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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

ประกาศรายชื่อโครงงานที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2564 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายช่ือ

โครงงานที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2564 และกำหนดการนำเสนอ

ผลงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน ZOOM) ตามวันและเวลา ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อสถานประกอบกิจการ 
กำหนดการนำเสนอผลงาน 
วันที่ เวลา 

1 เครื่องยก-ย้ายช้ินงาน แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์
คอนกรีตมหาสารคาม  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

27 พฤษภาคม 2564 9.30 - 9.50 น. 

2 เครื่องดูดควันแบบพกพา บริษัท ฟาบริเนท จำกัด 
(สาขาไพน์เฮิร์ส) 

27 พฤษภาคม 2564 9.50 - 10.10 น. 

3 แท่นยกถังวัตถุดิบ แบบไฮโดรลิค บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 
จำกัด 

27 พฤษภาคม 2564 10.10 - 10.30 น. 

4 ชุดป้องกันน้ำแรงดันสูง บริษัท เจเอส เทค จำกัด 27 พฤษภาคม 2564 10.30 - 10.50 น. 
5 อุปกรณ์ยกถังน้ำมัน (Oil Tank 

Lifting Device) 
บริษัท บางกอกแคน แมนนู
แฟคเจอริ่ง จำกัด 

27 พฤษภาคม 2564 11.00 - 11.20 น. 

6 ราวนิรภัยกันตกจากท่ีสูงแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Pneumatic 
Safety Cage) 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จำกัด (มหาชน) ศูนย์
กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี 

27 พฤษภาคม 2564 11.20 - 11.40 น. 

7 เครื่องมือช่วยวัด จำนวนปริมาณปูน
ซิเมนต์ในถังไซโล แทนการใช้
แรงงานคน 

แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์
คอนกรีตจันทบุรี การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

27 พฤษภาคม 2564 11.40 - 12.00 น. 

8 ลดเสียงดังจากเครื่องค่ัว บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด 27 พฤษภาคม 2564 13.00 - 13.20 น. 
9 ลดความเส่ียงจากการปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อ โดยใช้ Inkjet Printer 
บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด 27 พฤษภาคม 2564 13.20 - 13.40 น. 

10 อุปกรณ์ลดความเส่ียงจากปัญหาฝุ่น
และความร้อน โดยใช้ Shifter 
Control Timer 

บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด 
 

 

27 พฤษภาคม 2564 13.40 - 14.00 น. 
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ลำดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อสถานประกอบกิจการ 
กำหนดการนำเสนอผลงาน 
วันที่ เวลา 

11 อุปกรณ์ลดความเส่ียงจากอันตราย 
โดยใช้เครื่องกรีดวัตถุดิบ 

บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด 4 มิถุนายน 2564 9.30 - 9.50 น. 

12 Save Case Save Cost Save 
Company 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่  
โปรดักส์ จำกัด  

4 มิถุนายน 2564 9.50 - 10.10 น. 

13 เครื่องเจาะสายพานกระพอกึ่ง
อัตโนมัติ แบบอยกูับที 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารกุ้ง  
บ้านพรุ 

4 มิถุนายน 2564 10.10 - 10.30 น. 

14 ติดต้ังระบบตัดน้ำมันแบบอัตโนมัติ
น้ำมัน LICO (T6) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารกุ้ง  
บ้านพรุ 

4 มิถุนายน 2564 10.30 - 10.50 น. 

15 เครื่องล้างไส้กรองน้ำมันรถ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารกุ้ง  
บ้านพรุ 

4 มิถุนายน 2564 11.00 - 11.20 น. 

16 อุปกรณ์คีบช้ินงานขนาดใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารกุ้ง  
บ้านพรุ 

4 มิถุนายน 2564 11.20 - 11.40 น. 

17 ปลอดภัย สะดวก สบาย สะอาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารกุ้ง  
บ้านพรุ 

4 มิถุนายน 2564 11.40 - 12.00 น. 

18 4R Analyzer for Ergonomics บริษัท ชีลส์โซลูช่ัน จํากัด 4 มิถุนายน 2564 13.00 - 13.20 น. 
19 Test Liquid Auto บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ

ไทย) จำกัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
ธารเกษม จ.สระบุรี 

4 มิถุนายน 2564 13.20 - 13.40 น. 
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ลำดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อสถานประกอบกิจการ 
กำหนดการนำเสนอผลงาน 
วันที่ เวลา 

20 Smart Safety Pod (อุปกรณ์
ติดตามตัวพร้อมเซ็นเซอร์) 

บริษัท ระยองวิศวกรรมและ
ซ่อมบำรุง จำกัด 

4 มิถุนายน 2564 13.40 - 14.00 น. 

21 สูง...แต่ไม่เสียว!!! บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ 
จำกัด 

9 มิถุนายน 2564 9.30 - 9.50 น. 

22 Install Shock Cover Match 
Plate Cleaning Tool Box 

บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดัก
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

9 มิถุนายน 2564 9.50 - 10.10 น. 

23 OVEN บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดัก
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

9 มิถุนายน 2564 10.10 - 10.30 น. 

24 Tool Remove Test Tray 
Package TSOP 

บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดัก
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

9 มิถุนายน 2564 10.30 - 10.50 น. 

25 Cover for Light บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดัก
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

9 มิถุนายน 2564 11.00 - 11.20 น. 

26 NEW BASKET FOR FBGA บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดัก
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

9 มิถุนายน 2564 11.20 - 11.40 น. 

27 Stainless ค้ำฝา Reflow บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดัก
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

9 มิถุนายน 2564 11.40 - 12.00 น. 

28 ระบบรายงานจุดเส่ียงอันตราย และ
ความปลอดภัยออนไลน์ (Safety 
Good Catches Program Online) 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
สตอเรจ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

9 มิถุนายน 2564 13.00 - 13.20 น. 

29 หมอนหมุนล้อแบบล็อคหน้าล็อค
หลัง 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก
หาดใหญ่ 

9 มิถุนายน 2564 13.20 - 13.40 น. 

30 ท่ียกล็อกริง บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ 
จำกัด สาขานาทวี 

9 มิถุนายน 2564 13.40 - 14.00 น. 
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หมายเหตุ 

1. สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานต้องจัดทำไฟล์นำเสนอผลงานโดยมีเนื ้อหาเป็นไปตามท่ี 

สสปท. กำหนด โดยรูปแบบเค้าโครง (Template) ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และดำเนินการจัดส่งไฟล์นำเสนอให้สสปท. ก่อน

วันนำเสนอ 2 วัน ทางอีเมลล์ paritthipong.s@tosh.or.th และ pasinee.p@tosh.or.th ได้แก่ 

วันนำเสนอผลงาน: วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 กำหนดส่งสไลด์นำเสนอผลงาน: 25 พฤษภาคม 2564 

วันนำเสนอผลงาน: วันท่ี 4 มิถุนายน 2564  กำหนดส่งสไลด์นำเสนอผลงาน: 2 มิถุนายน 2564 

วันนำเสนอผลงาน: วันท่ี 9 มิถุนายน 2564  กำหนดส่งสไลด์นำเสนอผลงาน: 7 มิถุนายน 2564 

2. สถานประกอบกิจการมีเวลานำเสนอผลงาน ผลงานละ 20 นาที ประกอบด้วย นำเสนอผลงาน 10 นาที ถาม - ตอบ 

5 นาที และการให้ระดับคะแนน (สำหรับกรรมการ) 5 นาที 

3. สสปท. จะทำหนังสือเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัยตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 

4. การนำเสนอผลงาน นำเสนอผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน ZOOM) เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงต่อ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้นำเสนอต้องเป็นผู้แบ่งปันหน้าจอไฟล์นำเสนอผลงานเอง (Share Screen) 

และผู้นำเสนอต้องเข้าและรออยู่ ณ ห้องรอคอย (Waiting Room) ก่อนเวลาท่ีกำหนดไว้ข้างต้น 10 นาที หลังจากนำเสนอผลงาน

เสร็จผู้นำเสนอต้องออกจากห้องเพื่อให้ผู้นำเสนอผลงานถัดไปนำเสนอผลงาน สำหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้นำเสนอ

ผลงานสามารถเข้าร่วมได้ผ่าน Link ท่ีสสปท. จะดำเนินการจัดส่งให้ทางอีเมลล์ในวันก่อนนำเสนอผลงาน 1 วัน 

5. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีคุณพฤทธิพงศ์ สามสังข์ หรือคุณภาสินี ผดุงชีวิต 

เบอร์โทรศัพท์: 06-1420-1371 หรือ 0-2448-9111 ต่อ 603 

อีเมลล์: paritthipong.s@tosh.or.th และ pasinee.p@tosh.or.th 
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