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สมา
คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ริเริ่มให้มี
การจัดงานประกวดการน�าเสนอผลงาน QC Circle ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ “งานมหกรรม QC Circle” ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากสมาชิก QCC ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเป็น
จ�านวนมาก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้ กับองค์กร และ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนน�าระบบ QC Circle มาประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุง และแก้ไขปัญหางานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ
มาก

ต่อมา ส.ส.ท. พิจารณาเห็นว่าการจัดงานเสนอผลงาน QC 
Circle ในรูปแบบเดิม มีหลายหน่วยงานจัดงานในรูปแบบเดียวกันนี้ 
คณะอนุกรรมการโครงการคิวซี ปี พ.ศ. 2531-2532 เห็นพ้องต้องกันว่า 
ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่มีความพร้อม ด้านการจัดการ และความพร้อมของ
บคุลากร จงึไม่ยากทีจ่ะเปลีย่นรปูแบบการเสนอผลงาน QC Circle ของ
ประเทศไทย ประกอบกับประสบการณ์จากการด�าเนนิงานมาหลายปี ก็
พิจารณาเห็นว่า หลายองค์กรที่มีการท�ากิจกรรม QC Circle มาอย่าง
ต่อเนือ่ง น่าจะมปีระสบการณ์ และความสามารถค่อนข้างสงู ถ้าแข่งขัน
กับกลุ่มกิจกรรมที่เพิ่งท�าเป็นเรื่องแรก หรือเรื่องที่สอง ความได้เปรียบ
ของกลุ่มที่ท�ามานานแล้วคงมีมากกว่า ดังนั้น กลุ่มที่เก่ง และดีเด่นจาก
หลายหน่วยงาน ควรมีเวทีการแข่งขันเฉพาะกลุ่ม จึงเป็นที่มาของ QC 
Prize โดยกลุ่มที่จะได้รับ QC Prize ต้องเป็นกลุ่มที่ท�ากิจกรรม QC 
Circle อย่างต่อเนื่องมาไม่ต�่ากว่า 5 เรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์ และขั้นตอน
การตรวจ คัดเลือกอย่างเข้มงวด 3 ขั้นตอน คือ

ขัน้ตอนที ่1 คดัเลอืกจากเอกสารสรปุกจิกรรมของกลุม่ทีส่่งเข้ามา
ขัน้ตอนที ่2 กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 จะต้องมาเสนอ

ผลงาน QC Circle ให้คณะกรรมการพิจารณา
ขัน้ตอนที ่3 กลุม่ทีผ่่านการคดัเลอืกจากขัน้ตอนที ่2 ผูแ้ทนคณะ

กรรมการฯ จะท�าการตรวจผลงาน ณ สถานปฏิบัติงานโดยการ
3.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับ โครงสร้างการบริหาร QCC, 

นโยบาย, แผนการฝึกอบรม,การประชาสัมพันธ์, การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร และแนวทางการพัฒนา QCC

3.2 สัมภาษณ์กลุ่ม QC เกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรม การน�า
มาตรฐานไปปฏิบัติ การรักษามาตรฐานความต่อเนื่องของการด�าเนิน
การ ความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามที่เสนอ และการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม

ซึ่งกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าว จะได้รับเชิญ
เข้าร่วมเสนอผลงาน QCC เพื่อชิงชนะเลิศ และรับ QC Prize ในงาน
ประกาศผล QC Prize ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยกลุ่มที่สามารถร่วม
เสนอผลงาน ในวันประกาศผล QC Prize นั้น ถือเป็นโอกาสอันดีของ
สมาชกิกลุม่ QC ทีจ่ะได้แสดงความสามารถของตนต่อสาธารณชน และ
ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม QC ด้วย

กันได้อีกด้วย
ต่อมาในปี พ.ศ.2535 โครงการคิวซี เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ 

ส่งเสริมคุณภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับขอบข่ายของงานด้านคุณภาพ 
และการมาตรฐานต่างๆ 

และจากประสบการณ์การมอบ QC  Prize ให้แก่กลุ่มดีเด่นมา
ถึง 7 ปี จะสังเกตเห็นว่า หน่วยงานที่ได้รับ QC Prize เสมอ ๆ มักเป็น
หน่วยงานที่มาจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่
จากผู้บริหารหน่วยงานเท่านั้น ส่วนหน่วยงานเล็กๆ และบริษัทใหม่ๆ ที่
เพิ่งเริ่มท�า QC Circle ก็ควรจะมีโอกาสที่จะได้แข่งขัน หรือได้เผยแพร่
ความสามารถด้วย คณะทีป่รกึษาโครงการฯ จงึเหน็สมควรให้เพิม่รางวลั 
Junior QC Prize ขึ้นอีก 1 รางวัล เพื่อมอบให้แก่กลุ่มที่ท�า QC Circle 
มายังไม่ถึง 5 เรื่อง ซึ่งกลุ่ม QC ที่สามารถรับ Junior QC Prize ได้ ต้อง
ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดถึง 3 ขั้นตอนเหมือนกับการคัดเลือก  
QC Prize เช่นกัน

อนึ่ง จากการไปตรวจผลงานกลุ่ม QC ณ สถานปฏิบัติการจริง 
พบว่าผูท้ีม่บีทบาทในการส่งเสรมิผลกัดนัให้ QC Circle นัน้ด�าเนินไปได้
อย่างไม่มอีปุสรรคนัน้ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อกลุม่ทีด่�าเนนิการ QCC 
ส.ส.ท. จึงเพิ่มรางวัลอันทรงเกียรติ ประเภทบุคคล เพื่อประกาศ
เกียรติคุณขึ้นมาอีก 2 รางวัลคือ TQC Promoter Award และ QC  
Facilitator Award ให้แก่ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริม และผลักดัน 
QCC และ TQC ให้แพร่หลายในเมืองไทย และรางวัลประเภทองค์กร
อีก 1 รางวัลคือ TPA Quality Prize

ในปี พ.ศ.2547 ส.ส.ท. เล็งเห็นว่า QCC เป็นรากฐานที่ส�าคัญ
ของการบริหารระบบคุณภาพขององค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานในการที่จะ
พัฒนาสู่ระบบคุณภาพอื่น ๆ รวมทั้ง เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการ
ท�างานของพนักงาน สร้างให้เกิดกระบวนการทางด้านความคิดในการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับ QCC 
มกีารน�าไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารองค์กร ในประเทศไทยมาเป็นระยะ
เวลาพอสมควร จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรเปลี่ยนชื่องานเป็น “Thai-
land Quality Prize” นับแต่นั้นเป็นต้นมา จนปี พ.ศ.2548 ส.ส.ท. เห็นถึง
ความส�าคญัของธุรกจิบรกิารทีน่บัวัน ได้เข้ามามบีทบาทในชวีติ ประจ�า
วัน มากขึ้น และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
การพฒันาบคุลากรและคณุภาพในงานบรกิาร จงึมคีวามส�าคัญเช่นกนั 
ประกอบกับ ส.ส.ท. มีความพยายามสนับสนุนกิจกรรม QC Circle ใน
ธุรกิจบริการมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น ส.ส.ท. จึงริเริ่มให้มีการ
เพิ่มรางวัล QCC ประเภทงานบริการ ขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัล เพื่อเป็นการ
สนับสนุน และเป็นเวทีให้เกิดการยกระดับคุณภาพในงานบริการให้สูง
ยิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเพิ่มและปรับปรุงระดับรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ Dia-
mond, Golden และ Silver พร้อมกันนี้ กลุ่มที่ได้รับรางวัล Diamond 
ในประเภทต่างๆ จะได้รบัทนุสนบัสนนุการไปทศันศกึษาดงูานด้าน QCC 
ณ ประเทศต่างๆ ที่ ส.ส.ท. จัดขึ้นทุกปี

พัฒนาศักยภาพ สร้างความโดดเด่นด้านคุณภาพ

กับงานประกาศผล Thailand Quality Prize 2015
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ปี พ.ศ.2552 พิจารณาเพิ่มรางวัลอีก 2 รางวัล คือ New Born 
QCC Prize  (เพือ่เป็นการสนบัสนนุกลุม่ QC ทีเ่พิง่เริม่ท�าในองค์กรขนาด
กลางและเล็ก และยังไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ส.ส.ท.) และ 
Task Achieving QCC Prize  (เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่ม QC ที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจของสถานประกอบการ ประกอบด้วย
พนักงานระดับบริหารจากหลายหน่วยงาน โดยจะเน้นนโยบาย 
วตัถปุระสงค์ และมเีป้าหมายของผูบ้รหิารอย่างชดัเจนในการมอบหมาย
ให้ปฏบิตัสิ�าหรบังานในอนาคต หรอืก้าวกระโดดจากสถาพปัจจบุนั) และ
ได้ปรบัปรงุระดบัรางวลัเป็น 4 ระดบั คอื Diamond, Golden, Silver และ 
Bronze

และในปัจจุบัน การประกวดผลงานกลุ่ม QCC แบ่งเป็น 7 
ประเภท คือ Manufacturing QCC Prize / Junior Manufacturing QCC 
Prize / New Born QCC Prize / Business for Service QCC Prize / 
Support QCC Prize / Office QCC Prize และ Task Achieving QCC 
Prize ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้มีการ
แข่งขนั การพฒันาศกัยภาพซึง่กนั และกนัในการสร้างความโดดเด่นทาง
ด้านคณุภาพ และสามารถท�าให้เกดิการพฒันาต่อไปอย่างต่อเน่ือง โดย
มีผลงาน QCC ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริงเข้าสู่
การน�าเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้ 

ผลงาน กลุ่ม องค์กร

ลดเวลางานเปลี่ยนชุดพวงลูกถ้วยช�ารุด สายส่ง 230 เควี ชัยภูมิ-นครราชสีมา 2 ด้าน
มี Arcing Horn โดยไม่ดับไฟ

เห็ดกระด้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.ชัยภูมิ)

ลดค่า Contact Resistance สูง ของ Vacuum Switch ยี่ห้อ Joslyn Type VBM Younker OP การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.สกลนคร)

ลดเวลาติดตั้ง TLA แนวสาย 230 KV SKL2-HY2 โดยวิธีไม่ดับไฟในขั้นตอนติดตั้ง
ตัวรับ Discharge ที่สาย Coductor

สายฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้)

ลดการหยุดท�างานของ Bocket Elevator โม่ FGD Unit 8 จากสาเหตุ Speed low 
ในขณะล�าเลียงหินปูนขึ้น Silo 

รวมพลังพัฒนา 
FGD

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)

เพิ่มความแม่นย�าในการตัดตัวอย่างทดสอบ CCS สามเหลี่ยมทองค�า บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด

ลดเวลาการแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากเม็ดลูกบด NANOVATION บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ลดปริมาณโซดาไฟที่ใช้ปรับสภาพน�้ามันดิบขณะกลั่น Sour SEASON CHANGE Crude บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ลดอัตราการเกิดผิวหน้าชิ้นงานผิดปกติ(Rough Surface) ที่กระบวนการขึ้นรูปชิ้น
งานแบบอัดส่ง (Transfer Mold) ของงานรุ่น TMG-Gesture 

Cantaloupe บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

ลดปัญหาการเชื่อม Robot เชื่อมสะดุด กุหลาบแดง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผลงาน กลุ่ม องค์กร

ลดจ�านวนสินค้า ไข่ไก่ต้มสุกซีพี แตกในกระบวนการจัดสินค้า มดตัวน้อยตัวนิด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC 
บางบัวทอง

ลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดสินค้าให้ร้านสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย KPI ท่ี
ก�าหนด ทอง

GABA TEAM บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC 
บางบัวทอง

ผลงาน กลุ่ม องค์กร

พัฒนาวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงสั่นที่ส่งผลกระทบต่อสลัก Clevis โดยไม่ดับ 
ไฟ สายส่ง 230 เควี บ้านโป่ง2-นครชัยศรี 

Hotline.com การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.ราชบุรี)

การจัดการข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ จัดการ T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ)

เพิ่มผลผลิตการ Refurbish เครื่องท�าน�้าร้อนรุ่น EZ-HOT Transformer บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด
ยกระดับความพึงพอใจในการจัดส่งสินค้ากลุ่ม Chilled ให้กับร้าน 7-ELEVEN Ant Together บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ศนูย์กระจายสนิค้า CDC 

หาดใหญ่
เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการวางแผนสัง่สนิค้าเพือ่ตอบสนองความต้องการของร้าน 
7-ELEVEn 

Triple Ant บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC 
บางบัวทอง

ลดปริมาณการใช้ไอน�้าความดันต�่าที่ D-3501 พยัคฆ์ไกรสร บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด
ปรับปรุงการจัดการน้ าทิ้งที่ปล่อยสู่บ่อ CPI แผนก C12P The C Adventure บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

เพิ่มประสิทธิภาพการส่งหัวทิปเข้าสู่กระบวนการเชื่อมสปอต) Show Me The Money บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

ลดค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Tool life up ริมเขื่อนบลูเลอวาร์ด  บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประเภท Manufacturing QCC Prize

ประเภท Business for Service QCC Prize

ประเภท Task Achieving QCC Prize



TPA newsTPA news

Cover Story

2929

March 2015 ●  No. 219

TPA
news

ผลงาน กลุ่ม องค์กร

ลดเวลาจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในขั้นตอนการจัดท า Raw File การ Link Plus ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
ลดเวลาใช้งานไม่ได้ของค่าสัง่การเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าน�า้เทนิ 2 จากโปรแกรมควบคมุ
การผลิต 

MP5 Plus การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

ลดเวลาจ่ายไฟให้เครือ่งก�าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ช่วงการ Reset ระบบก�าลังไฟฟ้าภาคเหนือ 

ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.พิษณุโลก)

ลดการเสียเครื่อง Scanner รุ่น ORBIT POS บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด
ลดต้นทุนการใช้อะไหล่หน่วยงาน Refurbish Believe บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด
ลดระยะเวลาในการส่งและตอบกลับข้อมูลผลเชื้อ) Micro Ant บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลดปัญหารถขนส่งไม่ Calibrate Beyond The 

Expectation
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลดข้อร้องเรียนเรื่องสินค้า WINDSET The Transporter บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด
ลดปริมาณจัมโบ้ตีคืนจากการโย้เอียงโดยรถเปิดข้าง APPROVE บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ยืดอายุการใช้งาน Deckle end seal ของ suction pick up roll Heart Machine บรษัิท สยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ�ากัด (โรงงานวงัศาลา)
ลดปริมาณการสูญเสียน�้ามันกลุ่ม Mo-Gas DYNAMIC POWER บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียม จ.ล�าปาง  

ผลงาน กลุ่ม องค์กร
ลดปริมาณการใช้น�้ามันกันสนิม Titan อิคคิวซัง บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จ�ากัด
พัฒนาวิธีการเปลี่ยนซองขวดที่เครื่อง UNSCRAMBLE Line 2 EQC บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ�ากัด

ลดการสูญเสียความชื้นที่เครื่อง Cooler BTN-EN02 บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จ�ากัด

ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ฟีนอล จากกิจกรรมการเปลี่ยนถ่าย Ion Exchange Resin The Belief Team บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด

ลดการอุดตันที่เครื่องสับเปลือกไม้ ธรรมชาติโดยแท้ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด
ลดของเสียระหว่างกระบวนการประกอบเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ แทรกเตอร์ซับทีม บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จ�ากัด

ลดเวลาการเปลี่ยนลูกยาง Tube Filler Line โซดา 2 เชี่ยวหลาน บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ�ากัด

ลดปัญหาการบัดกรีสายไฟ ILLUMINATION 060A เก็บตะวัน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จ�ากัด

ผลงาน กลุ่ม องค์กร

ลดเวลาการจัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ท่ีใช้เวลามากกว่าค่า 
KQI หน่วยงานธุรการเข่ือนจุฬาภรณ์ 

พลังบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนจุฬาภรณ์)

ลดเวลาการจดัพนักงานขบัรถให้ผูป้ฏบิตังิานฝ่ายปฏบิตักิารภาคเหนอืในกรณเีร่งด่วน สับปะรด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.พิษณุโลก)

ลดค่าใช้จ่ายการจัดเก็บเอกสาร (ค่าเช่าโกดัง) DEEOK บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานสีลม

พบกับงานประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 (ครั้งที่ 32) และการน�าเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศได้ในวันที่ 1-3 เมษายน 2558 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศนูย์นิทรรศการ และการประชมุไบเทคบางนา กรงุเทพฯ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมหรอืส�ารองทีน่ัง่ได้ทีส่มาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0 2719 9481-3 E-mail: award@
tpa.or.th ; www.tpif.or.th

ผลงาน กลุ่ม องค์กร

ลดเวลาการทดสอบ Pressure Relay ของหม้อแปลงในพื้นที่ หถก 2/3-ส. โอ่งร่าเริง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.ราชบุรี)
ลดเวลาการเปลีย่นลกูถ้วยแขวนพวงเดีย่วชนดิ Fog Type ระดบัแรงดนั 115 KV ด้วย
วิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า 

ปูด�าอันดามัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้)

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศในระบบเป่ากากเบียร์ RAC PLUS บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด
ลดอัตรางานเสีย ขาเทอร์มินอลเอียง ที่ไลน์ AF2 Power of Love บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ป้องกันปัญหาลืมเชื่อม Stud ที่ Front Floor St.1 ให้เป็น 0% ภายในเดือนเมษายน 57 MAZDA 3 NEW SKY บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ลดการ Shut Down ระบบตัดเม็ดจากสาเหตุ Filter กรอง Fine บ่อ PCW Tank ย่น B-Believe บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ลด Downtime ที่เกิดจากสาเหตุ Clamp Jaw เก่ียวถุงบรรจุภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่
เครื่อง Bagging Line C 

New Hope บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ลดอัตราการเกิดชิ้นงานหล่นหายที่กระบวนการตัดแยกชิ้นงานออกเป็นตัว ของงาน
รุ่น FN 

The Power Single บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

ลดอัตราการเกิดฟองอากาศใน Under Fill ของผลิตภัณฑ์ SFF2-47478 LESSON I บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)
ลดจ�านวนของเสียจากการตัดทองแดงตกราง บันได บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ�ากัด  

ประเภท Junior Manufacturing QCC Prize

ประเภท Support QCC Prize

ประเภท New Born QCC Prize

ประเภท Office QCC Prize
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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 
 

 
 

 
 

 
วันที่ 1 - 3 เมษายน 2558   เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรงุเทพฯ 
 

             

องค์กร/บริษัท  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

ที่อยู่ : (ส าหรับออกใบก ากับภาษ)ี ……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………จังหวดั : ………………………… รหัสไปรษณีย์: ………………… 

รายชื่อและวันที่เข้าร่วมงาน : (สามารถถา่ยเอกสารได้)                                    ***กรุณาท าเครื่องหมาย     ในช่องวันท่ีเข้าร่วมงาน 

รายชื่อผู้ร่วมงาน ต าแหน่ง เลขทีบ่ัตรประจ าตวั
ประชาชน 

วันท่ีเข้าร่วมงาน 

1  2  3 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       

 

หมายเหต ุ :  1. กรณไีม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันท าการ  มิฉะนั้นท่านต้องช าระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา 

             2. ขอความกรุณาใส่เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากระบบลงทะเบียนจะใช้ตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียน 
 
       

 
 
 
   
  

    ช ารโดยย :    เงินสด      ช าระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญช ี “สมาคมส่งเสริมเทคดนดลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” 
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะป ิ  เลขที่บัญชี  009-2-23325-3 

    ธนาคารกรุงไทย  สาขาพัฒนาการ  เลขที่บัญชี  064-1-11613-6 

    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่บัญชี  172-0-23923-3 

           * โปรดแนบส าเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท  ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณลยาวัลย ์

    เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
    ***เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พ่ึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรที่  

     ทป.101/2544  ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16  กรกฎาคม 2544  ***เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001 
 

 

 

 
 
 

   

ใบสมัครเข้าร่วมงาน K–14JP06QP (287–0101–01–100–9 – 282– 6 – 2630)  
 

5,600 + Vat 7% = 5,992 บาท/ชุด/ท่าน (เขา้ร่วมงานได้ 3วัน) 
สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดท่ี 11 ฟรี) 

  รับฟรี  : ของทีร่ะลึก หนังสือ Thailand Quality Prize 2015 และ กระเป๋าอเนกประสงค์ (เฉพาะวันแรกเท่าน้ัน)  
  กรุณาช าระเงินภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558  ***ไมร่บัช าระเงินหน้างาน*** 

***กรณีไม่สะดวกเข้ารว่มงานไดท้ั้ง 3 วัน แต่ละวันสามารถให้ผู้อืน่เข้าร่วมงานแทนได้ 
 

ลงชื่อผู้แจ้ง …………………………………………………………………… 
วันท่ี……………/………………/………………   

                                โทรศัพท์…………………………………… 
E-mail : ……………………………………   

อัตราค่าลงทะเบยีน 


