
  
 

Page 1 of 29 
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คู่มือการใช้งานระบบ Zero Accident Campaign 
(ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการท างานให้เป็นศูนย์) 
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1. เข้าเว็บไซต์ http://www.tosh.or.th/zerosys/login  

2. ส าหรับ สปก. ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก  คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนสมาชิก  เพื่อท าการสมัครสมาชิก 

 
 

3. เข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วม สปก.อ่านเงื่อนไข และคลิกเลือก ยอมรับเงื่อนไขการสมัคร

เบื้องต้น   จากนั้นกดปุ่ม เร่ิมการสมัคร  
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4. กรอกข้อมูลสมาชิก ส าหรับส านักงานใหญ่ กรอก 13 หลัก ส าหรับสาขา กรอก 15 หลัก 

5. คลิกเลือกตัวตรวจสอบของ reCaptcha จากนั้นกดปุ่มยืนยัน 

 
  

6. เข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว กดปุ่ม บันทึกข้อมูลเบื้องต้น สปก. 
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7. เข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูลเบื้องต้น สปก. มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนในการกรอกข้อมูล 

7.1 ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
                    กรอกข้อมูล 1.1 เป็นข้อมูลในส่วนของส านักงานใหญ่ และข้อมูล 1.2 ข้อมูลของสาขา  หากข้อมูลมี

ส างานใหญ่อย่างเดียว ข้อ 1.2 ก็กรอกข้อมูลให้เหมือนข้อ 1.1 แต่หากมีสาขาให้ท าการกรอกข้อมูลส านักงาน

ใหญ่ก่อน แล้วจึงกรอกข้อ 1.2 เป็นข้อมูลสาขาของบริษัท  กรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม กรอกข้อมูลต่อไป 
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7.2 ข้อมูลลูกจ้าง 

กรอกข้อมูลลูกจ้าง 

 
   เมื่อกรอกข้อมูลจ านวนลูกจ้างแล้ว ข้อมูล 2.3 จะท าการค านวณจ านวนรวมลูกจ้างให้

อัตโนมัติ 
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7.3 กรอกข้อมูลลูกจ้างผู้รับเหมา โดยการกดปุ่ม +เพิ่ม รายการนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

เมือ่ต้องการลบสามารถกดปุ่ม ลบ ในส่วนของแถวที่ต้องการลบได้ทันที และข้อ 2.3 จะท าการรวม 

จ านวนลูกจ้างทั้งหมด จากนั้นกดปุ่มกรอกข้อมูลถัดไป 
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 7.4 ข้อมูลผู้รับผิดชอบ 

 
 จากนั้นกดปุ่มค าสั่ง กรอกข้อมูลถัดไป 
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 7.5 ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลผู้ประสานงาน  กรอกข้อมูลผู้ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 ป้อนข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย โดยระบบจะท าการดึงอีเมล์ของผู้สมัครลงทะเบียนตอนแรกไว้มา

แสดง สามารถท าการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ได้ 
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 7.6 ข้อมูลส่วนที่ 5 ข้อมลูการด าเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน  หากมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมให้ท าการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แต่หาก สปก. ไม่มีข้อมูลสามารถกดปุ่ม

บันทึกข้อมูล ที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล ได้ทันที  

 
 ระบบจะขึ้นข้อความ คุณยืนยันที่จะบันทึกข้อมูลเบื้องต้น สปก.?   
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 ระบบท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย สังเกตว่าจะมีข้อความ NOTIFICATIONS! บันทึกส าเร็จ 

 
 7.7 หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกมาที่อีเมล์ หากไม่พบ

ข้อมูลอีเมล์ในกล่องจดหมาย ให้ท าการไปดูที่จดหมายขยะ  คลิกเข้าไปที่อีเมล์เพื่อดูข้อมูล 
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 รายละเอียดอีเมล์ แจ้งการสมัครเป็นสมาชิกระบบรับสมัครออนไลน์ Zero  

 
 หลังจากที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องต้น สปก. ได้ตลอดเวลา 

แต่จะไม่สามารถท าการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนการค้าได้ 
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เมน ูหน้าหลัก 

คลิกที่เมนู หน้าหลัก จะแสดงข้อมูล สถานประกอบกิจการของท่าน อยู่ในระดับ  และจ านวน ชม. 

สะสม  ส าหรับ สปก. ใหม่ระบบจะยังไม่มีข้อมูลชั่วโมงสะสม แต่ส าหรับ สปก. เก่า ระบบจะแสดงข้อมูลชั่วโมง

สะสม พร้อมบอกระดับว่า สปก. อยู่ในระดับใด โดยแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  ระดับต้น  ระดับ

ทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง ระดับแพลตินัม ซึ่งจะมีโลโก้แต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไป  
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เมนู บันทึกจ านวนชั่วโมง 

1. คลิกที่เมนูบันทึกจ านวนชั่วโมง เพื่อท าการบันทึกชั่วโมงสะสม  คลิกที่แทบบันทึกจ านวนชั่วโมง

สะสม ป้อนรายละเอียด ป้อนวันที่เร่ิมต้น และวันที่สิ้นสุด 

 
2. ป้อนข้อมลูในส่วนข้อ 2 ชั่วโมงการท างานปกติ  กดที่ +เพิ่มชั่วโมงการท างาน  

ระบบจะแสดงแถวมาให้ป้อนข้อมูลวันที่เร่ิมต้นสิ้นสุด และจ านวนวัน ชม. จ านวนลูกจ้าง 
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3. ท าการบันทึกชั่วโมงสะสมทั้ง 5 ข้อ โดยกรอกข้อมูลในแต่ละแถวระบบจะท าการรวมข้อมูลชั่วโมง

สะสมให้ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกจ านวนชั่วโมง 

 
4. หลังจากบันทึกจ านวนชั่วโมงสะสมแล้ว ไปยังแทบที่ 2 หรือกดปุ่ม อัพโหลดไฟล์  

เพือ่ท าการอัพโหลดไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง โดยการเลือกประเภทไฟล์ 
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  4.1 เลือกอัพโหลดไฟล์ เลือกประเภทไฟล์ เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นกดปุ่ม อัพโหลด

ไฟล ์

 
  4.2 ระบบจะท าการบันทึกไฟล์แนบแสดงชื่อไฟล์แนบ สามารถลบไฟล์แนบได้โดยการกดปุ่ม 

ลบ และข้อมูลจะแสดงไฟล์ทีย่ังขาดการอัพโหลดว่าเหลือกี่ไฟล์แนบที่ยังไม่ได้อัพโหลดขึ้นระบบ 
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  4.3 คลิกเลือกประเภทไฟล์แนบ จะแสดงเฉพาะชื่อไฟล์แนบที่ยังไม่ได้อัพโหลดขึ้นระบบ 

 
  4.4 เมื่อท าการอัพโหลดไฟล์แนบครบ 17 หัวข้อแล้ว  กดปุ่มค าสั่ง ส่งข้อมูล หลังจากกดปุ่มส่ง

ข้อมูลระบบระบบจะขึ้นข้อความแสดง “ คุณได้สมัครและยื่นเอกสาร ผ่านระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเอกสาร จะมีอีเมล์แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ” กดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการส่ง 
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5. เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนู บันทึกจ านวนชั่วโมง และสปก. จะไม่สามาถ

ท าการแก้ไขข้อมูล จ านวนชั่วโมง และอัพโหลดไฟล์แนบ ได้  

 
 

6. ปุ่มค าสั่งพิมพ์หน้านี้ เพื่อท าการพิมพ์ หน้าบันทึกชั่วโมง 
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เมนู ตรวจสอบสถานะ 

1. สปก. สามารถเข้ามาท าการตรวจสอบสถานะข้อมูลชั่วโมงได้  

 
2. กรณีสถานะถูกปฏิเสธ 
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  2.1 ถ้าสถานะถูกปฏิเสธ สปก. สามารถเข้ามาท าการแก้ไขข้อมูลในระบบใหม่ได้ และต้องท า

การส่งข้อมูลใหม่อีกคร้ัง โดยการกดปุ่มส่งข้อมูล 

 
 เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูลระบบจะท าการแจ้งว่า คุณได้สมัครและยื่นเอกสารผ่านระบบเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะมีอีเมล์แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ 
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3. สถานะตรวจสอบคร้ังที่ 1  

 
4. สถานะอนุมัติแล้ว 
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เมนูข้อมูลประวัติระดับ 

1. ระบบจะแสดงประวัติระดับ 

 
 ที่เมนูหน้าหลัก ระบบจะแสดงระดับต้น เน่ืองจากข้อมูลจ านวนชั่วโมงสะสมอยู่ในเกณฑ์ระดับต้น 
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ตัวอย่าง สปก. ระดับทองแดง 

 
 

ตัวอย่าง สปก. ระดับเงิน 
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ตัวอย่าง สปก. ระดับทอง 

 
 

ตัวอย่าง สปก. ระดับแพทตินั่ม 
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เมนูส่งข้อความหาเจ้าหน้าท่ี 

 
เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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หน้าจัดการAdmin 

1. Admin จะเข้ามาตรวจสอบข้อมูล สปก. โดยที่ Admin สามารถท าการลบเวลา หรือ บวกเวลา ให้กับ

ทาง สปก. ได้  

จากรูปจะเห็นว่า Admin ท าการบวกเวลาให้กับ สปก. 4,000  ดังนั้นยอดรวมจาก 128000 + 4000 = 132000 ชม. 
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2. Admin กดปุ่มบันทึก ชั่วโมงสะสม  ระบบท าการบันทึกจ านวน ชั่วโมงรวมสะสมเก็บไว้ในระบบ 

 
3. Admin เลือกสถานการณ์ตรวจสอบข้อมูล กรณีเลือกสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  จากนั้นกด

ปุ่มบันทึกสถานะ 
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 ระบบท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย  

 
 กรณีการปฏิเสธการส่งข้อมูล 
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 กรณีอนุมัติแล้ว 

 
 เมื่อ admin อนมุัติข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลของ สปก. ได้อีก  
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