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Thailand Quality Prize 2021 งานร่างวัลี่คุณภาพิแห่ง

ปร่ะเทศไทยี่ ปิดฉากลงอย่่างสวิย่งาม่ หลังจากทุี�ติ้องเล้�อนการ 

จดังานม่าถึง 3 ครั�ง ด้วิย่สถานการณ์์การแพื่ร่ระบ้าดของโรค Covid-19 

งาน Thailand Quality Prize  2021 ได้กำหนดจัดขึ�นวิันทุี� 9-11 

กุม่ภาพื่ันธ์ 2565 ณ์ ห้องแกรนด์ฮี้อลล์ ศ้นย่์นิทุรรศการและการ

ประชืุ้ม่ไบ้เทุค บ้างนา กรุงเทุพื่ฯ 

สม่าคม่ส่งเสริม่เทุคโนโลย่ี (ไทุย่-ญี�ปุ่น) ดำเนินการจัดงาน

ประกวิดผู้ลงานกลุ่ม่กิจกรรม่คุณ์ภาพื่ QCC เพื่้�อรับ้รางวิัล Thai-

land Quality Prize ม่าอย่่างต่ิอเน้�อง ครั�งนี�เป็นครั�งทุี� 38 โดย่มี่

วิตัิถปุระสงค์เพ้ื่�อเป็นเวิทุแีลกเปลี�ย่นควิาม่ร้้ และประสบ้การณ์ ์เพ้ื่�อ 

การทุำกิจกรรม่ QCC ในประเทุศไทุย่ให้ม่ีม่าติรฐานส้งขึ�น เพื่้�อให้

เกิดการบ้ริหารงานแบ้บ้ม่ีส่วินร่วิม่ กระติุ้นให้เกิดการพื่ัฒนา

ศักย่ภาพื่ให้กับ้องค์กร พื่ัฒนาการทุำงานอย่่างต่ิอเน้�อง และมี่

ประสทิุธภิาพื่ม่ากย่ิ�งขึ�น ติลอดจนนำระบ้บ้ QCC ม่าประย่กุต์ิใชื้ใ้น

การปรับ้ปรุง  และแก้ไขปัญหางานภาย่ในองค์กรให้ เกิด

Thailand Quality Prize
รัางวิัลคุณภาพแห่่งป็รัะเทศไทย

ประสิทุธิภาพื่ม่ากขึ�น การประกวิดผู้ลงานแบ้่งเป็น 7 ประเภทุ ค้อ 

Manufacturing QCC Prize / Junior Manufacturing QCC Prize 

/ Business for Service QCC Prize / Support QCC Prize /Office 

QCC Prize/ Task Achieving QCC Prize และ New Born QCC 

Prize 

งานประกาศผู้ล Thailand Quality Prize 2021 (ครั�งทุี� 38) 

เม่้�อวิันทุี� 11 กุม่ภาพื่ันธ์ 2565 จบ้ลงด้วิย่ควิาม่ย่ินดี และชื้้�นชื้ม่ใน

ผู้ลงานทุี�ได้เข้ารอบ้ชิื้งชื้นะเลิศนี� โดย่ได้รับ้เกีย่รติิจาก ดร่.วิฑููร่ยี่์ 

สิมะโชิคด่ ปลี่ัดกร่ะทร่วงอุตสาหกร่ร่ม คนท่� 24 ให้เกีย่รติิเป็น

ประธานม่อบ้รางวิัล เม่้�อวิันทุี� 11 กุม่ภาพื่ันธ์ 2565 ทุี�ผู้่านม่า โดย่

ม่ีหน่วิย่งาน และองค์กรติ่าง ๆ ให้ควิาม่สนใจ ส่งผู้ลงานเข้าร่วิม่

ประกวิดเพื่้�อรับ้รางวิัล Thailand Quality Prize 2021 เป็นจำนวิน

ม่าก แม่้จะอย่้่ในช่ื้วิงสถานการณ์์การแพื่ร่ระบ้าดของ Covid-19 

แติ ่QCC กย็ี่งัอยีู่ใ่นหัวใจุคนคุณภาพิ สง่ผู้ลงานเข้ารว่ิม่ประกวิด

รวิม่ทุั�งสิ�น 103 ผู้ลงาน จาก 44 องค์กร 
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กวิ่าจะฝ่่าฟัันเข้าม่าส้่รอบ้ชื้ิงชื้นะเลิศได้นั�น ทุุกผู้ลงาน 

ทุุกองค์กร ติ้องผู้่านกระบ้วินการคัดเล้อกอย่่างเข้ม่งวิด 3 ขั�นติอน 

ค้อ 1. การคัดเล้อกจากเอกสารสรุปผู้ลงานกลุ่ม่ QCC 2.การนำ

เสนอผู้ลงานรอบ้คัดเล้อก 3.การติรวิจติิดติาม่ผู้ลงาน ณ์ สถานทีุ�

ปฏิิบ้ัติิงานจริง จนได้กลุ่ม่กิจกรรม่คุณ์ภาพื่ QCC เข้ารอบ้สุดทุ้าย่ 

รวิม่ 66 ผู้ลงาน จาก 30 องค์กร แบ้่งเป็น 7 ประเภทุ ดังนี�

• Manufacturing QCC Prize จำนวิน 15 ผู้ลงาน

• Junior Manufacturing QCC Prize จำนวิน 20 ผู้ลงาน

• Business for Service QCC Prize จำนวิน 4 ผู้ลงาน

• Support QCC Prize จำนวิน 11 ผู้ลงาน

• Office QCC Prize  จำนวิน 4 ผู้ลงาน

• Task Achieving QCC Prize จำนวิน 9 ผู้ลงาน

• New Born QCC Prize จำนวิน 3 ผู้ลงาน

สำหรับ้การประกาศผู้ล Thailand Quality Prize 2021 สรปุ

ผู้ลดังนี�

ป็ระเภท	Manufacturing	QCC	Prize

ร่ะดับูร่างวัลี่ ผู้ลี่งาน กลีุ่่ม/บูร่ิษัท

Diamond Award

ลดอัติราการเกดิงานเสยี่โลหะบ้ดักรเีลอะบ้นพื่้�นผู้ิวิทุองแดง
ทุี�ขั�นติอนโลหะบ้ัดกรีของงานรุ่น EDP-XXX

กลุ่ม่ Energize SMT Team 
บ้ริษัทุ ฮี้านา ไม่โครอิเล็คโทุรนิคส จำากัด (ม่หาชื้น)

ลดปัญหา Cover เบ้ีย่ดไฟัใหญ่ รุ่น FC All Model (283) กลุ่ม่ Brainstorming
บ้ริษัทุ ฮี้ีโน่ม่อเติอร์ส แม่น้แฟัคเจอริ�ง (ประเทุศไทุย่) จำากัด 
(โรงงานบ้างปะกง)

Golden Award

ลดการเปลี�ย่น Clamp Piece เคร้�องเจาะร้ HUB 4X4 Line กลุ่ม่ PM คนซึ่่อม่ 
บ้ริษัทุ ฮี้ีโน่ม่อเติอร์ส แม่น้แฟัคเจอริ�ง (ประเทุศไทุย่) จำากัด 
(โรงงานสำาโรง)

Diamond Award

ลดปัญหาข้อร้องเรีย่น P-Trap รั�วิ กลุ่ม่ ABYSS
บ้ริษัทุ นวิพื่ลาสติิกอุติสาหกรรม่ จำากัด (โรงงานระย่อง)

เพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่การผู้ลิติ เพ้ื่�อรองรับ้ Changing point 
ในอนาคติ

กลุ่ม่ Muscle Team
บ้ริษัทุ โติโย่ติ้า ม่อเติอร์ ประเทุศไทุย่ จำากัด (โรงงานเกติเวิย่์)

ลดการส้ญเสีย่เวิลาขวิดติิดติะกร้อเน้�องจากขวิดเข้าไม่่ครบ้
ชื้่องทุี�เคร้�องล้างขวิดไลน์ 1

กลุ่ม่ CMB 2018
บ้ริษัทุ เชื้ีย่งใหม่่ เบ้เวิอเรชื้ จำากัด

ลดปัญหาการ Reject  บ้รรจุภัณ์ฑ์์  ประเภทุ Fi lm 
ในกระบ้วินการผู้ลิติจากเคร้�อง Form Fill Seal

กลุ่ม่ A Ant ม่ด
บ้ริษัทุ ซึ่ีพื่ีแรม่ จำากัด (ลาดหลุม่แก้วิ)

เพื่ิ�ม่อายุ่การใชื้้งานหัวิ Trim Nozzle ทุี� Wire Part กลุ่ม่ แปะก๊วิย่
บ้ริษัทุ ไทุย่เคนเปเปอร์ จำากัด (ม่หาชื้น) (ปราจีนบุ้รี)

ลดปัญหา Outer น้น Zone 1 กลุ่ม่ Takt Time Deck Line 2 Banpho 
บ้ริษัทุ ฮี้ีโน่ม่อเติอร์ส แม่น้แฟัคเจอริ�ง (ประเทุศไทุย่) จำากัด 
(โรงงานบ้างพื่ลี)

Silver Award

เพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่ในระบ้บ้ Ventilation ของ Hood Dryer 
โดย่ลดการเกิดหย่ดน�ำ

กลุ่ม่ กล้วิย่หอม่
บ้ริษัทุ ไทุย่เคนเปเปอร์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ปราจีนบุ้รี)

ลดปัญหาการกรองเบ้ีย่ร์ได้ปริม่าณ์น้อย่กวิ่าม่าติรฐานทุี�
กำหนด

กลุ่ม่  รวิม่เพื่้�อน CB
บ้ริษัทุ สิงห์ เบ้เวิอเรชื้ จำกัด

ลดปัญหาสินค้า S100 ผู้ิวิด้านขั�วิฉีด กลุ่ม่ The Best Team 
บ้ริษัทุ นวิพื่ลาสติิกอุติสาหกรรม่ จำกัด (โรงงานสระบุ้รี)

ลดอัติราการเกิดเคร้�องหยุ่ดกระทัุนหันทีุ�เคร้�อง Blow mold 
Line 2 

กลุ่ม่ สิงห์ล้านนา Return   
บ้ริษัทุ เชื้ีย่งใหม่่ เบ้เวิอเรชื้ จำกัด

เพื่ิ�ม่ Reliability Sediphant System กลุ่ม่ กระติ่าย่ทุองคำ 
บ้ริษัทุ ไทุย่เคนเปเปอร์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ปราจีนบุ้รี)
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ลดปัญหา Switch Diff Lock สาย่ไฟัขาด กลุ่ม่ BD22 Line 2 
บ้ริษัทุ ฮี้ีโน่ม่อเติอร์ส แม่น้แฟัคเจอริ�ง (ประเทุศไทุย่) จำากัด 
(โรงงานสำาโรง)

ป็ระเภท	Junior	Manufacturing	QCC	Prize

ร่ะดับูร่างวัลี่ ผู้ลี่งาน กลีุ่่ม/บูร่ิษัท

Diamond Award
ลดอัติราการเกิดน�ำย่าหย่ดบ้นหน้า Die ทุี�ขั�นติอนหย่อด
น�ำย่าของงานรุ่น SEQUEL CHIPS

กลุ่ม่ Pacific Team
บ้ริษัทุ ฮี้านา ไม่โครอิเล็คโทุรนิคส จำกัด (ม่หาชื้น)

Golden Award

ขจัดปัญหา Tube EGR Valve model M แติก กลุ่ม่ GORANGER บ้ริษัทุ นิสสัน พื่าวิเวิอร์เทุรน (ประเทุศไทุย่) 
จำกัด

ลดของเสีย่ “แผู้่น Disk media OD scratch” พื่้�นทุี� Dis 
assembly

กลุ่ม่ One Team  
บ้ริษทัุ เวิสเทุริน์ ดจิติิอล สติอเรจ เทุคโนโลย่สี ์(ประเทุศไทุย่) จำกดั

ลดอตัิราการเกิดอาการเสีย่ Switch ไม่ต่ิดิ Pad ทุี�ขั�นติอนการ 
Laser Engraving HCA Product

กลุ่ม่ The Grand Team
บ้ริษัทุ ฮี้านา ไม่โครอิเล็คโทุรนิคส จำกัด (ม่หาชื้น)

Silver Award

ลดควิาม่ถี�ในการ Type Change โดย่การ Group Rubber 
Collet ทุี� Package SOP8

กลุ่ม่ Ganbare
บ้ริษัทุ โรม่ อินทุิเกรเติ็ด ซึ่ิสเติ็ม่ส์ (ประเทุศไทุย่) จำกัด

ลดปญัหางานของเสยี่โพื่รงหดติวัิของงาน PS Control Valve กลุ่ม่ หล่อ (AL) เหม่้อนเดิม่
บ้ริษัทุ เอทุีเอ แคสติิ�ง เทุคโนโลย่ี จำกัด

ลดของเสีย่ Flex Scratch Around Screw รุ่นงาน LEE ทุี�
ติำแหน่ง Flex/Carriage Assembly

กลุ่ม่ HSA One Goal
บ้ริษทัุ เวิสเทุริน์ ดจิติิอล สติอเรจ เทุคโนโลย่สี ์(ประเทุศไทุย่) จำกดั

ลดปัญหา Sound NC รุ่น 5VT เคร้�อง Monitor Test MO-
MS-LN4

กลุ่ม่ ขุนค้อน
บ้ริษัทุ นิกโก คอร์ปอเรชื้ั�น (ประเทุศไทุย่) จำกัด

ลดปัญหางานเสีย่ TLTA ทุี�เกิดจาก Machine Ramp mount กลุ่ม่ Adventure 2
บ้ริษทัุ เวิสเทุริน์ ดจิติิอล สติอเรจ เทุคโนโลย่สี ์(ประเทุศไทุย่) จำกดั

ลดปัญหาฟัองอากาศในรอย่เช้ื้�อม่ติำแหน่งทิุ�วิบ้์ + PVC 
Sheet ของ Heat exchange bag S2 ทุี�กลุ่ม่งาน Welding 
bag ASB2

กลุ่ม่ Welding room
บ้ริษัทุ เอ็ม่.อี.นิคคิโซึ่ จำกัด

แก้ไขปัญหาจุด Spot RR Floor หลุด กลุ่ม่ พืุ่่งชื้น
บ้ริษัทุ โติโย่ติ้า ม่อเติอร์ ประเทุศไทุย่ จำกัด (โรงงานเกติเวิย่์)

ขจัดปัญหาชื้ิ�นงาน Bearing Thrust ติกหล่นทุี�เคร้�อง T1 กลุ่ม่ Turbo familial #2
บ้ริษัทุ ไดน่า เม่ทุทุอล จำกัด

ขจดัปัญหาสิ�งแปลกปลอม่ทุี�ติิดอย่้ภ่าย่ในชิื้�นงาน ทุอ่รว่ิม่ไอ
เสีย่รถย่นติ์ Model N

กลุ่ม่  STEM Number #1    บ้ริษัทุ ซึ่ังโกะ ไทุย่ เอ็นจิเนีย่ริ�ง แอนด์ 
แม่น้แฟัคเจอริ�ง จำกัด (โรงงานบ้้านโพื่ธิ�)

ลดปัญหา Drill/Tap หักบ้่อย่ทุี�ไลน์ Hub Front - KWBA  กลุ่ม่ New Development 
บ้ริษัทุ ไทุย่ชื้นาธร อุติสาหกรรม่ จำกัด

ลดปัญหาค่าใชื้้จ่าย่ในการซึ่่อม่เคร้�อง Tester ICT-7100 
จากอาการเสีย่ ทุี�เกิดจาก Test Head Burn ทุี� FT Process

กลุ่ม่ นกเป็ดน�ำ
บ้ริษัทุ โรม่ อินทุิเกรเติ็ด ซึ่ิสเติ็ม่ส์ (ประเทุศไทุย่) จำกัด

ลดของเสีย่ HGA Deformation พื่้�นทุี� H S A Process รุ่น
งาน LEE

กลุ่ม่ HSA SPECIAL TEAM
บ้ริษทัุ เวิสเทุริน์ ดจิติิอล สติอเรจ เทุคโนโลย่สี ์(ประเทุศไทุย่) จำกดั

Bronze Award

ลดปัญหาการขัดข้องของระบ้บ้ไฟัฟั้าในโรงเร้อน EVAP กลุ่ม่ Agri Ant
บ้ริษัทุ ซึ่ีพื่ีแรม่ จำกัด (ลาดหลุม่แก้วิ)

ลดจำนวินของเสีย่ติาม่ดของโม่เดล Cover Assy Valve 
Timing Cont

กลุ่ม่ หลานย่่าโม่ Strong
บ้ริษัทุ ชื้ิน-เอ ไฮี้เทุค จำกัด

ลดเปอร์เซึ่็นติ์ของเสีย่ม่้วินกรอไม่่เรีย่บ้แผู้นกเป่าฟัิล์ม่ กลุ่ม่ Thai packaging บ้ันเทุิงศิลป์
บ้ริษัทุ ไทุย่แพื่็คเกจจิ�ง แม่น้แฟั็กเจอเรอร์ จำกัด
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ขจัดปัญหาชื้ิ�นงาน Flow Rate NG จากชื้ิ�นส่วิน Body Oil 
Pump ของ Model X

กลุ่ม่ 4.0 Body Oil Pump
บ้ริษัทุ ย่าม่าดะ สม่บ้้รณ์์ จำกัด

ป็ระเภท	Task	Achieving	QCC	Prize	

ร่ะดับูร่างวัลี่ ผู้ลี่งาน กลีุ่่ม/บูร่ิษัท

Diamond Award

การเพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่กระบ้วินการผู้ลิติ Final Station ไลน์ 
Rr.Axle #2

กลุ่ม่ Maru K Teamwork
บ้ริษัทุ ฮี้ีโน่ม่อเติอร์ส แม่น้แฟัคเจอริ�ง (ประเทุศไทุย่) จำกัด 
(โรงงานสำโรง)

เพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่ในการจัดสินค้าให้ร้านสาขา กลุ่ม่ วิิบ้วิับ้-19
บ้ริษัทุ ซึ่ีพื่ี ออลล์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ศ้นย่์กระจาย่สินค้า CDC 
บ้างบ้ัวิทุอง)

Golden Award เพื่ิ�ม่ Productivity สินค้า New Chandu กลุม่่ Power up ย่กกำลังสอง บ้รษัิทุ ซึ่พีื่แีรม่ จำกัด (ลาดหลุม่แก้วิ)

Silver Award

เพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่ในการผู้ลิติ Press Part กลุ่ม่  Super Young G2  บ้ริษัทุ ฮี้ีโน่ม่อเติอร์ส แม่น้แฟัคเจอริ�ง 
(ประเทุศไทุย่) จำกัด (โรงงานบ้างพื่ลี)

เพื่ิ�ม่โอกาสในการทุดลองผู้ลิติ HVA Product ทีุ� Polymer 
Pilot Plant 

กลุ่ม่  SMART A
บ้ริษัทุ ไทุย่โพื่ลิเอทุทุีลีน จำกัด

เพื่ิ�ม่ Fill in Rate สินค้ากลุ่ม่ TOP 750 ของร้านสาขา กลุ่ม่  Triple Ant
บ้ริษัทุ ซึ่ีพื่ี ออลล์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ศ้นย่์กระจาย่สินค้า DC 
บ้างบ้ัวิทุอง)

เพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่การคัดแย่กลังสินค้าฝ่ากส่งทุี�หน่วิย่งาน 
Sortation

กลุ่ม่  Focus Team
บ้ริษัทุ ซึ่ีพื่ี ออลล์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ศ้นย่์กระจาย่สินค้า RDC 
ลำพื่้น)

Lean to Automation project @ Knuckle line กลุ่ม่ ริม่เข้�อนบ้ล้เลอวิาร์ด
บ้ริษัทุ ฮี้ีโน่ม่อเติอร์ส แม่น้แฟัคเจอริ�ง (ประเทุศไทุย่) จำกัด 
(โรงงานสำโรง)

Bronze Award
ลดติ้นทุุน Fibrous ด้วิย่การลดติ้นทุุน OCC กลุ่ม่ กระติ่าย่ทุองคำ

บ้ริษัทุ ไทุย่เคนเปเปอร์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ปราจีนบุ้รี)

ป็ระเภท	Business	for	Service	QCC	Prize	

ร่ะดับูร่างวัลี่ ผู้ลี่งาน กลีุ่่ม/บูร่ิษัท

Silver Award

ลดจำนวิน Call พื่รบ้. กลุ่ม่ เทุี�ย่วิทุั�วิไทุย่ไปกับ้น้องม่ด
บ้ริษัทุ เคาน์เติอร์เซึ่อร์วิิส จำกัด

ลดเวิลาในการแก้ไขข้อร้องเรีย่นกรณี์รับ้ชื้ำระผิู้ดผู้้้วิ่าจ้าง
กรม่จัดหางาน

กลุ่ม่ ANT SEVEN 
บ้ริษัทุ เคาน์เติอร์เซึ่อร์วิิส จำกัด

Bronze Award

ลดการเสีย่ติ้้ vending Machine อาการไม่่จ่าย่สินค้าพื่้�นทุี� 
กทุม่ เขติ N

กลุ่ม่ V.M.N.
 บ้ริษัทุ ซึ่ีพื่ี รีเทุลลิงค์ จำกัด

ลดการเสีย่เคร้�องชื้งกาแฟั All Café พื่้�นทุี�เพื่ชื้รบุ้รี กลุ่ม่ All Star
บ้ริษัทุ ซึ่ีพื่ี รีเทุลลิงค์ จำกัด

ป็ระเภท	Support	QCC	Prize

ร่ะดับูร่างวัลี่ ผู้ลี่งาน กลีุ่่ม/บูร่ิษัท

Golden Award
เพื่ิ�ม่ปริม่าณ์การใชื้้ Condensate Return จากกระบ้วินการ
ผู้ลิติกระดาษให้ได้ 85%

กลุ่ม่ น�ำปั�น
บ้ริษัทุ ไทุย่เคนเปเปอร์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ปราจีนบุ้รี)
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ร่ะดับูร่างวัลี่ ผู้ลี่งาน กลีุ่่ม/บูร่ิษัท

ลดจำนวินครั�งการเกิดปัญหาวิันทุี�ก้นกระป๋องหลุดร่อนใน
กระบ้วินการบ้รรจุจากบ้รรจุภัณ์ฑ์์

กลุ่ม่ Lab in Line
บ้ริษัทุ สิงห์ เบ้เวิอเรชื้ จำกัด

ลดข้อบ้กพื่ร่องของอาการขวิดบ้างขณ์ะปรับ้ติั�งชื้ิ�นงาน WN 
160 ML ทุี�เคร้�อง ASB 6

กลุ่ม่ MME Rider
บ้ริษัทุ ไทุย่พื่ีเจ้น จำกัด

Zero Breakdown from Reminder กลุ่ม่ นินจานาร้โติะ 
บ้ริษัทุ ไทุย่เคนเปเปอร์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ปราจีนบุ้รี)

ลดควิาม่เสีย่หาย่ Slat Conveyor Top Line E2101 กลุ่ม่ แพื่นด้า
บ้ริษัทุ ไทุย่เคนเปเปอร์ จำกัด (ม่หาชื้น) (ปราจีนบุ้รี)

Silver Award

ลดเวิลาการทุำสลัด กลุ่ม่ Corsian
บ้ริษัทุ ซึ่ีพื่ี รีเทุลลิงค์ จำกัด

ลดปญัหากลอ่งขาดและถลอกทีุ�สง่ออกไป Yokohama Port, 
Osaka Port และ Fukuoka Port 

กลุ่ม่ Loading
บ้ริษัทุ เอ็ม่.อี.นิคคิโซึ่ จำกัด

ลดการใชื้้พื่ลังงานของระบ้บ้ไฮี้ดรอลิค IPM 9 กลุ่ม่  Background
บ้ริษัทุ นวิพื่ลาสติิกอุติสาหกรรม่ จำกัด (โรงงานสระบุ้รี)

ลด Stock เพื่ิ�ม่คุณ์ภาพื่ สร้างม่้ลค่า กลุ่ม่  Go Goal
บ้ริษัทุ นวิพื่ลาสติิกอุติสาหกรรม่ จำกัด (โรงงานระย่อง)

Bronze Award

Delay กระบ้อก Hydraulic Manipulator กลุ่ม่ อนาคติใหม่่
บ้ริษัทุ เหล็กสย่าม่ย่าม่าโติะ จำกัด

ลดเวิลาในการประเม่ินผู้ลแบ้บ้ Paper Test กลุ่ม่  Avengers T2G
บ้ริษัทุ โรม่ อินทุิเกรเติ็ด ซึ่ิสเติ็ม่ส์ (ประเทุศไทุย่) จำกัด

ป็ระเภท	Office	QCC	Prize	

ร่ะดับูร่างวัลี่ ผู้ลี่งาน กลีุ่่ม/บูร่ิษัท

Silver Award

ลดเวิลาส้ญเปล่าในการติิดติาม่ข้อม่้ลจากระบ้บ้การลา กลุ่ม่  HR care for you
บ้ริษัทุ เซึ่อิม่ิทุซึุ่ ไทุย่ จำากัด

ลดเวิลาในการบ้ันทุึกและส้บ้ค้นประวิัติิการฝ่ึกอบ้รม่ กลุ่ม่  Good Luck
บ้ริษัทุ นวิพื่ลาสติิกอุติสาหกรรม่ จำากัด (โรงงานสระบุ้รี)

Bronze Award

งานจ้างเหม่า JOB ใชื้้เวิลาในการออก PO นาน กลุ่ม่ Power PC TEAM
บ้ริษัทุ เหล็กสย่าม่ย่าม่าโติะ จำากัด

ค่าใชื้้จ่าย่ไม่้ส้ง กลุ่ม่ ดอกไม่้กับ้ผู้ีเส้�อ
บ้ริษัทุ เหล็กสย่าม่ย่าม่าโติะ จำากัด

ป็ระเภท	New	Born	QCC	Prize	

ร่ะดับูร่างวัลี่ ผู้ลี่งาน กลีุ่่ม/บูร่ิษัท

Golden Award

ลดปัญหา Bracket Spider BW 65022302 Diameter (Ø) 
44 MM Over Spect

กลุ่ม่ คนสม่บ้้รณ์์
บ้ริษัทุ สม่บ้้รณ์์หล่อเหล็กเหนีย่วิอุติสาหกรรม่ จำกัด

เพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่และลดของเสีย่จากการติิดเทุปกาวิลงบ้น 
Plate Pad ทุี�กระบ้วินการ Ass’y Tape & Check 100% Process

กลุ่ม่  NHK POWER OF TEAM
บ้ริษัทุ เอ็นเอชื้เค สปริง (ประเทุศไทุย่) จำกัด

ลดปัญหา Coil Resistance NG ในกระบ้วินการผู้ลิติ กลุ่ม่  WHITE WALL
บ้ริษัทุ ม่ิคุนิ (ประเทุศไทุย่) จำกัด

ขอขอบ้คุณ์ทุุกทุ่าน ทุุกองค์กร ทุี�ส่งผู้ลงานเข้าร่วิม่ประกวิด 

Thailand Quality Prize 2021 (ครั�งทุี� 38) และขอรว่ิม่ชื้้�นชื้ม่ แสดงควิาม่

ย่ินดีกับ้ผู้้้ทุี�ได้รับ้รางวิัลทุุกทุ่าน ทุี�สาม่ารถทุำกิจกรรม่ QCC ใน

ประเทุศไทุย่ให้ม่ีม่าติรฐานส้งขึ�น ขอขอบ้คุณ์ผู้้้บ้ริหารองค์กรทุี�เห็นถึง

คุณ์ประโย่ชื้น์ของ QCC ส่งเสริม่ กระติุ้น และผู้ลักดันให้เกิดกิจกรรม่ 

QCC ทุั�วิทุั�งองค์กร และประสบ้ผู้ลสำเร็จ พื่ร้อม่ทุั�ง ขอขอบ้คุณ์ 

คณ์ะกรรม่การติัดสินผู้ลงานทุุกทุ่าน และเป็นกำลังใจให้กับ้ผู้้้ทุี�ม่ี QCC 

ในหัวิใจทุุกคน ในการสร้างสรรค์ผู้ลงานอันม่ีคุณ์ค่าสำหรับ้ตินเอง 

องค์กร และประเทุศชื้าติิส้บ้ไป 




