
 

 
 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการสมัครเขารวม 
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๑. นิยาม 
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทําหรือ

สภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ

อนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทํางาน 

“นายจาง”หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และใหหมายความรวมถึง  

ผูประกอบกิจการซ่ึงยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบ

กิจการ ไมวาการทํางานหรือการทําผลประโยชนนั้นจะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดในกระบวนการผลิต

หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม รวมท้ังรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานท่ีมีฐานะ

เทียบเทาตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความรวมถึง  

ผูซ่ึงไดรับความยินยอมใหทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไมวาจะเรียก 

ชื่ออยางไรก็ตาม 

“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานข้ึนไป 

“หัวหนางาน”หมายความวา ลูกจางซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมดูแลบังคับบัญชาหรือสั่งใหลูกจางทํางาน 

ตามหนาท่ีของหนวยงาน 

“เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ”หมายความวา ลูกจางซ่ึงนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“สถานประกอบกิจการ”หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจาง หรือของรัฐวิสาหกิจท่ีมีลูกจาง

ทํางานอยูในหนวยงานหรือ สาขานั้น ๆ และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมีการจดทะเบียนนิติบุคคล  

หรือจดทะเบียนสาขา อยางชัดเจน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานในสถานประกอบกิจการ 

“การประสบอันตรายจากการทํางาน”  หมายความวา ลูกจางไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเนื่องจาก 

การทํางาน 

 “การสูญเสียวันทํางาน”  หมายความวา ลูกจางประสบอันตรายจากการทํางานและไมสามารถ                 

ทํางานไดตามปกติในวันทํางานหรือในวันทํางานถัดไป 

“กฎหมาย” หมายความวา กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 

แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๒. เง่ือนไขการสมัครเขารวมกิจกรรม 
สถานประกอบกิจการท่ีประสงคสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน 

ใหเปนศูนย ประจําป ๒๕ ๖๒ เพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

๒.๑ เปนสถานประกอบกิจการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมี
การจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนสาขาอยางชัดเจน 

๒.๒ สถานประกอบกิจการเปดดําเนินการแลวอยางเปนทางการและมีการบริหารจัดการดาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๓ สถานประกอบกิจการท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณจะตองไมมี 
การประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจาง/ลูกจางผูรับเหมา/ลูกจางผูรับเหมาชวง ถึงข้ันหยุดงานหรือ
สูญเสียวันทํางานในสถานประกอบกิจการแตละแหง หรือแตละสาขาท่ีขอรับการประกาศเกียรติคุณ ในชวง
ระยะเวลาท่ีขอรับการประกาศเกียรติคุณ 

๒.๔ การนับลูกจางใหนับรวมลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางของผูรับเหมา/ลูกจางของ
ผูรับเหมาชวงท้ังหมดท่ีเขามาปฏิบัติงานประจํา ณ สถานประกอบกิจการหรือสาขาท่ีขอรับการรับรอง ในชวง
ระยะเวลาท่ีขอรับการประกาศเกียรติคุณ 

กรณีสํานักงานใหญ  นําชั่วโมงการทํางานของสํานักงานแตละสาขามานับรวมดวยในปกอน  
หากประสงคจะขอรับประกาศเกียรติคุณตอเนื่องในปถัดไป จะตองนับรวมชั่วโมงการทํางานของสํานักงาน
สาขา ท่ีเคยนับในปท่ีผานมาดวย มิเชนนั้น จะตองเริ่มนับจํานวนปท่ีรวมกิจกรรมใหม  ท้ังนี้ ไมนับรวมลูกจาง
ของคูสัญญาท่ีมีการจางเหมาใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) การจางเหมาบริการเพ่ือติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร เคลื่อนยาย หรือซอมบํารุงเครื่องมือ 
เครื่องจักร ท่ีลักษณะงานเปนการชั่วคราวและไมเก่ียวของกับการประกอบกิจการ 

(๒) การจางเหมาเพ่ือบํารุงรักษาเปนครั้งคราว หรือการจางเหมาทําความสะอาดเปนครั้งคราวท่ี
มิใชงานประจํา หรือการจางตกแตงสวน/ตกแตงสถานท่ีเปนครั้งคราว 

(๓) การเขามาบริการหลังการขายของบริษัทผูผลิต หรือบริษัทผูขายสินคาให 
(๔) การจางเหมาขนสงสินคา หรือขนสงพนักงาน โดยท่ีบริษัทคูสัญญามิไดมีลูกจางมาประจํา  

ณ สถานประกอบกิจการ 
(๕) การอนุญาตใหนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเขามาทํางานเพ่ือแบงผลประโยชน เชน การ

เขามาขายสินคาเพ่ือแบงเปอรเซ็นตหรือการเชาสถานท่ีเพ่ือแสดงสินคา จําหนายสินคาหรือลักษณะงานอยาง
อ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 

(๖) การจางเหมากอสราง ตอเติม รื้อถอน เคลื่อนยาย สิ่งปลูกสรางตาง ๆ  ท่ีไมเก่ียวของกับ 
การประกอบกิจการหรือกระบวนการผลิตท้ังกอนและหลังเปดดําเนินการ 

๒.๕ สถานประกอบกิจการท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ ครั้งแรกจะตอง
มีการสะสมชั่วโมงการทํางานของลูกจางตอเนื่องไดตามเกณฑท่ีกําหนดโดยสามารถสะสมชั่วโมงการทํางาน
ยอนหลังไดไมจํากัดและมีระยะเวลาของการนับชั่วโมงการทํางานสะสมตองไมนอยกวา ๙ เดือน  แตวันสุดทาย
ของการนับชั่วโมงการทํางานสะสมตองไมเกิน ๑ ป จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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๓. การนับช่ัวโมงการทํางาน 
๓.๑ การนับชั่วโมงการทํางานเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณแบบตอเนื่องใหเริ่มนับในวันถัดไป      

ตอจากวันสุดทายท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณแลวในปท่ีผานมา (แมวาวันถัดไปจะเปนวันหยุดก็ตาม) และ

ระยะเวลาท่ีสะสมใหมจะตองไดตามเกณฑท่ีกําหนดของแตละระดับ 

๓.๒ กรณีลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางผูรับเหมา/ลูกจางผูรับเหมาชวงประสบอันตราย

จากการทํางานจนถึงข้ันสูญเสียวันทํางาน ใหเริ่มนับชั่วโมงการทํางานใหม โดยเริ่มสะสมและนับชั่วโมงการ

ทํางานไดในวันท่ีลูกจางคนสุดทายท่ีประสบอันตรายจากการทํางานถึงข้ันหยุดงานกลับมาทํางานปกติ 

๓.๓ กรณีลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางผูรับเหมา/ลูกจางผูรับเหมาชวงประสบอันตราย

จากการทํางานจนถึงข้ันเสียชีวิตใหเริ่มนับชั่วโมงการทํางานไดหลังจากท่ีลูกจางเสียชีวิตมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๓.๔ กรณีลูกจางทํางานใหกับสถานประกอบกิจการหลายแหงในชวงเวลาท่ีนับชั่วโมงการทํางาน 

เพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ หามสถานประกอบกิจการเหลานั้นนับชั่วโมงการทํางานของลูกจางคน

เดียวกันซํ้าในวันและเวลาเดียวกันหากมีการนับซํ้า สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน(องคการมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการหักจํานวนชั่วโมงการทํางานของสถาน

ประกอบกิจการทุกแหง เปนจํานวน ๘ ชั่วโมงตอ ๑ วัน ตอ ๑ คนท่ีมีการนับซํ้าโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

๓.๕ ตัวอยางการคํานวณชั่วโมงการทํางาน 

สูตรการคํานวณTO =T x D x L 

ชั่วโมงการทํางานสะสม = ชั่วโมงการทํางานตอวันตอคน x วันทํางาน x จํานวนลูกจางทํางานตอวัน 

โดยกําหนดให TO หมายถึง ชั่วโมงการทํางานสะสม 

T หมายถึง จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ยตอวันตอคนของแตละเดือน 

D หมายถึง จํานวนวันทํางานของแตละเดือน 

L หมายถึง จํานวนลูกจางท่ีทํางานเฉลี่ยตอวัน 

ตัวอยาง: บริษัท เซฟตี้ จํากัด สาขาตลิ่งชัน เปดทําการระหวางวันจันทร-วันศุกร เวลาทํางาน

ปกติ ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. รวม ๗ ชั่วโมงทํางาน และในเดือนมกราคม มีวันทํางาน ๒๒ วัน มีลูกจางทํางานปกติ

วันละ ๕๐๐ คน และมีลูกจางทํางานลวงเวลาหลังเวลาทํางานปกติทุกวัน ๆ ละ ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง 

สูตรการคํานวณ  TO=T x D x L จะไดดังนี้ 

๑. ชั่วโมงการทํางานปกติ (๗ x ๒๒ x ๕๐๐) =  ๗๗,๐๐๐ ชั่วโมง 

๒. ชั่วโมงการทํางานลวงเวลา (๒  x ๒๒ x ๑๐๐) =    ๔,๔๐๐ ชั่วโมง 

๓. รวมชั่วโมงการทํางานสะสมของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ (๑+๒) =  ๘๑,๔๐๐ ชั่วโมง 

 

ตัวอยาง: การแจงรายละเอียดชั่วโมงการทํางานลงในแบบ Zero ๑ 
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ช่ัวโมงทํางานปกต ิ

ท่ี 

(๑) 

วัน/เดือน/ป 

(๒) 

ช่ัวโมงการทํางาน 

ตอวัน/ตอคน(๓) 

วันทํางาน/เดือน 

(๔) 

จํานวนลูกจาง

ทํางานตอวัน(๕) 

ช่ัวโมงการทํางาน 

(๖) 

๑ ๑ – ๓๑/๑/

๒๕๖๑ 

๗ ๒๒ ๕๐๐ ๗๗,๐๐๐ 

๒ ๑ – ๒๘/๒/

๒๕๖๑ 

    

๓ ๑ – ๓๑/๓/

๒๕๖๑ 

    

รวม ๗๗,๐๐๐ 

 

ช่ัวโมงทํางานลวงเวลา 

ท่ี 

(๑) 

วัน/เดือน/ป 

(๒) 

ช่ัวโมงการทํางาน 

ตอวัน(๓) 

วันทํางาน 

(๔) 

จํานวนลูกจาง

ทํางานตอวัน(๕) 

ช่ัวโมงการทํางาน 

(๖) 

๑ ๑ – ๓๑/๑/

๒๕๖๑ 

๒ ๒๒ ๑๐๐ ๔,๔๐๐ 

๒ ๑ – ๒๘/๒/

๒๕๖๑ 

    

๓ ๑ – ๓๑/๓/

๒๕๖๑ 

    

รวม ๔,๔๐๐ 

 

๓.๖ สถานประกอบกิจการท่ีมีการเปลี่ยนนิติบุคคล การถายโอนกิจการ หรือการควบกิจการ จะไม

สามารถนําชั่วโมงการทํางานของนิติบุคคลเดิมมานับรวมเพ่ือขอรับการรับรองแบบตอเนื่องได โดยใหเริ่มนับ

และสะสมชั่วโมงการทํางานใหมตั้งแตมีการเปลี่ยนนิติบุคคล การถายโอนกิจการ หรือการควบกิจการ และ

สะสมชั่วโมงการทํางานใหมใหไดตามระยะเวลาและหลักเกณฑท่ีกําหนดในแตละระดับนั้น ๆ 

กรณีเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลโดยไมมีการเลิกนิติบุคคลตามกฎหมาย และไมมีการเปลี่ยน

วัตถุประสงคของนิติบุคคล สถานประกอบกิจการนั้นสามารถนําชั่วโมงการทํางานของนิติบุคคลในชวงเวลาท่ีใช

ชื่อเดิมมานับรวม เพ่ือขอรับการรับรองแบบตอเนื่องได 
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๔. การประกาศเกียรติคุณ 
สถานประกอบกิจการท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑไดอยางครบถวนและสามารถสะสมชั่วโมงการทํางาน

ตอเนื่องไดตามท่ีกําหนดจะไดรับการประกาศเกียรติคุณตามระดับของการสะสมชั่วโมงการทํางาน หรือการ
ประกาศเกียรติคุณตามการเลื่อนระดับ ดังนี้ 

 
๔.๑ การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการสะสมช่ัวโมงการทํางาน โดยแบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ใบประกาศเกียรติคุณระดับตน หมายถึง สถานประกอบกิจการท่ีขอรบัรองประกาศเกียรติ
คุณท่ีมีชั่วโมงการทํางานสะสมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ช่ัวโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางานตอเนื่อง 
ไมนอยกวา ๑๒ เดือน 

(๒) โลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง หมายถึง สถานประกอบกิจการท่ีขอรับรองประกาศ
เกียรติคุณท่ีมีชั่วโมงการทํางานสะสมระหวาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๙๙๙,๙๙๙ ช่ัวโมง  และมีระยะเวลาสะสม
ชั่วโมงการทํางานตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน 

(๓) โลประกาศเกียรติคุณระดับเงิน หมายถึง สถานประกอบกิจการท่ีขอรบัรองประกาศเกียรติ
คุณท่ีมีชั่วโมงการทํางานสะสมระหวาง ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๙,๙๙๙,๙๙๙ ช่ัวโมง  และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมง
การทํางานตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน 

(๔) โลประกาศเกียรติคุณระดับทอง หมายถึง สถานประกอบกิจการท่ีขอรบัรองประกาศเกียรติ
คุณท่ีมีชั่วโมงการทํางานสะสมตั้งแต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ช่ัวโมงข้ึนไป  และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางาน
ตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน 

(๕) โลประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม หมายถึง สถานประกอบกิจการท่ีขอรับรองประกาศ
เกียรติคุณท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดตอกัน ๕ ป 
 

๔.๒ การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการเล่ือนระดับ 
(๑) การเลื่อนระดับโดยสถานประกอบกิจการไดรับการประกาศเกียรติคุณตอเนื่องตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด หมายถึง สถานประกอบกิจการไดรับการประกาศเกียรติคุณในระดับเดียวกันตามขอ ๔.๑ (๑)– ๔.๑ (๔) 
ติดตอกัน๕ ป และในปท่ี ๕ จะไดรับการเลื่อนระดับใหสูงข้ึน ๑ ระดับ (การเลื่อนระดับประเภทนี้จะไมดูจํานวน
ชั่วโมงการทํางานสะสม แตจะดูความตอเนื่องของการไดรับการรับรอง) 

(๒) การขอเลื่อนระดับตามขอ ๔.๒ (๑) นายจางจะตองแนบสําเนาประกาศเกียรติคุณในชวง
ระยะเวลา ๔ ปตอเนื่องยอนหลังดังกลาวมาดวย 

(๓) สถานประกอบกิจการท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวในป ๒๕ ๖๑ โดยมีเหตุจําเปนอัน
สมควรหรือเหตุสุดวิสัยและไมผดิหลักเกณฑของกิจกรรม  หากสถานประกอบกิจการดังกลาวประสงคเขารวม
กิจกรรมในป ๒๕๖๒ สามารถนับจํานวนชั่วโมงการทํางานตอเนื่อง แตใหเริ่มตนนับจํานวนปท่ีรวมกิจกรรมใหม 

(๔) การเลื่อนระดับมีผลตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ และจะยังคงระดับท่ีสูงข้ึนนี้ตอไปก็ตอเม่ือ 
สถานประกอบกิจการดําเนินกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องและการสะสมชั่วโมงการทํางานท่ีชวงเวลาตอเนื่อง
เชนเดียวกัน 

๔.๓ การนับช่ัวโมงการทํางานสะสมท้ังสองวิธีจะตองไมเกินวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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๕. การขอรับใบสมคัร 
สถานประกอบกิจการท่ีประสงคจะสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน 

ใหเปนศูนย ประจําป ๒๕ ๖๒ ตองสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนบนเว็ปไซตของสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เทานั้น โดยสามารถดาวนโหลด

หลักเกณฑและชุดเอกสารประกอบการสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให

เปนศูนย ประจําป ๒๕๖๒ ไดท่ีเว็บไซตของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน (องคการมหาชน) www.tosh.or.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สถานประกอบกิจการท่ีประสงคจะสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุ                   

จากการทํางานใหเปนศูนย ประจําป ๒๕ ๖๒ จะตองใชชุดใบเอกสารประกอบการสมัครของป ๒๕ ๖๒                    

ตามรูปแบบและวิธีการท่ีกําหนดไวเทานั้น 

(๑) กรณีสํานักงานใหญประสงคจะเขารวมกิจกรรม เพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ                    

ในนามของสํานักงานใหญ และนําชั่วโมงการทํางานของสํานักงานแตละสาขามานับรวมดวย ใหสํานักงานใหญ                    

แจงใหสํานักงานสาขาดําเนินการจัดทําเอกสารใบสมัครท้ังหมดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และสํานักงาน

ใหญรวบรวมสงในระบบครั้งเดียว 

(๒) กรณีสํานักงานสาขา ประสงคท่ีจะแยกสมัครเขารวมกิจกรรม เพ่ือขอรับการประกาศ

เกียรติคุณเฉพาะสาขานั้นๆ จะตองใหสํานักงานสาขา สมัครและสงเอกสารประกอบการสมัครใน ระบบดวย

ตนเอง 

(๓) กรณีผูรับเหมาชวงประสงคจะเขารวม กิจกรรม เพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ                  

ผูวาจาง (สถานประกอบกิจการท่ีลูกจางของผูรับเหมาทํางาน ใหตามสัญญารับเหมา ) ไมสามารถนําช่ัวโมง 

การทํางานของผูรับเหมาดังกลาวมานับรวมดวย 

หากสถานประกอบกิจการไดสมัครเขารวมกิจกรรมตามกรณี (๑) (๒) หรือ (๓) แลว  

ในปท่ีผานมา หากประสงคจะใหนับจํานวนปท่ีรวมกิจกรรมใหม จะไมสามารถขอเปล่ียนแปลงวิธีการนับ

จํานวนช่ัวโมงการทํางานซ่ึงแตกตางจากปท่ีผานมาได 

๕.๒ สถานประกอบกิจการจะตองกรอกขอมูลใหครบถวน ชัดเจน รวมท้ังการตรวจสอบความถูกตอง

และรับรองเอกสารดวยตัวทานเอง 

๕.๓ สามารถตรวจสอบรายช่ือสถานประกอบกิจการท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณทางเว็บไซต ของ 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(องคการมหาชน) 

www.tosh.or.th ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๕.๔ สถานประกอบกิจการท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑไมครบถวนตามขอ ๕.๑ และ ๕. ๒ สถาบันสงเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(องคการมหาชน) ขอตัดสิทธิ์การสมัครเขารวม

กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ประจําป ๒๕ ๖๒ โดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา 

http://www.tosh.or.th/
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๖. เอกสารประกอบการสมัครและย่ืนในระบบ 
สถานประกอบกิจการท่ีประสงคสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน  

ใหเปนศูนย ประจําป ๒๕๖๒ ตองยื่นเอกสารดังนี้ 

๖.๑ แบบฟอรมการสมัครท่ีตองดาวนโหลด 

๖.๑.๑ ไฟลตารางบันทึกชั่วโมงการทํางาน ประจําป ๒๕ ๖๒ (กรณีสถานประกอบกิจการท่ีมี

ผูรับเหมา/ผูรับเหมาชวง จะตองจัดทําตารางบันทึกชั่วโมงการทํางานแยกออกเปนรายๆ) (แบบ Zero ๑) 

 หมายเหตุ  สถานประกอบกิจการสามารถสงไฟดตารางบันทึกชั่วโมงการทํางานของ

สถานประกอบกิจการแทนได หากมีวิธีการคํานวณทีดี ละเอียด ถูกตองและเหมาะสมกวา  

๖.๑.๒ หนังสือ รับรอง จากนายจางและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป ๒๕ ๖๒ ท่ีรับรองวาสถานประกอบกิจการ มีหลักบรรษัทภิบาลและ

รับรองไมเคยเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจางประสบอันตรายจากการทํางาน ท่ีตองแจงตอพนักงานตรวจความ

ปลอดภัย ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ในชวงระยะเวลาดังกลาว (แบบ Zero ๒) 

๖.๑.๓ หนังสือ รับรอง จากนายจาง ท่ีรับรองวาลูกจางท่ีประสบอันตรายจากการทํางาน

ปฏิบัติงาน ณ สาขาอ่ืน กรณีท่ีสถานประกอบกิจการมีการแจงการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจางใน

ภาพรวมหรือในรหัสกิจการเดียวกันท้ังองคกร พรอมแนบทะเบียนลูกจางมาประกอบดวย(แบบ Zero ๓) 

๖.๑.๔ แบบขอมูลชื่อสถานประกอบกิจการสําหรับจัดทําโลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร  

พิมพจากในระบบหนาขอมูลเบื้องตน แถบท่ี ๖ และลงลายมือชื่อรับรอง 

๖.๒ เอกสารท่ีสถานประกอบกิจการตองจัดหาเพ่ือยื่นประกอบการสมัคร 

๖.๒.๑ หนังสือ รับรองจากสํานักงานประกันสังคม ท่ีรับรองวาสถานประกอบกิจการไมมีการประสบ

อันตรายจากการทํางานของลูกจางถึงข้ันหยุดงานในชวงระยะเวลาท่ีขอรับการประกาศเกียรติคุณ 

กรณีสถานประกอบกิจการ มีผูรับเหมา/ผูรับเหมาชวงจะตองมีหนังสือรับรองจาก

สํานักงานประกันสังคมท่ีรับรองวาลูกจางของผูรับเหมา/ลูกจางผูรับเหมาชวงแตละรายวาไมมีการประสบ

อันตรายจากการทํางานถึงข้ันหยุดงานในชวงระยะเวลาดังกลาวดวย 

๖.๒.๒ สําเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

สาขา กรณีสถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนชื่อสถาน ประกอบกิจการในชวงท่ีขอรับรองประกาศเกียรติคุณ

จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับเดิมและสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลฉบับใหมมาเพ่ือประกอบในการพิจารณาดวย 

หมายเหตุ : กรณีท่ีสถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล หากประสงคจะเขารวมกิจกรรมการ

รณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย จะสามารถเริ่มนับและสะสมชั่วโมงการทํางานไดตั้งแตวันท่ี

สถานประกอบกิจการเปลี่ยนนิติบุคคล และสะสมชั่วโมงการทํางานใหมตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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๖.๒.๓ กรณีสถานประกอบกิจการ หรือผูรับเหมา/ผูรับเหมาชวง มีการแจงการประสบอันตรายของ

ลูกจางตอกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมในชวงระยะเวลาท่ีขอรับการประกาศเกียรติคุณ แตไมถึงข้ัน

หยุดงานหรือสูญเสียวันทํางาน จะตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) สําเนาแบบแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย และคํารองขอรับเงิน

ทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (กท.๑๖) สํานักงานประกันสังคม ของลูกจาง 

(๒) แบบรายงานขอมูลการประสบอันตรายและเงินทดแทน รายกิจการ ของกองทุนเงิน

ทดแทนสํานักงานประกันสังคม 

(๓) บัตรลงเวลา หรือตารางการลงเวลาทํางานของลูกจางในชวงท่ีลูกจางเกิดอุบัติเหตุ 

(๔) เอกสารอ่ืนท่ีแสดงวาลูกจางไมมีการหยุดงาน 

กรณีเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีไมไดเขาประกันสังคม ใหหนวยงานทําหนังสือรับรอง

ตนเอง และลงนามโดยผูบริหารสูงสุดของแตละแหง สําหรับลูกจางหรือลูกจางผูรับเหมาชวงท่ีไมใชพนักงาน                 

รัฐวิสาหกิจและปฏิบัติงานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะตองมีหนังสือรับรองจากสํานักงานประกันสังคมทุก

ราย หรือทุกนิติบุคคล 

๖.๒.๔ สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานในสถานประกอบกิจการ 

๖.๒.๕ สําเนานโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ

สถานประกอบกิจการ ท่ีใหความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย 

๖.๒.๖ สําเนาแผนการประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงป ๒๕ ๖๑ และผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

๖.๒.๗ สําเนาแผนการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยง ตามผลการประเมิน ขอ ๖.๒.๖  และ

ผลการดําเนินงานตามแผน 

๖.๒.๘ สําเนารายงานผลการอบรมใหความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน แกลูกจางทุกระดับป ๒๕๖๑ 

๖.๒.๙ สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ๕ ส  

๖.๒.๑๐ สําเนาแผนการดําเนินการกิจกรรม ๕ ส ป ๒๕๖๑ และผลการดําเนินงานตามแผน 

 กรณีท่ีสถานประกอบกิจการไมมีการดําเนินการ ๕ ส สามารถสงแผนการดําเนินงาน

และผลการดําเนินงานกิจกรรมท่ีมีลักษณะการดําเนินการหรือวัตถุประสงคใกลเคียงแทน 

๖.๒.๑๑ สําเนาหนังสือรับรองจากผูวาจาง (สถานประกอบกิจการท่ีลูกจางทํางาน) หรือสําเนา 

สัญญาจางกับบริษัทผูวาจางใหมาดําเนินการ ในสถานประกอบกิจการ เฉพาะกรณีผูรับเหมาชวงสมัครเขารวม                   

กิจกรรมเอง โดยจะเปนการรับรองเฉพาะสาขาท่ีลูกจางนั้นทํางาน ดังนั้นการกรอกขอมูลสถานประกอบกิจการ

ตองระบุสถานท่ีท่ีลูกจางทํางานใหชัดเจน 
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๗. ใหสถานประกอบกิจการที่สมัครเขารวมกิจกรรม จัดสงเอกสาร ฉบับจริง  มายัง 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการ

มหาชน ) ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ทางไปรษณียลงทะเบียน 

หรือ EMS โดยนับวันจากวันที่สง ดังนี้ 
๗.๑ เอกสาร ๖.๑.๒ 
๗.๒ เอกสาร ๖.๑.๓ 
๗.๓ เอกสาร ๖.๑.๔ 
๗.๔ เอกสาร ๖.๒.๑ (ฉบับจริง) 
๗.๕ เอกสาร ๖.๒.๒ (สําเนาเซ็นตรับรอง) 
๗.๖ เอกสาร ๖.๒.๓ (สําเนาเซ็นตรับรอง) 
๗.๗ เอกสาร ๖.๒.๔ (สําเนาเซ็นตรับรอง) 
๗.๘ เอกสาร ๖.๒.๕ (สําเนาเซ็นตรับรอง) 

 หมายเหตุ:  
 เอกสาร  ๖.๑.๓ และเอกสาร ๖.๒. ๓ ใหสงเอกสารเขาระบบ ออนไลนและสงเอกสารฉบับจริง 
เฉพาะสถานประกอบกิจการมีการประสบอันตรายท่ีไมเก่ียวของกับสถานประกอบกิจการหรือไมถึงข้ันหยุดงาน
หรือสูญเสียวันทํางาน แลวแตกรณี 
  

๘. ขอตกลงเพ่ิมเติมอื่น  ๆ
๘.๑ ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการผานเกณฑการพิจารณาใหไดรับการประกาศเกียรติคุณระดับ

ตางๆ และมีการรองเรียนหรือมีอุบัติเหตุจากการทํางานท่ีรายแรงเปนเหตุใหลูกจางไดรับบาดเจ็บ สูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียชีวิตกอนท่ีจะมีการจัดพิธีมอบโลประกาศ เกียรติคุณ สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ขอตัดสิทธในการข้ึนรับโลประกาศเกียรติคุณ 

๘.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบวาสถานประกอบกิจการท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณมีการแจง
ขอมูลอันเปนเท็จ หรือตรวจสอบพบวามีการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจาง/ลูกจางผูรับเหมา/
ลูกจางผูรับเหมาชวง ถึงข้ันสูญเสียวัน ทํางานหรือหยุดงานในชวงระยะเวลาท่ีเขารวมโครงการ สถาบันสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)  จะประกาศชื่อสถาน
ประกอบกิจการดังกลาวเพ่ือเพิกถอนการรับรองการประกาศเกียรติคุณผานทางเว็บไซต www.tosh.or.th
พรอมยึดโลประกาศเกียรติคุณคืน 

๘.๓ หากผูใดไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาใหทําหนังสือคัดคาน ยื่นตอ สถาบัน สงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)  ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ไดแจงผล การ
ประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมดังกลาวอยางเปนทางการ 

๘.๔ เอกสารท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ถือเปน
กรรมสิทธิ์ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 
 

 

เปดรับสมัครทางเว็ปไซตตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป 

เปดระบบใหทุกสถานประกอบกิจการย่ืนเอกสารในระบบ วันท่ี ๗ มกราคม  ๒๕๖๒ 

หมดเขตรับสมัคร (ปดการย่ืนเอกสารในระบบ) วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

http://www.tosh.or.th/
http://www.tosh.or.th/

