
 

 
เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรรม 

“โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” 

ประจ าปี 2565 

1.หลักการและเหตุผล 

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  และตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 

2558 มาตรา 8 ได้ระบุอ านาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ซึ่งอ านาจหน้าที่หนึ่ง คือ การพัฒนาและ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  จึงมีโครงการพัฒนา

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม

เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือยกระดับงานความปลอดภัยและ      

อาชีวอนามัยของประเทศ ยกระดับผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานให้สามารถแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย และการประสบอันตราย จากการท างานได้อย่างเป็นระบบ  

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ท างาน  สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วม โครงการพัฒนา

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  และลดการ

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2.2 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสถานประกอบกิจการด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2.3 เพ่ือป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานของลูกจ้าง และสร้างก าลังใจให้กับบุคคลหรือ

คณะผู้จัดท าผลงานด้านนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

 



 

3. เงื่อนไขการรับผลงานเข้าร่วมพิจารณา 

 ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่เข้ารับการพิจารณาจะต้องเป็นโครงการแผนงาน

การออกแบบหรือปรับปรุงวัตถุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการ

ท างาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1) เป็นผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  หรือนวัตกรรมกระบวนการ (Process 

Innovation) ที่คิดค้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเท่านั้น 

2) สามารถใช้ไดจ้ริงในสถานประกอบกิจการ 

3) สามารถลดความเสี่ยงและ/หรือการประสบอันตรายจากการท างานได้จริง 

4) ผลงานที่น าเสนอต้องไม่เคยผ่านการรับรางวัลที่ใดมาก่อน 

5) ผลงานที่น าเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เกิน 3 ปี  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

สถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

5. รางวัลส าหรับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จ านวน 5 รางวัล ดังนี้ 

5.1  ผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชนะเลิศ 

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ  

-  ใบประกาศเกียรติคุณ  

-  เงินรางวัลจ านวนรางวัลละ 30,000 บาท 

5.2  ผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ  

-  ใบประกาศเกียรติคุณ  

-  เงินรางวัลจ านวนรางวัลละ 15,000 บาท 

5.3  ผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับรองชนะเลิศอันดับ 2 

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ  

-  ใบประกาศเกียรติคุณ  

-  เงินรางวัลจ านวนรางวัลละ 5,000 บาท 

5.4 ผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชมเชยอันดับ 1 

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ  



 

-  ใบประกาศเกียรติคุณ  

-  เงินรางวัลจ านวนรางวัลละ 2,500 บาท 

5.5 ผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชมเชยอันดับ 2 

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ  

-  ใบประกาศเกียรติคุณ  

-  เงินรางวัลจ านวนรางวัลละ 2,500 บาท 
หมายเหตุ 

-  รางวัลระดบัชนะเลิศ หมายถึง ผลงานที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน แลว้ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป  

-  รางวัลระดบัรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายถึง ผลงานที่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 75.00-84.99  

-  รางวัลระดบัรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายถึง ผลงานที่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 65.00-74.99  

-  รางวัลระดบัชมเชยอันดับ 1 และ 2 หมายถึง ผลงานที่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 
 

6. เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงาน  

 เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินผลงานจะแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

6.1 ความเป็นนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และ/หรือส่งเสริมสุขภาพ (คะแนนรวม = 25 คะแนน) 

6.2 ประโยชน์หรือศักยภาพของผลงาน (คะแนนรวม = 25 คะแนน) 

6.3 กระบวนการแก้ไขปัญหา (คะแนนรวม = 25 คะแนน) 

6.4 การตอบสนองนโยบายภาครัฐ (คะแนนรวม = 20 คะแนน) 

6.5 การน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม (คะแนนรวม = 5 คะแนน) 

โดยก าหนดระดับค่าคะแนนดังนี้   0 = ไม่เห็นด้วย   

    1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด   

    2 = เห็นด้วยน้อย   

    3 = เห็นด้วยปานกลาง   

    4 = เห็นด้วยมาก   

    5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

7. เงื่อนไขการส่งผลงานนวัตกรรม 

7.1 เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด าเนินการออกแบบหรือปรับปรุงวัตถุ สิ่งของ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมเก่ียวกับการท างาน โดยเป็นการออกแบบ หรือปรับปรุง

ที่สามารถมองเห็น สัมผัส จับต้องได้ และใช้งานได้จริง ซึ่งมีการน าหลักวิชาการที่ถูกต้องเข้ามาใช้ในด าเนินงาน 

และเมื่อน ามาใช้งานจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยดีมีความ



 

สะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และอาจสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ด้วย การออกแบบ หรือปรับปรุงดังกล่าว จะต้อง

สามารถน าไปเป็นตัวอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการอ่ืนได้ 

7.2 ผลงานที่จะส่งเข้าพิจารณา ต้องมีข้อมูลและรายละเอียดตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการ      

พิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้ 

-   แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมน าเสนอผลงานโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและ  

อาชีวอนามัย ประจ าปี 2565 (F-OSH-001) โดยผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

พร้อมลงนามรับรองข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

-  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมส่งผลงาน “การพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2565” (F-OSH-002) ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการ/ผู้มี

อ านาจของสถานประกอบกิจการ ลงนามอนุญาตให้น าผลงานไปเผยแพร่ได ้

-  สถานประกอบกิจการสามารถส่งแบบฟอร์ม F-OSH-001 F-OSH-002 และ ส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อสมัครเข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรรม “โครงการพัฒนา

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” ประจ าปี 2565 ได้ที ่ 

(1) E-mail : rd@tosh.or.th หรือ 
(2) ไปรษณีย์ : ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการท างาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 
2 เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (วงเล็บมุมซองว่า 
“ส่งผลงานนวัตกรรม”) กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัคร 17 มกราคม – 31 มีนาคม 65 น าเสนอผลงาน 11-12 พฤษภาคม 65 

8. ระยะเวลาและก าหนดการ 

ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65

รับรางวัลในงาน Safe@Work 

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 

2 กรกฎาคม 65 

(อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

ความเหมาะสม) 

ประกาศผลสถานประกอบ

กิจการที่ได้รับรางวัล  

31 พฤษภาคม 65 

ประกาศผลการคัดเลือก

สถานประกอบกจิการเพ่ือ

น าเสนอผลงาน  

22 เมษายน 65 



 

9. ประกาศผลการผลงานนวัตกรรม 

9.1 ประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการเพ่ือน าเสนอผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://www.tosh.or.th 
หรือ เฟสบุ๊ค สสปท - TOSH 

9.2 ประกาศผลสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย             
และอาชีวอนามัย วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผ่านเว็บไซต์ http://www.tosh.or.th หรือ เฟสบุ๊ค สสปท - 
TOSH 

9.3 รับรางวัลในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Safe@Work) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 
– 2 กรกฎาคม 65 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ความเหมาะสม) 

 

10. การน าเสนอผลงาน 

10.1 ดาวน์โหลดแบบน าเสนอผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทางเว็บไซต์ 

www.tosh.or.th  หรือ เฟสบุ๊ค สสปท - TOSH 

10.2 ก าหนดการส่งแบบน าเสนอ ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภายในวันที่ 6 

พฤษภาคม 2565 ก่อนวันน าเสนอจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ที ่E-mail: rd@tosh.or.th  

10.3 น าเสนอผลงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

วันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยน าเสนอผลงานในรอบตัดสินโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที หรือ VDO Clip 

น าเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 10 นาท ีต่อหนึ่งผลงาน และถาม-ตอบไม่เกิน 5 นาท ี(Link Zoom ส าหรับการน าเสนอ

จะด าเนินการจัดส่งไปยัง E-mail ที่ทางสถานประกอบกิจการให้ไวใ้น “แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมน าเสนอผลงานฯ”) 

10.4 ทุกผลงานที่ได้เข้าร่วมการน าเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  วันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ได้รับใบเกียรติบัตร 

11.  เอกสารประกอบการสมัคร  

11.1 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมน าเสนอผลงานโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและ      

อาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (F-OSH-001) 

11.2 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมส่งผลงานโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและ      

อาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (F-OSH-002) 

11.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

11.4 ส าเนาหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี) 

http://www.tosh.or.th/
https://www.facebook.com/tosh.or.th/
http://www.tosh.or.th/
https://www.facebook.com/tosh.or.th/
https://www.facebook.com/tosh.or.th/
https://www.facebook.com/tosh.or.th/


 

หมายเหตุ 

1. ก าหนดการวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  สถานประกอบกิจการสามารถติดตามการ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ www.tosh.or.th  หรือ เฟสบุ๊ค สสปท - TOSH  

2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน  

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณกฤตติกา เหล่าวัฒนโรจน์ , คุณสุภารัตน์ คะตา หรือ คุณภาสินี ผดุงชีวิต 

- เบอร์โทรศัพท์ :   02-448-9111 ต่อ 603; 061-420-1371  ในเวลา 09.00-16.00 น. 

- E-mail:   rd@tosh.or.th 

3. ผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยเป็นข้อยุติ 

https://www.facebook.com/tosh.or.th/
mailto:rd@tosh.or.th

