
 

 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วม 
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ ปี ๒๕๖๑ 

(Zero Accident Campaign 2018) 
 

 

๑. นิยาม 
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”หมายความว่า การกระทําหรือ

สภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัยอันเน่ืองจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทํางาน 

“นายจ้าง”หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึง  
ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบ
กิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์น้ันจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการน้ันหรือไม่ก็ตามรวมทั้งรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียก 
ช่ืออย่างไรก็ตาม 

“ผู้บริหาร”หมายความว่า ลูกจ้างต้ังแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานข้ึนไป 
“หัวหน้างาน”หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้างทํางาน 

ตามหน้าที่ของหน่วยงาน 
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน”หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“สถานประกอบกิจการ”หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้าง หรือของรัฐวิสาหกิจที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่ในหน่วยงานหรือ สาขาน้ัน ๆ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมีการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หรือจดทะเบียนสาขา อย่างชัดเจน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานในสถานประกอบกิจการ 

“การประสบอันตรายจากการทํางาน” หมายความว่า ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเน่ืองจาก 
การทํางาน 

 “การสูญเสียวันทํางาน” หมายความว่า ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางานและไม่สามารถ                 
ทํางานได้ตามปกติในวันทํางานหรือในวันทํางานถัดไป 

“กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๒. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
สถานประกอบกิจการที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน 

ให้เป็นศูนย์ ประจําปี ๒๕๖๑ เพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ เป็นสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมี
การจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนสาขาอย่างชัดเจน 

๒.๒ สถานประกอบกิจการเปิดดําเนินการแล้วอย่างเป็นทางการและมีการบริหารจัดการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๓ สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณจะต้องไม่มี 
การประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ถึงขั้นหยุดงานหรือ
สูญเสียวันทํางานในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง หรือแต่ละสาขาท่ีขอรับการประกาศเกียรติคุณ ในช่วง
ระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ 

๒.๔ การนับลูกจ้างให้นับรวมลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างของผู้รับเหมา/ลูกจ้างของ
ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดที่เข้ามาปฏิบัติงานประจํา ณ สถานประกอบกิจการหรือสาขาที่ขอรับการรับรอง ในช่วง
ระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ 

กรณีสํานักงานใหญ่ นําช่ัวโมงการทํางานของสํานักงานแต่ละสาขามานับรวมด้วยในปีก่อน  
หากประสงค์จะขอรับประกาศเกียรติคุณต่อเน่ืองในปีถัดไป จะต้องนับรวมช่ัวโมงการทํางานของสํานักงาน
สาขา ที่เคยนับในปีที่ผ่านมาด้วย มิเช่นน้ัน จะต้องเร่ิมนับจํานวนปีที่ร่วมกิจกรรมใหม่ ทั้งน้ี ไม่นับรวมลูกจ้าง
ของคู่สัญญาที่มีการจ้างเหมาให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(๑) การจ้างเหมาบริการเพ่ือติดต้ังเคร่ืองมือ เครื่องจักรเคลื่อนย้าย หรือซ่อมบํารุงเคร่ืองมือ 
เครื่องจักร ที่ลักษณะงานเป็นการช่ัวคราวและไม่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ 

(๒) การจ้างเหมาเพ่ือบํารุงรักษาเป็นครั้งคราว หรือการจ้างเหมาทําความสะอาดเป็นครั้งคราวท่ี
มิใช่งานประจํา หรือการจ้างตกแต่งสวน/ตกแต่งสถานที่เป็นครั้งคราว 

(๓) การเข้ามาบริการหลังการขายของบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ขายสินค้าให้ 
(๔) การจ้างเหมาขนส่งสินค้า หรือขนส่งพนักงาน โดยที่บริษัทคู่สัญญามิได้มีลูกจ้างมาประจํา  

ณ สถานประกอบกิจการ 
(๕) การอนุญาตให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเข้ามาทํางานเพ่ือแบ่งผลประโยชน์ เช่น การ

เข้ามาขายสินค้าเพ่ือแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือการเช่าสถานที่เพ่ือแสดงสินค้า จําหน่ายสินค้าหรือลักษณะงานอย่าง
อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 

(๖) การจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน เคลื่อนย้าย สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ที่ไม่เก่ียวข้องกับ 
การประกอบกิจการหรือกระบวนการผลิตทั้งก่อนและหลังเปิดดําเนินการ 

๒.๕ สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณจะต้องมีการ
สะสมช่ัวโมงการทํางานของลูกจ้างต่อเน่ืองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยสามารถสะสมช่ัวโมงการทํางานย้อนหลัง
ได้ไม่จํากัดและมีระยะเวลาของการนับช่ัวโมงการทํางานสะสมต้องไม่น้อยกว่า ๙ เดือน แต่วันสุดท้ายของการ
นับช่ัวโมงการทํางานสะสมต้องไม่เกิน ๑ ปี จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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๓. การนับช่ัวโมงการทํางาน 
๓.๑ การนับช่ัวโมงการทํางานเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณแบบต่อเน่ืองให้เริ่มนับในวันถัดไป      

ต่อจากวันสุดท้ายที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณแล้วในปีที่ผ่านมา (แม้ว่าวันถัดไปจะเป็นวันหยุดก็ตาม) และ
ระยะเวลาที่สะสมใหม่จะต้องได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละระดับ 

๓.๒ กรณีลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงประสบอันตราย
จากการทํางานจนถึงขั้นสูญเสียวันทํางาน ให้เริ่มนับช่ัวโมงการทํางานใหม่ โดยเร่ิมสะสมและนับช่ัวโมงการ
ทํางานได้ในวันที่ลูกจ้างคนสุดท้ายที่ประสบอันตรายจากการทํางานถึงขั้นหยุดงานกลับมาทํางานปกติ 

๓.๓ กรณีลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงประสบอันตราย
จากการทํางานจนถึงขั้นเสียชีวิตให้เริ่มนับช่ัวโมงการทํางานได้หลังจากที่ลูกจ้างเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๓.๔ กรณีลูกจ้างทํางานให้กับสถานประกอบกิจการหลายแห่งในช่วงเวลาที่นับช่ัวโมงการทํางาน 
เพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ ห้ามสถานประกอบกิจการเหล่าน้ันนับช่ัวโมงการทํางานของลูกจ้างคน
เดียวกันซ้ําในวันและเวลาเดียวกันหากมีการนับซ้ําสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน(องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิในการหักจํานวนช่ัวโมงการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการทุกแห่ง เป็นจํานวน ๘ ช่ัวโมงต่อ ๑ วัน ต่อ ๑ คนที่มีการนับซ้ําโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

๓.๕ ตัวอย่างการคํานวณช่ัวโมงการทํางาน 
สูตรการคํานวณTO =T x D x L 

ช่ัวโมงการทํางานสะสม = ช่ัวโมงการทํางานต่อวันต่อคน x วันทํางาน x จํานวนลูกจ้างทํางานต่อวัน 
โดยกําหนดให้ TO หมายถึง ช่ัวโมงการทํางานสะสม 

T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทํางานเฉลี่ยต่อวันต่อคนของแต่ละเดือน 
D หมายถึง จํานวนวันทํางานของแต่ละเดือน 
L หมายถึง จํานวนลูกจ้างที่ทํางานเฉลี่ยต่อวัน 

ตัวอย่าง: บริษัท เซฟตี้ จํากัด สาขาตลิ่งชัน เปิดทําการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทํางาน
ปกติ ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. รวม ๗ ช่ัวโมงทํางาน และในเดือนมกราคม มีวันทํางาน ๒๒ วัน มีลูกจ้างทํางานปกติ
วันละ ๕๐๐ คน และมีลูกจ้างทํางานล่วงเวลาหลังเวลาทํางานปกติทุกวัน ๆ ละ ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ ช่ัวโมง 

สูตรการคํานวณ  TO=T x D x L จะได้ดังน้ี 
๑. ช่ัวโมงการทํางานปกติ (๗ x ๒๒ x ๕๐๐) =  ๗๗,๐๐๐ ช่ัวโมง 
๒. ช่ัวโมงการทํางานล่วงเวลา (๒ x ๒๒ x ๑๐๐) =    ๔,๔๐๐ ช่ัวโมง 
๓. รวมช่ัวโมงการทํางานสะสมของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ (๑+๒) =  ๘๑,๔๐๐ ช่ัวโมง 

 
ตัวอย่าง: การแจงรายละเอียดช่ัวโมงการทํางานลงในแบบ Zero ๑ 

 
 



 

 
 

- ๔ - 
 

ชั่วโมงทํางานปกติ 

ที ่
(๑) 

วัน/เดือน/ป ี
(๒) 

ชั่วโมงการทํางาน 
ต่อวัน/ต่อคน(๓) 

วันทํางาน/เดือน 
(๔) 

จํานวนลูกจ้าง
ทํางานต่อวัน(๕) 

ชั่วโมงการทํางาน 
(๖) 

๑ ๑ – ๓๑/๑/
๒๕๖๐ 

๗ ๒๒ ๕๐๐ ๗๗,๐๐๐ 

๒ ๑ – ๒๘/๒/
๒๕๖๐ 

    

๓ ๑ – ๓๑/๓/
๒๕๖๐ 

    

รวม ๗๗,๐๐๐ 

 
ชั่วโมงทํางานล่วงเวลา 

ที่ 
(๑) 

วัน/เดือน/ป ี
(๒) 

ชั่วโมงการทํางาน 
ต่อวัน(๓) 

วันทํางาน 
(๔) 

จํานวนลูกจ้าง
ทํางานต่อวัน(๕) 

ชั่วโมงการทํางาน 
(๖) 

๑ ๑ – ๓๑/๑/
๒๕๖๐ 

๒ ๒๒ ๑๐๐ ๔,๔๐๐ 

๒ ๑ – ๒๘/๒/
๒๕๖๐ 

    

๓ ๑ – ๓๑/๓/
๒๕๖๐ 

    

รวม ๔,๔๐๐ 

 
๓.๖ สถานประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนนิติบุคคล การถ่ายโอนกิจการ หรือการควบกิจการ จะไม่

สามารถนําช่ัวโมงการทํางานของนิติบุคคลเดิมมานับรวมเพ่ือขอรับการรับรองแบบต่อเน่ืองได้ โดยให้เริ่มนับ
และสะสมช่ัวโมงการทํางานใหม่ต้ังแต่มีการเปลี่ยนนิติบุคคล การถ่ายโอนกิจการ หรือการควบกิจการ และ
สะสมช่ัวโมงการทํางานใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละระดับน้ัน ๆ 

กรณีเปลี่ยนช่ือนิติบุคคลโดยไม่มีการเลิกนิติบุคคลตามกฎหมาย และไม่มีการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล สถานประกอบกิจการน้ันสามารถนําช่ัวโมงการทํางานของนิติบุคคลในช่วงเวลาที่ใช้
ช่ือเดิมมานับรวม เพ่ือขอรับการรับรองแบบต่อเน่ืองได้ 
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๔. การประกาศเกียรติคุณ 
สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วนและสามารถสะสมช่ัวโมงการทํางาน

ต่อเน่ืองได้ตามที่กําหนดจะได้รับการประกาศเกียรติคุณตามระดับของการสะสมช่ัวโมงการทํางาน หรือการ
ประกาศเกียรติคุณตามการเลื่อนระดับ ดังน้ี 

 
๔.๑ การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการสะสมชั่วโมงการทํางาน โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 

(๑) ใบประกาศเกียรติคุณระดับต้น หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติ
คุณที่มีช่ัวโมงการทํางานสะสมน้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมช่ัวโมงการทํางานต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 

(๒) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศ
เกียรติคุณที่มีช่ัวโมงการทํางานสะสมระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสม
ช่ัวโมงการทํางานต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า ๙ เดือน 

(๓) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติ
คุณที่มีช่ัวโมงการทํางานสะสมระหว่าง ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมช่ัวโมง
การทํางานต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า ๙ เดือน 

(๔) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติ
คุณที่มีช่ัวโมงการทํางานสะสมต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป และมีระยะเวลาสะสมช่ัวโมงการทํางาน
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า ๙ เดือน 

(๕) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศ
เกียรติคุณที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดต่อกัน ๕ ป ี
 

๔.๒ การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการเลื่อนระดับ 
(๑) การเลื่อนระดับโดยสถานประกอบกิจการได้รับการประกาศเกียรติคุณต่อเน่ืองตามเกณฑ์ 

ที่กําหนด หมายถึง สถานประกอบกิจการได้รับการประกาศเกียรติคุณในระดับเดียวกันตามข้อ ๔.๑ (๑)– ๔.๑ (๔) 
ติดต่อกัน๕ ปี และในปีที่ ๕ จะได้รับการเล่ือนระดับให้สูงขึ้น ๑ ระดับ (การเลื่อนระดับประเภทนี้จะไม่ดูจํานวน
ช่ัวโมงการทํางานสะสม แต่จะดูความต่อเน่ืองของการได้รับการรับรอง) 

(๒) การขอเลื่อนระดับตามข้อ ๔.๒ (๑) นายจ้างจะต้องแนบสําเนาประกาศเกียรติคุณในช่วง
ระยะเวลา ๔ ปีต่อเน่ืองย้อนหลังดังกล่าวมาด้วย 

(๓) สถานประกอบกิจการที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปี ๒๕๖๐ โดยมีเหตุจําเป็นอัน
สมควรหรือเหตุสุดวิสัยและไม่ใช่ความผิดของสถานประกอบกิจการ หากสถานประกอบกิจการดังกล่าว
ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในปี ๒๕๖๑ สามารถนับจํานวนช่ัวโมงการทํางานต่อเน่ือง แต่ให้เริ่มต้นนับจํานวนปีที่
ร่วมกิจกรรมใหม่ 

(๔) การเลื่อนระดับมีผลต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และจะยังคงระดับที่สูงขึ้นน้ีต่อไปก็ต่อเมื่อ 
สถานประกอบกิจการดําเนินกิจกรรมน้ีอย่างต่อเน่ืองและการสะสมช่ัวโมงการทํางานที่ช่วงเวลาต่อเน่ือง
เช่นเดียวกัน 

๔.๓ การนับชั่วโมงการทํางานสะสมทั้งสองวิธีจะต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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๕. การขอรับใบสมัคร 
สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน 

ให้เป็นศูนย์ ประจําปี ๒๕๖๑ ต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์บนเว็ปไซต์ของสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) เท่าน้ัน โดยสามารถดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และชุดเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้
เป็นศูนย์ ประจําปี ๒๕๖๑ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน (องค์การมหาชน) www.tosh.or.thโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๕.๑ สถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ                   
จากการทํางานให้เป็นศูนย์ ประจําปี ๒๕๖๑ จะต้องใช้ชุดใบเอกสารประกอบการสมัครของปี ๒๕๖๑                    
ตามรูปแบบและวิธีการท่ีกําหนดไว้เท่านั้น 

(๑) กรณีสํานักงานใหญ่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ                    
ในนามของสํานักงานใหญ่ และนําช่ัวโมงการทํางานของสํานักงานแต่ละสาขามานับรวมด้วย ให้สํานักงานใหญ่                   
แจ้งให้สํานักงานสาขาดําเนินการจัดทําเอกสารใบสมัครทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และสํานักงาน
ใหญ่รวบรวมส่งในระบบครั้งเดียว 

(๒) กรณีสํานักงานสาขา ประสงค์ที่จะแยกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศ
เกียรติคุณเฉพาะสาขาน้ันๆ จะต้องให้สํานักงานสาขาสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครในระบบด้วย
ตนเอง 

(๓) กรณีผู้รับเหมาช่วงประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ                  
ผู้ว่าจ้าง (สถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างของผู้รับเหมาทํางานให้ตามสัญญารับเหมา) ไม่สามารถนําชั่วโมง 
การทํางานของผู้รับเหมาดังกล่าวมานับรวมด้วย 

หากสถานประกอบกิจการได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามกรณี (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว  
ในปีที่ผ่านมา หากประสงค์จะให้นับจํานวนปีที่ร่วมกิจกรรมใหม่ จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงวิธีการนับ
จํานวนชั่วโมงการทํางานซ่ึงแตกต่างจากปีที่ผ่านมาได้ 

๕.๒ สถานประกอบกิจการจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง
และรับรองเอกสารด้วยตัวท่านเอง 

๕.๓ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณทางเว็บไซต์ของ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน ) 

www.tosh.or.th ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕.๔ สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๕.๑ และ ๕. ๒ สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน(องค์การมหาชน) ขอตัดสิทธิ์การสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
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๖. เอกสารประกอบการสมัคร 
สถานประกอบกิจการที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน  

ให้เป็นศูนย์ ประจําปี ๒๕๖๑ ต้องย่ืนเอกสารดังน้ี 
๖.๑ แบบฟอร์มการสมัครที่ต้องดาวน์โหลด 

๖.๑.๑ ไฟล์ตารางบันทึกช่ัวโมงการทํางาน ประจําปี ๒๕๖๑ (กรณีสถานประกอบกิจการที่มี
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดทําตารางบันทึกช่ัวโมงการทํางานแยกออกเป็นรายๆ) (แบบ Zero ๑) 

 หมายเหตุ สถานประกอบกิจการสามารถส่งไฟด์ตารางบันทึกช่ัวโมงการทํางานของ
สถานประกอบกิจการแทนได้ หากมีวิธีการคํานวณทีดี ละเอียด ถูกต้องและเหมาะสมกว่า  

๖.๑.๒ หนังสือรับรองจากนายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี ๒๕๖๑ (แบบ Zero ๒) 

๖.๑.๓ หนังสือรับรองจากนายจ้าง ที่รับรองว่าสถานประกอบกิจการไม่เคยเกิดอุบัติภัย
ร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน ที่ต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามมาตรา 
๓๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว (แบบ Zero ๓) 

๖.๑.๔ หนังสือรับรองจากนายจ้าง ที่รับรองว่าลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทํางาน
ปฏิบัติงาน ณ สาขาอ่ืน กรณีที่สถานประกอบกิจการมีการแจ้งการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจ้างใน
ภาพรวมหรือในรหัสกิจการเดียวกันทั้งองค์กร พร้อมแนบทะเบียนลูกจ้างมาประกอบด้วย(แบบ Zero ๔) 

๖.๑.๕ แบบข้อมูลช่ือสถานประกอบกิจการสําหรับจัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร 
(แบบ Zero ๕) พิมพ์จากในระบบหน้าข้อมูลเบ้ืองต้น แถบที่ ๖ และลงลายมือช่ือรับรอง 

๖.๒ เอกสารที่สถานประกอบกิจการต้องจัดหาเพ่ือย่ืนประกอบการสมัคร 
๖.๒.๑ หนังสือรับรองจากสํานักงานประกันสังคม ที่รับรองว่าสถานประกอบกิจการไม่มีการประสบ

อันตรายจากการทํางานของลูกจ้างถึงขั้นหยุดงานในช่วงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ 
กรณีสถานประกอบกิจการมีผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงจะต้องมีหนังสือรับรองจาก

สํานักงานประกันสังคมท่ีรับรองว่าลูกจ้างของผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายว่าไม่มีการประสบ
อันตรายจากการทํางานถึงขั้นหยุดงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

๖.๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
สาขา กรณีสถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนช่ือสถานประกอบกิจการในช่วงที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณ
จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับเดิมและสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลฉบับใหม่มาเพ่ือประกอบในการพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ: กรณีที่สถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล หากประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมการ
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ จะสามารถเริ่มนับและสะสมช่ัวโมงการทํางานได้ต้ังแต่วันที่
สถานประกอบกิจการเปลี่ยนนิติบุคคล และสะสมช่ัวโมงการทํางานใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 



 

 
 

- ๘ - 
 

๖.๒.๓ กรณีสถานประกอบกิจการ หรือผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง มีการแจ้งการประสบอันตรายของ
ลูกจ้างต่อกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมในช่วงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ แต่ไม่ถึงขั้น
หยุดงานหรือสูญเสียวันทํางาน จะต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(๑) สําเนาแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคําร้องขอรับเงิน
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (กท.๑๖) สํานักงานประกันสังคม ของลูกจ้าง 

(๒) แบบรายงานข้อมูลการประสบอันตรายและเงินทดแทน รายกิจการ ของกองทุนเงิน
ทดแทนสํานักงานประกันสังคม 

(๓) บัตรลงเวลา หรือตารางการลงเวลาทํางานของลูกจ้างในช่วงที่ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุ 
(๔) เอกสารอ่ืนที่แสดงว่าลูกจ้างไม่มีการหยุดงาน 
กรณีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้หน่วยงานทําหนังสือรับรอง

ตนเอง และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละแห่ง สําหรับลูกจ้างหรือลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่ใช่พนักงาน                 
รัฐวิสาหกิจและปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจน้ันๆ จะต้องมีหนังสือรับรองจากสํานักงานประกันสังคมทุก
ราย หรือทุกนิติบุคคล 

๖.๒.๔ สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานในสถานประกอบกิจการ 

๖.๒.๕ สําเนานโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ ที่ให้ความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ 

๖.๒.๖ สําเนาแผนการประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงปี ๒๕๖๐ และผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

๖.๒.๗ สําเนาแผนการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยง ตามผลการประเมิน ข้อ ๖.๒.๖ และ
ผลการดําเนินงานตามแผน 

๖.๒.๘ สําเนารายงานผลการอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน แก่ลูกจ้างทุกระดับปี ๒๕๖๐ 

๖.๒.๙ สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ ๕ ส 
๖.๒.๑๐ สําเนาแผนการดําเนินการกิจกรรม ๕ ส ปี ๒๕๖๐ และผลการดําเนินงานตามแผน 
 กรณีที่สถานประกอบกิจการไม่มีการดําเนินการ ๕ ส สามารถส่งแผนการดําเนินงาน

และผลการดําเนินงานกิจกรรมที่มีลักษณะการดําเนินการหรือวัตถุประสงค์ใกล้เคียงแทน 
๖.๒.๑๑ สําเนาหนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้าง (สถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างทํางาน) หรือสําเนา 

สัญญาจ้างกับบริษัทผู้ว่าจ้างให้มาดําเนินการ ในสถานประกอบกิจการเฉพาะกรณีผู้รับเหมาช่วงสมัครเข้าร่วม                   
กิจกรรมเอง โดยจะเป็นการรับรองเฉพาะสาขาที่ลูกจ้างน้ันทํางาน ดังน้ันการกรอกข้อมูลสถานประกอบกิจการ
ต้องระบุสถานที่ที่ลูกจ้างทํางานให้ชัดเจน 

 



 

 
 

- ๙ - 
 

๗. ให้สถานประกอบกิจการท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จัดส่งเอกสารฉบับจริง มายัง 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การ
มหาชน) ได้ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือ EMS โดยนับวันจากวันท่ีส่ง ดังนี้ 

๗.๑ เอกสาร ๖.๑.๒ 
๗.๒ เอกสาร ๖.๑.๓ 
๗.๓ เอกสาร ๖.๑.๔ 
๗.๔ เอกสาร ๖.๑.๕ 
๗.๕ เอกสาร ๖.๒.๑ 
๗.๖ เอกสาร ๖.๒.๒ 
๗.๗ เอกสาร ๖.๒.๓ 

 หมายเหตุ:  
 เอกสาร ๖.๑.๔ และเอกสาร ๖.๒.๓ ให้ส่งเอกสารเข้าระบบออนไลน์และส่งเอกสารฉบับจริง 
เฉพาะสถานประกอบกิจการมีการประสบอันตรายที่ไม่เก่ียวข้องกับสถานประกอบกิจการหรือไม่ถึงขั้นหยุดงาน
หรือสูญเสียวันทํางาน แล้วแต่กรณี 
  
 

๘. ข้อตกลงเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
๘.๑ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับ

ต่างๆ และมีการร้องเรียนหรือมีอุบัติเหตุจากการทํางานที่ร้ายแรงเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ สูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียชีวิตก่อนที่จะมีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ขอตัดสิทธ์ในการขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

๘.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณมีการแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือตรวจสอบพบว่ามีการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/
ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ถึงขั้นสูญเสียวันทํางานหรือหยุดงานในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)จะประกาศช่ือสถานประกอบ
กิจการดังกล่าวเพื่อเพิกถอนการรับรองการประกาศเกียรติคุณผ่านทางเว็บไซต์ www.tosh.or.thพร้อมยึดโล่
ประกาศเกียรติคุณคืน 

๘.๓ หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาให้ทําหนังสือคัดค้านย่ืนต่อสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ได้แจ้งผลการ
ประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ 

๘.๔ เอกสารที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ ถือเป็น
กรรมสิทธ์ิของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 

 
 

 

เปิดรับสมัครและยื่นเอกสารในระบบ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 



 

 
 

การกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร 
กิจกรรมการรณรงคล์ดสถิตอิุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ ประจําปี ๒๕๖๑ 

สําหรับสถานประกอบกิจการ 
 

๑. แบบ Zero ๑ (ตารางบนัทกึชั่วโมงการทํางาน) 
๑.๑ สถานประกอบกิจการที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ

จากการทํางานให้เป็นศูนย์ ประจําปี ๒๕๖๑ ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปี ๒๕๖๐ จะต้องแจงรายละเอียด
ช่ัวโมงการทํางานในช่วงที่จะขอรับการประกาศเกียรติคุณตามแบบ Zero ๑ กําหนด 

กรณีขอรับการประกาศเกียรติคุณต่อเน่ืองไม่ต้องแจงรายละเอียดช่ัวโมงการทํางานที่เคยได้รับ
การประกาศเกียรติคุณมาแล้ว ให้แจงรายละเอียดเฉพาะช่ัวโมงการทํางานในส่วนต่อเน่ืองที่เพ่ิมเติมมาเท่าน้ัน 

ทั้งน้ี ให้แยกช่ัวโมงการทํางานปกติและช่ัวโมงการทํางานล่วงเวลาให้ชัดเจน 
๑.๒ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างผู้รับเหมาหรือลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงจะต้องแจง

รายละเอียดช่ัวโมงการทํางานเป็นรายนิติบุคคล โดยแยกช่ัวโมงการทํางานปกติและช่ัวโมงการทํางานล่วงเวลา
ให้ชัดเจน และสรุปช่ัวโมงการทํางานทั้งหมดตามแบบ Zero ๑ กําหนด 

หมายเหตุ สถานประกอบกิจการสามารถส่งไฟด์ตารางบันทึกช่ัวโมงการทํางานของสถานประกอบ
กิจการแทนได้ หากมีวิธีการคํานวณทีดี ละเอียด ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
 

๒. แบบ Zero ๒ (หนังสือรบัรองของนายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ) 
สถานประกอบกิจการที่ เข้าข่ายต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ จะต้องให้กรรมการความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการทุกคน ลงลายมือช่ือรับรองอย่างครบถ้วน โดยสามารถ
เพ่ิมช่องลงลายมือช่ือในแบบ Zero ๒ หรือพิมพ์ขึ้นมาใหม่เพ่ือเพ่ิมที่สําหรับลงลายมือช่ือของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ครบถ้วน ทั้งน้ีโดยให้ยึดแบบ Zero ๒ เป็น
เกณฑ์ 

กรณีที่นายจ้างมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน นายจ้างจะต้องลงลายมือช่ือในแบบ Zero ๒ ในส่วนของนายจ้างและแนบสําเนา
หนังสือมอบอํานาจแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มาด้วย 

หากสถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบ
กิจการ ตามกฎหมาย ให้นายจ้างหรือผู้ที่นายจ้างมอบหมายลงนามและจัดให้ลูกจ้างแต่ละระดับลงนามใน
หนังสือรับรอง ดังน้ี 

(๑) นายจ้าง       ประธาน 
(๒) ผู้แทนลูกจ้างระดับบังคับบัญชา  จํานวน ๒ คน  กรรมการ 

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๓) ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ    จํานวน ๒ คน  กรรมการ 

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
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๓. แบบ Zero ๓ (หนังสือรบัรองจากนายจ้าง กรณีไม่เคยเกิดอุบัติภัยร้ายแรงฯ) 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบ

อันตรายจากการทํางานในสถานประกอบกิจการที่นายจ้างต้องแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้าง
ประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในช่วงระยะเวลาที่จะขอรับการ
ประกาศเกียรติคุณ ให้นายจ้างลงลายมือช่ือในแบบ Zero ๓ เพ่ือรับรองว่าสถานประกอบกิจการไม่มีการแจ้งฯ 
และไม่มีการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางานในสถานประกอบกิจการดังกล่าว 
ในช่วงระยะเวลาที่จะขอรับการประกาศเกียรติคุณ 

 
๔. แบบ Zero ๔ (หนังสือรับรองจากนายจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน ณ สาขาอ่ืน) 

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีการแจ้งการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจ้างในภาพรวม
หรือในรหัสกิจการเดียวกันทั้งองค์กร เช่น สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาแจ้งรวมกัน หรือใช้รหัสกิจการ
เดียวกัน แต่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทํางานน้ัน ปฏิบัติงาน ณ สาขาอ่ืน ให้นายจ้างลงลายมือช่ือใน 
แบบ Zero ๔ พร้อมแนบทะเบียนลูกจ้างมาประกอบด้วย 
 

๕. แบบ Zero ๕ (แบบข้อมูลชื่อสถานประกอบกิจการสําหรับจัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร) 
สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณต้องให้ข้อมูลช่ือสําหรับจัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณ

และเกียรติบัตร ตามแบบ Zero ๕ ให้ครบถ้วนและชัดเจน และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนามรับรอง
ข้อมูลช่ือ ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขข้อมูลช่ือสําหรับจัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ตามแบบ 
Zero ๕ ที่ทางผู้จัดได้รับแล้ว (พิมพ์จากในระบบหน้าข้อมูลเบ้ืองต้น แถบที่ ๖ และลงลายมือช่ือรับรอง) 
 

๖. แบบการดําเนนิงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์

ประจําปี ๒๕๖๑ เพ่ือขอรับรองการประกาศเกียรติคุณจะต้องมีการดําเนินงานและบริหารจัดการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการที่ครบถ้วนและถูกต้องโดยให้
ความสําคัญกับการลดสถิติอุบัติจากการทํางานให้เป็นศูนย์ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

๖.๑ มีการกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ให้
ความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยนายจ้าง รวมทั้ง 
มีการประกาศและแจ้งให้ลูกจ้างทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง 

๖.๒ มีแผนการประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยง 
๖.๓ มีแผนการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยง ตามผลการประเมินอันตรายหรือการประเมิน 

ความเสี่ยง 
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๖.๔ มีแผนการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
แก่ลูกจ้างทุกระดับ 

๖.๕ มีการต้ังงบประมาณในการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 

๖.๖ มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งขึ้นทะเบียนกับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือสํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ที่สถานประกอบกิจการหรือสาขาต้ังอยู่ 

๖.๗ มีการจัดทํากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานอ่ืนๆ ที่ต้องจัดให้มีคือ กิจกรรม ๕ ส โดยที่อาจจะมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น กิจกรรม
KYTกิจกรรมการรณรงค์ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ สัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบ
กิจการ เป็นต้น 

๖.๘ มีการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานครอบคลุมถึงผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๖.๙ เอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง (พร้อมแสดงหลักฐาน) 
 

๗. เอกสารรับรองจากสํานักงานประกันสังคม 
๗.๑ สถานประกอบกิจการที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ ถ้าในหน่วยงานหรือสาขาที่ขอรับ 

การรับรองมีลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง นอกจากจะมีหนังสือรับรองจากสํานักงานประกันสังคม 
ฉบับจริงของสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองแล้ว จะต้องมีหนังสือรับรองจากสํานักงานประกันสังคมฉบับ
จริงของลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงทุกรายหรือทุกนิติบุคคลเพ่ือแสดงว่าไม่มีการแจ้งการประสบ
อันตรายจากการทํางานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ตามช่วงระยะเวลาที่ขอรับการ
ประกาศเกียรติคุณและจะต้องมีหนังสือรับรองลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายจากนายจ้าง
ดังกล่าวด้วย 

กรณีมีการแจ้งการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจ้างแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงานหรือสูญเสีย 
วันทํางาน ให้แสดงหลักฐาน วัน/เดือน/ปี  ก่อนที่ลูกจ้างประสบอันตราย ๗ วัน และหลังวันที่เกิดการประสบ
อันตราย ๗ วัน รวมท้ังหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าไม่มีการสูญเสียวันทํางานประกอบด้วย 

กรณีมีการแจ้งการประสบอันตรายต่อกองทุนเงินทดแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ และมีการสูญเสีย 
วันทํางานหรือหยุดงานจะต้องเร่ิมนับและสะสมช่ัวโมงการทํางานใหม่หลังจากที่ลูกจ้างกลับมาทํางานได้ปกติ 

๗.๒ กรณีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้หน่วยงานรับรองตนเองและลงนาม 
โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยหรือสาขา 

สําหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลูกจ้างผู้รับเหมา หรือลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่ใช่พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสากิจน้ัน ๆ จะต้องมีหนังสือรับรองฉบับจริงจากสํานักงาน
ประกันสังคมทุกรายหรือทุกนิติบุคคล และดําเนินตามข้อ ๗.๑ 
 

 


