drop 
ของเครื่อง Separator 1 

คนหมักเบียร์ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. 
ลดปริมาณการสูญเสียน้ าประปาที่ Cooling  
Tower P13 

GEN A บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

11.40 – 12.05 น. ลดของเสียผิวเป็นคลื่นจาก Spray ตัน เครื่อง 28 The AM Team บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. ลดการรัดม้วนหลุดที่ Stapping Machine PM#1 ฟ้าสีทอง บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานบ้านโป่ง) 

13.25 – 13.50 น. 
ลดปัญหาเครื่อง Leak Test H/S #3 Alarm Work 
Set NG. Fault 

PM Special 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

13.50 – 14.15 น. 
ลด Down time ที่จุดท างาน Finishing Line 6-8 
ในระยะเวลา 6 เดือน 

นอกกรอบ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. 
ลดจ านวนครั้ง Preform ต่าง Size 18 กรัม และ  
26 กรัม หลุดเข้าเครื่อง Blowmax PET Line2 

สิงห์สัมพันธ์ บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ ากัด 

14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. 
ลดเวลาสูญเปล่าที่กระบวนการตัดแยกชิ้นงาน  
ของงานรุ่น DATAMARS 

Sing & Saw บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

15.20 – 15.45 น. 
ลดเวลาจัดการ Coke ออกจากนอกระบบจาก 
แผนหยุดการผลิต Line 1 

A-Team บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

15.45 – 16.10 น. 
ลดปริมาณการสูญเสียกาวจากการเดรนกาวทิ้ง 
ที่เครื่องตั้งกล่อง Line 4 เครื่อง 4/2 

แนวคิดใหม่ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จ ากัด 

16.10 – 16.35 น. Reduce NG Dent Orifice Sureface Upper Side Apple บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 
 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Task Achieving QCC Prize      (ห้อง C) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. 
ลดปริมาณขีดสเกลในการตรจสอบปริมาตรน้ าของขวด 
รุ่น RPP240 ML ก่อนพิมพ์ส ี

QC New Born บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. ลดเวลา Daily 4M Change Management ในไลน์ 2 DIVERSITY บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
09.20 – 09.45 น. พัฒนากระบวนการวางบิล มดละเอียด บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 

09.45 – 10.10 น. การเพิ่มประสิทธิภาพ Final inspection ไลน์ Fr.Diff S20 
Maru K 
Teamwork 

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 



10.25 – 10.50 น. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้ายกเลิกขายคลัง W101 
DATA POWER 
V.2 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
ศูนย์กระจายสินค้า DC บางบัวทอง 

10.50 – 11.15 น. 
เพิ่มประสิทธิภาพการโหลด Sea Bulk  
ที่ชุด Feeding System 

Daylight บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Part No. T0373029 Siam Tulip บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

11.40 – 12.05 น. เพิ่มประสิทธิภาพ Speed การจัดสินค้ากลุ่ม Full Case AQUAMAN 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. เพิ่มประสิทธิภาพงาน CAR INFINITE GEN บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. 
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ Plant Air โดยการปรับลด
แรงดันที่ Air Compressor 

A-Group บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

13.50 – 14.15 น. เพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้งานระบบ Interactive Wall Hybrid DNA บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. 
ยกระดับกระบวนการส่งสินค้ากลุ่ม Frozen  
ให้กับร้าน 7-11 สายเกาะ 

Time Attack 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
ศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี 

14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.55 – 15.20 น. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ี Pellet Silo HASSADIN บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

15.20 – 15.45 น. 
ลดเวลาการเปลี่ยน Unit Centering ที่ Factory 2  
เครื่อง Finishing AGM 

Hero Kingdom บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

15.45 – 16.10 น. ลดเวลาในการ Confirm ขวด RPP 240 ML ก่อนการฉีด QC Noname บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 
16.10 – 16.35 น. พัฒนาวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สิงห์ I.Q.C บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด 

 
 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Support QCC Prize                                  (ห้อง D) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องคก์ร 

08.30 – 08.55 น. ลดงาน NG ที่เกิดจากการล้างชิ้นงานที่เครื่อง SIO-50 I Think So 
บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. ลดค่าใช้จ่ายใบมีดบดละเอียดเครื่อง 3,4 บ้านสวน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 
09.20 – 09.45 น. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับเศษกระดาษในประเทศ ต้นทางน้ าใส บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

09.45 – 10.10 น. 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเตรียม Valve Tosok 
ก่อนเข้าห้องประกอบ 

Picking Team บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.25 – 10.50 น. ลดการสูญเสีย Preform เนื่องจากฝาติดรางที่ไลน์ PET2 ต้นก าลัง 02 บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 

10.50 – 11.15 น. 
ลดชิ้นงาน Diaphragm Spring เป็นรอยจาก
กระบวนการป๊ัมขึ้นรูป 

เฟี้ยวฟ้าว บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. 
เสียเนื้อเหล็กจากการตัดลูกรีดมาก  
(ค่าใช้จ่ายจ้างตัดลูกรีดสูง) 

SCRAP RECYCLE บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. 
Reduce Cleaning Time of Box TP331 at Logistics 
(WF) 

Mix & Match บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศในไลน์ผลิต Avant-Garde บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบุรี) 
13.25 – 13.50 น. ก าจัดคราบด าที่ถังเก็บน้ ามันแก๊สโซฮอล กระเต๊นปักหลัก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (พระนครศรีอยุธยา) 

13.50 – 14.15 น. 
ลดข้อร้องเรียนสินค้าจัมโบ้บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็ม 
ไม่มีไข่แดงเค็ม 

เจอไข่...ไหมพี่... บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

14.15 – 14.40 น. Zero Breakdown from Chain Conveyor นินจานารูโตะ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 
14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. 
ลดจ านวนครั้งในการหยุดเปลี่ยน Thermocouple  
หม้ออบช ารุด ที่เครื่อง ASB6 

ชายบริการ บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 



15.20 – 15.45 น. ลด Reject BV-18 จากงาน Automation ที่ INJ.190 ABYSS บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด 
15.45 – 16.10 น. ลดปัญหา Motor Hydraulic Pump Over Load คุ้มวัด บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

16.10 – 16.35 น. 
ลดค่าใช้จ่ายในงานซ่อม Electronics Card  
เครื่องฉีด Haitian 

Alove บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด 

16.35 – 17.00 น. 
Circular Economy การบริหารพื้นที่กองเก็บแบบ  
Direct to Hydra Pulper at Waste Plant 

อาณาจักรวัตถุดิบ 
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานวัง
ศาลา) 

17.00 – 17.25 น. 
ชิ้น Impact หลังกัด CNC ความหนาและความกว้าง 
โตกว่า Spec 

คนดึงเหล็ก 2018 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

17.25 – 17.50 น. ขจัดปัญหาชิ้นงาน Crack Die Zaa Team บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

       :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize               (ห้อง A) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. 
ลด Break Down Proximity Check Nut M.10 
ช ารุด 

เพื่ออนาคต PK บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. ลดของเสียเม็ดพ่นสีฝุ่น Power Paint 2 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จ ากัด 
09.20 – 09.45 น. ลดงานเสียอาการงานตกพื้น ที่ Assembly Line H1 Step up บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
09.45 – 10.10 น. ลดความชื้นของเม็ดพลาสติกชนิดใสที่หน่วยตัดเม็ด B PSD-2019 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. 
ลดเวลาในการท างานไลน์ประกอบหม้อพักไอเสีย
รถยนต์ MFG 

STA NUMBER 1 บริษัท ซังโกะไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จ ากัด 

10.50 – 11.15 น. 
ขจัดปัญหา Shot Stop Attach Plate ที่กระบวนการ 
Process B090 

Zero Bad บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. ลดปัญหาคราบเคมีที่ชิ้นงานพาร์ท YYCK237870543 Supper Zinc 
บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. ลดปัญหาเศษโลหะปนที่เครื่อง Banbury B1 Black Man บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. ลดเปอร์เซ็นต์ Reject ไข่ดาวจากกระบวนการทอดไข่ Ant ช่วยไข ่ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบุรี) 

13.25 – 13.50 น. 
ลดปัญหางาน NG ใบ Blade ไม่หมุน Model 
Register 176B Side 

หนุ่มสาวไทบ้าน บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จ ากัด (ปราจีนบุรี) 

13.50 – 14.15 น. 
ลดปญัหา Hz Over Standrd เครื่อง Monitor Test 
MO-MS-LN10 

Active บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. ลดปัญหาของเสียฟองอากาศของโมเดล A หลานย่าโม #1 บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จ ากัด 
14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.55 – 15.20 น. ลดเวลาการเตรียมส่วนผสมน้ ามันทั้งกระบวนการ SPEED บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

15.20 – 15.45 น. 
ลดอัตราการเกิด Heat sink Crack ของ PKG : 
HSDIP-25 

IPM บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15.45 – 16.10 น. ขจัดปัญหาเศษ Chip #339 หลุดไปยัง Assy Case Machining Team บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

16.10 – 16.35 น. 
ลด Package Defect ที่เกิดการเย็บถุงพับที่เครื่อง 
Bagging Machine 08W032 

1000 CC บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

วันศุกรท์ี่ 18 ตลุาคม 2562       
 



       :  การน าเสนอผลงาน Office QCC Prize                (ห้อง B) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดปัญหาเวลาที่สูญเปล่าของการตีย์เอกสารประจ าวัน CINDERELLA บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. 
ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร Payment Voucher 
Support Auditor Deloitte Touche Tomatsu Jaiyos 
Audit 

Public Team บริษัท ไทยมารูจูน จ ากัด 

09.20 – 09.45 น. 
ลดเวลาสรุปคะแนนการคัดเลือกโครงการด้าน 
Productive Innovation 

One Click บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

09.45 – 10.10 น. ลดเวลาในการสั่งผลิตสินค้า MTO CS Team 
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด  
(บางซ่ือ) 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.25 – 10.50 น. ลดปริมาณเอกสารประกอบการสอน The Power Trainer บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.50 – 11.15 น. ลดความผิดพลาดการตีตรา Barcode ท่อ PVC On The Floor บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 
11.15 – 11.40 น. การจองห้องประชุม Online PG OK บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 
11.40 – 12.05 น. ลดเวลาในการท าข้อมูลงานประเมิน Supplier Go Goal บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. พัฒนาวิธีการตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลาท างาน HUMAN บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 
13.25 – 13.50 น. ลดเวลาการสั่งซ้ือ Cutting Tool Together We Grow บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
13.50 – 14.15 น. ลดระยะเวลาการจัดท าเอกสาร GMP Audit Monitor Runner บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

14.15 – 14.40 น. 
ลดปัญหาการ Re-Certification ไม่ทันตามเวลา 
ที่ก าหนด 

We are Trainer บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 

14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. 
ลดจ านวนเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบใหม่  
ที่ไม่ได้รับการประเมินความเส่ียงแรกเข้า 

เยี่ยมจริงๆ เยี่ยมจริงๆ 
เยี่ยมจริงๆ 

บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

15.20 – 15.45 น. Optimization for Receive Customer Order ดาวอังคาร บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (เอเชีย) จ ากัด 
15.45 – 16.10 น. ลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลห้องน้ าผิดปกติ Good Luck บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 

 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Task Achieving QCC Prize      (ห้อง C) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดต้นทุนการผลิตน้ า Bottling Chiller R.A.C. Plus บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. 
เพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐาน เกรด 150BS  
ในหน่วยแยกไข WAX 

HAPPY บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

09.20 – 09.45 น. Reduce Powder Loss From S-440 Triple A บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
09.45 – 10.10 น. ลดการสูญเสียขวดจากกระบวนการของ QC แผนกพิมพ์ QC Restart บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 
10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงงานโอเลฟินส์สูงกว่า 
ค่ามาตรฐาน (100% Load) 

OLEFINS DNA บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

10.50 – 11.15 น. ลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องฮีต เสาร์ ๕ บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. 
ลดความสูญเปล่า D-O-W-N-T-I-M-E โดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบ "Lean Lab" 

Quality Tree บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. 
Reduce Consumption Treated  Water Cooling 
Tower 

Apollo บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. ปรับปรุงการจัดเตรียมสินค้าก่อนส่งลูกค้า PIT คลองส่งน้ า บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. 
Reduce Weight Lifting at Raw Material Receiving 
Process 

The Better บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 



13.50 – 14.15 น. ลด Preform สูญเสียที่เครื่อง In Feed Sorter White Line บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
14.15 – 14.40 น. เพิ่มคุณสมบัตินาโนชิงค์ออกไซด์ให้ออกฤทธิ์ที่ล าไส้สุกร NANOVATION บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก าลังคน MPEFF Frame Line Power Supply 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

15.20 – 15.45 น. ลดเวลาการยืนยันการส่งสินค้า Power Team บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

15.45 – 16.10 น. 
Decrease Power Consumtion Blower Transfer  
Pellet for Present 

B-Mix Team บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

16.10 – 16.35 น. เพิ่มประสิทธิภาพในการรับสินค้า Supplier กลุ่ม SMEs 
SMART 
RECEIVE 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง 

 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize               (ห้อง D) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. 
แก้ปัญหาน้ าร้อนลวกขณะตรวจสอบใบมีดเครื่อง 
ตัดเมด็พลาสติก 

B-Seven บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. 
ลดอัตราการเกิดอาการเสียแผ่น PCB เสียหาย  
ที่ขั้นตอนการตัดแยกชิ้นงาน ของงาน 
รุ่น TM-03276-00X 

Gen Y Society บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

09.20 – 09.45 น. ลดกระแสไฟฟ้าที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน D-MIX บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

09.45 – 10.10 น. 
ลดอัตราการร่วงหล่นของชิ้นงาน ในขั้นตอน 
การลอกชิ้นงานออกจาก Carrier Tape 

SKY บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.25 – 10.50 น. ลดปัญหา Value เป็นรอยท้ายม้วน High Light CF บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ ากัด 

10.50 – 11.15 น. 
ลดอัตราการเกิด Dome เป็นรอยขีดข่วน  
ที่กระบวนการตัดแยกชิ้นงานออกเป็นตัว 
ของงานรุ่น Shamroch 

หมูน้อย Lucky บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

11.15 – 11.40 น. 
ลด Variation ของการทดสอบ MI Grade 
H1000PC ระหว่าง HD#3 และ LAB PCL 

Lab PCL HD TEAM บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

11.40 – 12.05 น. 
ลดอัตราการเกิดตัวเสียตัดชิ้นงานดี โหมด "ตัวเสีย 
Cap" (ค่าความเก็บประจุ) ที่ Measuring Process 

The Raptor บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. ลดปัญหา Terminal No Supply Turbo บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (เอเชีย) จ ากัด 

 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Business for Service QCC Prize               (ห้อง D) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

13.25 – 13.50 น. ลดจ านวนรายการ Transaction กรมธรรม์ผิดประเภท มดจัดหนัก บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 

13.50 – 14.15 น. 
ลดเวลาการซ่อมบ ารุงรักษาระบบสารท าความเย็น 
ตู้ไอศครีม อาการไม่เย็น 

หนุ่มเพชร บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. ลดจ านวนสินค้าหมดบ้าน ที่แผนก Full Case ตะหล้อม 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
ศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน 

14.40 – 14.55 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.55 – 15.20 น. 
ลดจ านวน Call ร้านสาขาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกัน 

The Ant 
Adventure 

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 

15.20 – 15.45 น. ลดการเสียเครื่องกาแฟ All Café พื้นที่ E8 ร่วมทีม บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
 



2,000 + Vat 7% = 
2,140 บาท/คน/วัน 

กรุณาช าระเงินภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
***ไม่รับช าระเงินหน้างาน*** 

 

สอบถามรายละเอียดหรือส ารองที่นั่งได้ที่ : 
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม 

โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3   
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th 

 

 
 

 
 

             

  

องคก์ร / บรษัิท : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่: (ส าหรับออกใบก ากบัภาษี) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………จังหวัด : ……………………………………………… รหัสไปรษณีย:์ ………………………………………… 

          รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (กรุณาระบ ุ“หอ้ง” และ “วนัที”่ เขา้ร่วมงาน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ :  กรณีไมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นวนังาน 5 วนัท าการ  มฉิะน ัน้ทา่นตอ้งช าระคา่ลงทะเบยีนเต็มอตัรา 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง 

วนัทีเ่ขา้ร่วมงาน 

16 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 

A B C D A B C D A B C D 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

  ช าระเงินโดย 

K19JP03QP (287–0101–01–100–9 – 283–3 – 2630) 
 

วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2562    
เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ณ โรงแรมโฟรว์ิงส์ สุขมุวทิ 26 กรงุเทพฯ

  เงนิสด      

  ช าระเงนิผา่นบัญชอีอมทรัพย ์ ชือ่บัญช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” 

  ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาเอ็มควอเทยีร ์  เลขทีบ่ญัช ี 009-2-23325-3 

  ธนาคารกรงุไทย  สาขาพฒันาการ  เลขทีบ่ญัช ี 064-1-11613-6 

  ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสขุมุวทิ 43  เลขทีบ่ญัช ี 172-0-23923-3 

     * โปรดแนบส าเนาการสั่งจ่ายเงนิ (Pay-In) พรอ้มชือ่บรษัิท  สง่ทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3  ถงึคณุเกรยีงไกร 

  เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                          
      *** เนือ่งจากสมาคมฯ เสยีภาษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตามมาตรา 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขา่ยทีต่อ้งถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามค าสั่ง

กรมสรรพากรที ่ทป.101/2544 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่16  กรกฎาคม 2544   

***เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร 0993000132246 สาขาที ่00001 

ลงชือ่ผูแ้จง้ …………………………………………………………………………… 

             วันที…่…………/………………/………………   

      โทรศัพท…์……………………………………………   

 

 อัตราค่า 
ลงทะเบียน 

ใบสมคัรเขา้รว่มงาน 
 




