
 

 
 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการสมัครเขารวม 

กิจกรรมการรณรงคลดสถติิอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ป ๒๕๖๕ 

(Zero Accident Campaign 2022) 
 

๑. นยิาม 
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทําหรือ

สภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ

อนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทํางาน 

“นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และใหหมายความรวมถึง  

ผูประกอบกิจการซึ่งยอมใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบ

กิจการ ไมวาการทํางานหรือการทําผลประโยชนน้ันจะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดในกระบวนการผลิต

หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตามรวมทั้งรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานท่ีมีฐานะ

เทียบเทาตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความรวมถึง 

ผูซึ่งไดรับความยินยอมใหทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไมวาจะเรียก 

ชื่ออยางไรก็ตาม 

“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป 

“หัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชาหรือสั่งใหลูกจางทํางาน 

ตามหนาที่ของหนวยงาน 

“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจาง หรือของรัฐวิสาหกิจที่มีลูกจาง

ทํางานอยูในหนวยงานหรือ สาขานั้น ๆ และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมีการจดทะเบียนนิติบุคคล  

หรือจดทะเบียนสาขา อยางชัดเจน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทาํงานในสถานประกอบกิจการ 

“การประสบอันตรายจากการทํางาน” หมายความวา ลูกจางไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเนื่องจาก 

การทํางาน 

 “การสูญเสียวันทํางาน” หมายความวา ลูกจางประสบอันตรายจากการทํางานและไมสามารถ                 

ทํางานไดตามปกติในวันทํางานหรอืในวันทํางานถัดไป 

“กฎหมาย” หมายความวา กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 

 
 

๒. เง่ือนไขการสมัครเขารวมกิจกรรม 
สถานประกอบกิจการที่ประสงคสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน 

ใหเปนศูนย ประจําป ๒๕๖๕ เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
๒.๑ เปนสถานประกอบกิจการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมี

การจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนสาขาอยางชัดเจน 
๒.๒ สถานประกอบกิจการเปดดําเนินการแลวอยางเปนทางการและมีการบริหารจัดการดาน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๓ สถานประกอบกิจการท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณจะตองไมมี 

การประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจาง/ลูกจางผูรับเหมา ถึงขั้นหยุดงานหรือสูญเสียวันทํางานในสถาน
ประกอบกิจการแตละแหง หรือแตละสาขาท่ีขอรับการประกาศเกียรติคุณ ในชวงระยะเวลาที่ขอรับการ
ประกาศเกียรติคุณ 

๒.๔ การนับลูกจางใหนับรวมลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางของผูรับเหมา ทั้งหมดที่เขา
มาปฏิบัติงานประจํา ณ สถานประกอบกิจการหรือสาขาที่ขอรับการรับรอง ในชวงระยะเวลาที่ขอรับการ
ประกาศเกียรติคุณ 

กรณีสํานักงานใหญ นําชั่วโมงการทํางานของสํานักงานแตละสาขามานับรวมดวยในปกอน  
หากประสงคจะขอรับประกาศเกียรติคุณตอเนื่องในปถัดไป จะตองนับรวมชั่วโมงการทํางานของสํานักงาน
สาขา ที่เคยนับในปที่ผานมาดวย มิเชนนั้น จะตองเร่ิมนับจํานวนปท่ีรวมกิจกรรมใหม ทั้งนี้ ไมนับรวมลูกจาง

ของคูสัญญาที่มีการจางเหมาใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) การจางเหมาบริการเพื่อติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรเคลื่อนยาย หรือซอมบํารุงเครื่องมือ 

เครื่องจักร ที่ลักษณะงานเปนการชั่วคราวและไมเก่ียวของกับการประกอบกิจการ 
(๒) การจางเหมาเพ่ือบํารุงรักษาเปนคร้ังคราว หรือการจางเหมาทําความสะอาดเปนครั้งคราวท่ี

มิใชงานประจํา หรือการจางตกแตงสวน/ตกแตงสถานที่เปนครั้งคราว 

(๓) การเขามาบริการหลังการขายของบริษัทผูผลิต หรือบริษัทผูขายสินคาให 
(๔) การจางเหมาขนสงสินคา หรือขนสงพนักงาน โดยท่ีบริษัทคูสัญญามิไดมีลูกจางมาประจํา  

ณ สถานประกอบกิจการ 
(๕) การอนุญาตใหนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเขามาทํางานเพ่ือแบงผลประโยชน เชน การ

เขามาขายสินคาเพื่อแบงเปอรเซ็นตหรือการเชาสถานท่ีเพ่ือแสดงสินคา จําหนายสินคาหรือลักษณะงานอยาง

อ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 
(๖) การจางเหมากอสราง ตอเติม ร้ือถอน เคลื่อนยาย สิ่งปลูกสรางตาง ๆ  ที่ไมเก่ียวของกับ 

การประกอบกิจการหรือกระบวนการผลิตทั้งกอนและหลังเปดดําเนินการ 
๒.๕ สถานประกอบกิจการท่ีสมัครเขารวมกิจกรรม คร้ังแรก จะตองมีการสะสมชั่วโมงการทํางาน

ของลูกจางตอเนื่องไดตามเกณฑที่กําหนด โดยสามารถสะสมชั่วโมงการทํางาน วันสุดทายจะตองไมเกินวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสามารถสะสมยอนหลังไดไมเกิน ๕ ป  

๒.๕.๑ กรณีที่จํานวนชั่วโมงสะสมต่ํากวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชม. ระยะเวลาสะสมจะตองไมนอยกวา ๑๒ เดือน
๒.๕.๒ กรณีท่ีจํานวนชั่วโมงสะสมมากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชม. ระยะเวลาสะสมตองมากกวา ๙ เดือน 
 



 

 
 

๓. การนับชั่วโมงการทํางาน 
๓.๑ การนับชั่วโมงการทํางานเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณแบบตอเนื่องใหเริ่มนับในวันถัดไป      

ตอจากวันสุดทายท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณแลวในปที่ผานมา (แมวาวันถัดไปจะเปนวันหยุดก็ตาม) และ

ระยะเวลาที่สะสมใหมจะตองไดตามเกณฑที่กําหนดของแตละระดับ 

๓.๒ กรณีลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางผูรับเหมา ประสบอันตรายจากการทํางานจนถึง

ขั้นสูญเสียวันทํางาน ใหเร่ิมนับชั่วโมงการทํางานใหม โดยเร่ิมสะสมและนับชั่วโมงการทํางานไดในวันที่ลูกจาง

คนสุดทายที่ประสบอันตรายจากการทํางานถึงขั้นหยุดงานกลับมาทํางานปกติ 

๓.๓ กรณีลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางผูรับเหมา ประสบอันตรายจากการทํางานจนถึง

ขั้นเสียชีวิตใหเริ่มนับชั่วโมงการทํางานไดหลังจากท่ีลูกจางเสียชีวิตมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๓.๔ กรณีลูกจางทํางานใหกับสถานประกอบกิจการหลายแหงในชวงเวลาที่นับชั่วโมงการทํางาน 

เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ หามสถานประกอบกิจการเหลานั้นนับชั่วโมงการทํางานของลูกจางคน

เดียวกันซ้ําในวันและเวลาเดียวกันหากมีการนับซ้ําสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน(องคการมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการหักจํานวนชั่วโมงการทํางานของสถาน

ประกอบกิจการทุกแหง เปนจํานวน ๘ ชั่วโมงตอ ๑ วัน ตอ ๑ คนที่มีการนับซ้ําโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

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 จํานวนลูกจางที่ทํางานเฉลี่ยตอวัน 

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 

    สูตรการคาํนวณ  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. รวมชั่วโมงการทํางานสะสมของเดอืนมกราคม ๒๕๕๗ (๑+๒) =  ๘๑,๔๐๐ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ตัวอยาง: การแจงรายละเอียดชั่วโมงการทํางานลงในแบบ Zero ๑ 

ชั่วโมงทํางานปกติ 

ที่ 

(๑) 

วัน/เดือน/ป 

(๒) 

ชั่วโมงการทํางาน 

ตอวัน/ตอคน (๓) 

วันทํางาน/เดือน 

(๔) 

จํานวนลูกจาง

ทํางานตอวัน (๕) 

ชั่วโมงการทํางาน 

(๖) 

๑ ๑ – ๓๑/๑/

๒๕๖๔ 

๗ ๒๒ ๕๐๐ ๗๗,๐๐๐ 

๒ ๑ – ๒๘/๒/

๒๕๖๔ 

    

๓ ๑ – ๓๑/๓/

๒๕๖๔ 

    

รวม ๗๗,๐๐๐ 

 

ชั่วโมงทํางานลวงเวลา 

ที่ 

(๑) 

วัน/เดือน/ป 

(๒) 

ชั่วโมงการทํางาน 

ตอวัน (๓) 

วันทํางาน 

(๔) 

จํ าน วนลู ก จ า ง

ทํางานตอวัน (๕) 

ช่ัวโมงการทํางาน 

(๖) 

๑ ๑ – ๓๑/๑/

๒๕๖๔ 

๒ ๒๒ ๑๐๐ ๔,๔๐๐ 

๒ ๑ – ๒๘/๒/

๒๕๖๔ 

    

๓ ๑ – ๓๑/๓/

๒๕๖๔ 

    

รวม ๔,๔๐๐ 

 

๓.๖ สถานประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนนิติบุคคล การถายโอนกิจการ หรือการควบกิจการ จะไม

สามารถนําชั่วโมงการทํางานของนิติบุคคลเดิมมานับรวมเพื่อขอรับการรับรองแบบตอเนื่องได โดยใหเริ่มนับ

และสะสมชั่วโมงการทํางานใหมตั้งแตมีการเปลี่ยนนิติบุคคล การถายโอนกิจการ หรือการควบกิจการ และ

สะสมชั่วโมงการทาํงานใหมใหไดตามระยะเวลาและหลักเกณฑที่กําหนดในแตละระดับนั้นๆ 

กรณี เปลี่ยนชื่อนิติ บุคคลโดยไมมีการเลิกนิติบุคคลตามกฎหมาย และไมมีการเปลี่ยน

วัตถุประสงคของนิติบุคคล สถานประกอบกิจการนั้นสามารถนําชั่วโมงการทํางานของนิติบุคคลในชวงเวลาท่ีใช

ชื่อเดิมมานับรวม เพ่ือขอรับการรบัรองแบบตอเนื่องได 
 

 

 

 



 

 
 

๔. การประกาศเกียรติคุณ 
สถานประกอบกิจการท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑไดอยางครบถวนและสามารถสะสมชั่วโมงการทํางาน

ตอเนื่องไดตามที่กําหนดจะไดรับการประกาศเกียรติคุณตามระดับของการสะสมชั่วโมงการทํางาน หรือการ
ประกาศเกียรติคณุตามการเลื่อนระดับ ดังนี้ 

๔.๑ การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการสะสมชั่วโมงการทํางาน โดยแบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 
(๑) ใบประกาศเกียรติคุณระดับตน หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติ

คุณที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ช่ัวโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางานตอเนื่อง 
ไมนอยกวา ๑๒ เดือน 

(๒) โลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง หมายถึง สถานประกอบกิจการท่ีขอรับรองประกาศ
เกียรติคุณที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมระหวาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสม
ชั่วโมงการทํางานตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน (เฉพาะของปที่ ๑) 

(๓) โลประกาศเกียรติคุณระดับเงิน หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณ  
ที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมระหวาง ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๙,๙๙๙,๙๙๙ ช่ัวโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการ
ทํางานตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน 

(๔) โลประกาศเกียรติคุณระดับทอง หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติ
คุณที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมตั้งแต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ช่ัวโมงข้ึนไป และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางาน
ตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน 

(๕) โลประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศ
เกียรติคุณท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดตอกัน ๕ ป 

หมายเหตุ ภายในป ๒๕๖๕ เปนตนไป ทางโครงการมีการปรับเปลี่ยนการมอบโลและใบประกาศเกียรติคณุ
ดังนี้ 
ระดับตน    ปท่ี 1-4 จะไดรับใบประกาศเกียรติคณุเพียงอยางเดียว 
ระดับทองแดง เงิน   ปท่ี 1 จะไดรับโลประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศ  

      ปที่ 2-4 จะไดรับใบประกาศเกียรติคณุเพียงอยางเดียว 
ระดับทอง    ปที่ 1 จะไดรับโลประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศ  

                ปท่ี 2-4 จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณเพียงอยางเดียว 
ระดับแพลทินั่ม   ตั้งแตปที่ 1 ขึ้นไป จะไดรบัโลประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศ 

 
๔.๒ การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการเลื่อนระดับ 

(๑) การเลื่อนระดับโดยสถานประกอบกิจการไดรับการประกาศเกียรติคุณตอเนื่องตามเกณฑ 
ที่กําหนด หมายถึง สถานประกอบกิจการไดรับการประกาศเกียรติคุณในระดับเดียวกันตามขอ ๔.๑ (๑)– ๔.๑ (๔) 
ติดตอกัน ๕ ป และในปที่ ๕ จะไดรับการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น ๑ ระดับ (การเลื่อนระดับประเภทน้ีจะไมดูจํานวน
ชั่วโมงการทํางานสะสม แตจะดูความตอเนื่องของการไดรับการรับรอง) 

(๒) สถานประกอบกิจการที่ไมไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวในป ๒๕๖๔ โดยมีเหตุจําเปนอัน
สมควรหรือเหตุสุดวิสัยและไมผิดหลักเกณฑของกิจกรรม หากสถานประกอบกิจการดังกลาวประสงคเขารวม

กิจกรรมในป ๒๕๖๕ สามารถนับจํานวนชั่วโมงการทํางานตอเนื่อง แตใหเร่ิมตนนับจํานวนปที่รวมกิจกรรมใหม 



 

 
 

(๓) การเลื่อนระดับมีผลต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะยังคงระดับที่สูงขึ้นนี้ตอไปก็ตอเมื่อ 
สถานประกอบกิจการดําเนินกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องและการสะสมชั่วโมงการทํางานที่ชวงเวลาตอเนื่อง
เชนเดยีวกัน 

(๔) หากสถานประกอบกิจการไมไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวตอเนื่อง จะไมสามารถนําชั่วโมง
การทํางานท่ีสะสมมานับได โดยใหเร่ิมสะสมชั่วโมงการทํางานใหมและรวมกิจกรรมใหม 

๔.๓ การนับชั่วโมงการทํางานสะสมทั้งสองวิธีจะตองไมเกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๕. การขอรับใบสมัคร 
สถานประกอบกิจการที่ประสงคจะสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน 

ให เปนศูนย  ประจําป  ๒๕๖๕ ตองสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนบนเว็บไซตของสถาบันสงเสริม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เทาน้ัน โดยสามารถดาวนโหลด 

หลักเกณฑและชุดเอกสารประกอบการสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให

เปนศูนย ประจําป ๒๕๖๕ ไดที่เว็บไซตของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

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

๕.๑ สถานประกอบกิจการที่ประสงคจะสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุ                   

จากการทํางานใหเปนศูนย ประจําป ๒๕๖๕ จะตองใชชุดเอกสารประกอบการสมัครของป ๒๕๖๕                    

ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดไวเทานั้น 

(๑) กรณีสํานักงานใหญประสงคจะเขารวมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ                    

ในนามของสํานักงานใหญ และนําชั่วโมงการทํางานของสํานักงานแตละสาขามานับรวมดวย ใหสํานักงานใหญ                   

แจงใหสํานักงานสาขาดําเนินการจัดทําเอกสารใบสมัครท้ังหมดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และสํานักงานใหญ

รวบรวมสงในระบบคร้ังเดียว 

(๒) กรณีสํานักงานสาขา ประสงคที่จะแยกสมัครเขารวมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศ

เกียรติคุณเฉพาะสาขานั้นๆ จะตองใหสํานักงานสาขาสมัครและสงเอกสารประกอบการสมัครในระบบดวย

ตนเอง 

(๓) กรณีผูรับเหมา/ผูรับเหมาชวงประสงคจะเขารวมกิจกรรมเพ่ือขอรับการประกาศเกียรติคุณ 

ผูวาจาง (สถานประกอบกิจการที่ลูกจางของผูรบัเหมาทํางานใหตามสัญญารับเหมา) ไมสามารถนําชั่วโมงการ

ทํางานของผูรับเหมาดังกลาวมานับรวมดวย 

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

ในปท่ีผานมา หากประสงคจะใหนับจํานวนปท่ีรวมกิจกรรมใหม จะไมสามารถขอเปลี่ยนแปลงวิธีการนับ

จํานวนชั่วโมงการทํางานซึ่งแตกตางจากปที่ผานมาได 

๕.๒ สถานประกอบกิจการจะตองกรอกขอมูลใหครบถวน ชัดเจน รวมท้ังการตรวจสอบความถูกตอง

และรับรองเอกสารดวยตัวทานเอง 

๕.๓ สามารถตรวจสอบรายช่ือสถานประกอบกิจการที่ไดรับประกาศเกียรติคุณทางเว็บไซตของ 

สถาบันส งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

www.tosh.or.th ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 



 

 
 

๕.๔ สถานประกอบกจิการท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑไมครบถวนตามขอ ๕.๑ และ ๕. ๒ สถาบันสงเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(องคการมหาชน) ขอตัดสิทธิ์การสมัครเขารวม

กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ประจําป ๒๕๖๕ โดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา 

๖. เอกสารประกอบการสมัครและย่ืนในระบบ 
สถานประกอบกิจการท่ีประสงคสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน  

ใหเปนศูนย ประจําป ๒๕๖๕ ตองย่ืนเอกสารดังนี้ 

๖.๑ แบบฟอรมการสมัครที่ตองดาวนโหลด 

๖.๑.๑ ไฟลตารางบันทึกชั่วโมงการทํางาน ประจําป ๒๕๖๕ (กรณีสถานประกอบกิจการที่มี

ผูรบัเหมา จะตองจัดทําตารางบันทึกชั่วโมงการทํางานแยกออกเปนรายๆ) (แบบ Zero ๑) 

๖.๑.๒ หนังสือรับรองจากนายจ างและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามั ย             

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป ๒๕๖๔ ที่รับรองวาสถานประกอบกิจการมีหลักบรรษัทภิบาลและ

รับรองไมเคยเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจางประสบอันตรายจากการทํางาน ที่ตองแจงตอพนักงานตรวจความ

ปลอดภัย ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ในชวงระยะเวลาดังกลาว (แบบ Zero ๒)  

๖.๑.๓ หนังสือรับรองจากนายจาง ที่รับรองวาลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางาน

ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่เขารวมกิจกรรม กรณีที่สถานประกอบกิจการมีการแจงการประสบอันตราย

จากการทํางานของลูกจางในภาพรวมหรือในรหัสกิจการเดียวกันทั้งองคกร พรอมแนบทะเบียนลูกจางมา

ประกอบดวย (แบบ Zero ๓) 

๖.๑.๔ แบบขอมูลชื่อสถานประกอบกิจการสําหรับจัดทําโลและใบประกาศเกียรติคุณ          

พิมพจากในระบบหนาขอมูลเบื้องตน แถบที่ ๖ และลงลายมือช่ือรับรอง 

๖.๒ เอกสารที่สถานประกอบกิจการตองจัดหาเพื่อยื่นประกอบการสมัคร 

๖.๒.๑ หนังสือรับรองจากสํานักงานประกันสังคม คือ รายงานขอมูลการประสบอันตรายและเงิน

ทดแทน รายกิจการ ที่รับรองวาสถานประกอบกิจการไมมีการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจางถึงข้ันหยุด

งานในชวงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ 

กรณี สถานประกอบกิจการมีผู รับ เหมา จะตองมีหนังสือรับรองจากสํานักงาน

ประกันสังคมที่รับรองวาลูกจางของผูรับเหมา แตละรายวาไมมีการประสบอันตรายจากการทํางานถึงขั้นหยุด

งานในชวงระยะเวลาดังกลาวดวย  

กรณีเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ไมไดเขาประกันสังคม ใหหนวยงานทําหนังสือรับรอง

ตนเอง และลงนามโดยผูบริหารสูงสุดของแตละแหง โดยสามารถดาวนโหลดตัวอยางแบบฟอรมไดที่เว็ปไซต

สสปท. สําหรับลูกจาง ที่ไมใชพนักงาน รัฐวิสาหกิจและปฏิบัติงานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะตองมี

หนังสือรบัรองจากสํานักงานประกันสังคมทุกราย หรอืทุกนิติบุคคล  

 



 

 
 

๖.๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

สาขา กรณีสถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนชื่อสถานประกอบกิจการในชวงที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณ

จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับเดิมและสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลฉบับใหมมาเพ่ือประกอบในการพิจารณาดวย 

หมายเหตุ: กรณีท่ีสถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล หากประสงคจะเขารวมกิจกรรม 

การรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย จะสามารถเร่ิมนับและสะสมชั่วโมงการทํางานไดตั้งแต

วันที่สถานประกอบกิจการเปลี่ยนนิติบุคคล และสะสมชั่วโมงการทํางานใหมตามหลักเกณฑที่กําหนด 

๖.๒.๓ กรณีสถานประกอบกิจการ หรือผูรับเหมา มีการแจงการประสบอันตรายของลูกจางตอ

กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมในชวงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ แตไมถึงข้ันหยุดงาน

หรอืสูญเสียวันทํางาน จะตองแนบเอกสารเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 

(๑) สําเนาแบบแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย และคํารองขอรับเงิน

ทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (กท.๑๖) สํานกังานประกันสังคม ของลูกจาง 

(๒) แบบรายงานขอมูลการประสบอันตรายและเงินทดแทน รายกิจการ ของกองทุนเงิน

ทดแทนสํานักงานประกันสังคม 

(๓) บัตรลงเวลา หรือตารางการลงเวลาทํางานของลูกจางในชวงที่ลูกจางเกิดอุบัติเหตุ 

(๔) เอกสารอ่ืนที่แสดงวาลกูจางไมมีการหยุดงาน  

๖.๒.๔ สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานในสถานประกอบกิจการ 

๖.๒.๕ สําเนานโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ

สถานประกอบกิจการ ที่ใหความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย 

๖.๒.๖ สําเนาแผน/ผลการประเมินอันตรายหรือการประเมินความเส่ียงป ๒๕๖๔  

๖.๒.7 สําเนารายงานแผนหรือผลการอบรมใหความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย         
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่มิใชผลการอบรมตามกฎหมายกําหนด ของสถานประกอบกิจการ          
ที่เขารวม ป ๒๕๖๔ 

๖.๒.๘  สําเนาหนังสือรับรองจากผูวาจาง (สถานประกอบกิจการท่ีลูกจางทํางาน) หรือสําเนา 
สัญญาจางกับบริษัทผูวาจางใหมาดําเนินการ ในสถานประกอบกิจการ เฉพาะกรณีผู รับเหมาสมัครเขารวม                   

กิจกรรมเอง โดยจะเปนการรับรองเฉพาะสาขาที่ลูกจางนั้นทํางาน ดังนั้นการกรอกขอมูลสถานประกอบกิจการ

ตองระบุสถานท่ีที่ลูกจางทํางานใหชัดเจน                                                                                                                             

๗. ใหสถานประกอบกิจการที่สมัครเขารวมกิจกรรม จัดสงเอกสารฉบับจริง มายัง 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางไปรษณียลงทะเบียน หรือ EMS 

โดยนบัวันจากวันท่ีสง ดังนี้ 
๗.๑ เอกสาร ๖.๑.๑ (zero 1) 
๗.๒ เอกสาร ๖.๑.๒ (zero 2) 
๗.๓ เอกสาร ๖.๑.๓ (zero 3) 



 

 
 

๗.๔ เอกสาร ๖.๑.๔ (ขอมูลชื่อสถานประกอบกิจการสําหรับจัดทําโลและใบประกาศเกียรติคุณ) 
(ฉบับจริงเซ็นตรับรอง) 

๗.๕ เอกสาร ๖.๒.๑ (หนังสือรับรองจากประกันสังคม/หนังสือรับรองหนวยงาน กรณีรัฐวิสาหกิจ) 
(ฉบับจริง) 

๗.๖ เอกสาร ๖.๒.๓ (กท.๑๖/บัตรลงเวลา) กรณีมีการแจงประสบอันตราย (สําเนาเซ็นตรับรอง) 
 

หมายเหตุ: (๑) ผูที่มีอํานาจในการลงนามกํากับเอกสารตัวจริงและสําเนา จะตองเปนผูที่มีอํานาจในการลงนาม
 รบัรองหนังสือของบรษิัทหรือกรรมการผูจัดการ   
             (๒) เอกสาร ๖.๒.๓ ใหสงเอกสารเขาระบบออนไลนและสงเอกสารสําเนาฉบับจริง เฉพาะสถานประกอบ 
กิจการท่ีมีการประสบอันตรายแตไมเก่ียวของกับสถานประกอบกิจการนั้นหรือไมถึงข้ันหยุดงานหรือสูญเสียวัน
ทํางาน แลวแตกรณ ี 
  

๘. ขอตกลงเพิ่มเติมอื่นๆ 
๘.๑ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการผานเกณฑการพิจารณาใหไดรับการประกาศเกียรติคุณระดับ

ตางๆ และมีการรองเรียนหรือมีอุบัติเหตุจากการทํางานที่รายแรงเปนเหตุใหลูกจางไดรับบาดเจ็บ สูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียชีวิตในชวงระยะเวลาที่ มีการสะสมชั่วโมงในปนั้นๆ สถาบันสงเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ขอตัดสิทธในการรับโลและประกาศเกียรติคุณ 

๘.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบวาสถานประกอบกิจการท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณมีการแจง
ขอมูลอันเปนเท็จ หรือตรวจสอบพบวามีการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจาง/ลูกจางผูรับเหมา     
ถึงข้ันสูญเสียวันทํางานหรือหยุดงานในชวงระยะเวลาที่ เขารวมโครงการ สถาบันสงเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) จะประกาศชื่อสถานประกอบกิจการดังกลาว

เพ่ือเพิกถอนการรบัรองการประกาศเกียรติคุณผานทางเว็บไซต www.tosh.or.th พรอมยึดโลประกาศเกียรติคุณคนื 
๘.๓ หากผูใดไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาใหทําหนังสือคัดคานยื่นตอสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ไดแจงผลการ
ประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมดังกลาวอยางเปนทางการ 

๘.๔ เอกสารที่สมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ถือเปน
กรรมสิทธิ์ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 
 

 

เปดระบบใหทุกสถานประกอบกิจการย่ืนเอกสารในระบบ วันท่ี ๑ มกราคม  ๒๕๖๕ 

หมดเขต (ปดการยื่นเอกสารในระบบและจัดสงเอกสารฉบับจริง) วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 


