
 

 

เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วม 
“โครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2565”  
สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

 

คุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่มีความสนใจเข้าร่วม “โครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง   
ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน” เพื่อเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ 

1. ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายแนะน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตรายที่            
จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ 

2. ได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจของสถานประกอบกิจการในการเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ และ
มีหลักฐานการได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจของสถานประกอบกิจการ โดยลงลายมือชื่อประทับ  

3. สามารถให้ความร่วมมือในการเข้าด าเนินการส ารวจและประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้
สารเคมีอันตราย รวมทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกตการปฏิบัติงาน และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ตลอดจนให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการต้องสามารถ
เข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ โดยจะมีการเข้าส ารวจและประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง 
ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 2 ครั้ง 

4. สามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเพื่อเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  

5. ยินดีให้ใช้ผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย เป็นกรณีศึกษา               
เพ่ือประโยชน์เชิงวิจัยและพัฒนาของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และเพ่ือน าไปใช้ในการร่างคู่มือ
ประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

ค่าใช้จ่าย 
สถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณี
ใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  

รายละเอียดการสมัคร 
 ระยะเวลาในการยื่นใบสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 

1. สถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและส่งใบสมัครและหลักฐานครบถ้วนก่อน จะได้รับ
การพิจารณาเป็นอันดับแรก จ านวนของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจะจ ากัดเพียง 3 แห่งเท่านั้น 

2. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จะอธิบายรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมโครงการในวันเข้าร่วมฟัง
การบรรยายแนะน า (วันที่ 26 มกราคม 2565) 



 

 

เอกสารประกอบการสมัคร  

1. แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม “โครงการคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย” 
ประจ าปี 2565 (F-OSH-RD-001) 

2. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม “โครงการคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมี
อันตราย” ประจ าปี 2565 (F-OSH-RD-002) 

3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

การส่งเอกสารประกอบการสมัคร  

สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมต้องมีข้อมูลและรายละเอียดตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการ      

พิจารณาสถานประกอบกิจการต้นแบบดังนี้ 

-   แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม “โครงการคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมี

อันตราย” ประจ าปี 2565 (F-OSH-RD-001) โดยผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม

ลงนามรับรองข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

-  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม “โครงการคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมี

อันตราย” ประจ าปี 2565 (F-OSH-RD-002) ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของกรรมการ/ผู้มีอ านาจของสถาน

ประกอบกิจการ ลงนามอนุญาตใหเ้ข้าร่วมโครงการ 

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

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่  

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

สภาพแวดล้อมในการท างาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2 เลขที่ 18 

ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (วงเล็บมุมซองว่า “ส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม

โครงการคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ประจ าปี 2565 ”) กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทบัตรา

ไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

 

 

การเข้าร่วมโครงการคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จะประกาศผลการสมัครในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 



 

 

2. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ
คู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย โดยผลการคัดเลือกของสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด 

 
ระยะเวลาและก าหนดการ 

ระยะเวลาของโครงการคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย จะอยู่ระหว่าง
วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 

 
หมายเหตุ  

1. ก าหนดการวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  สถานประกอบกิจการสามารถ
ติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ (www.tosh.or.th) 

2. สถานประกอบกิจการสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณภาสินี ผดุงชีวิต และ คุณสุภารัตน์ คะตา 
- เบอร์โทรศัพท์ :   02-448-9111 ต่อ 603; 061-420-1371  ในเวลา 09.00-16.00 น. 
- E-mail :    pasinee.p@tosh.or.th หรือ rd@tosh.or.th 

http://www.tosh.or.th/
mailto:pasinee.p@tosh.or.th%20หรือ
mailto:rd@tosh.or.th


 

หน้า 1 
 

F-OSH-RD-001 

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม 
“โครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2565”  
สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

 
 

ค าชี้แจง กรุณาเตมิข้อมูลให้ตรงกบัความเป็นจริงของสถานประกอบกิจการ ดังนี ้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ 
 ส่วนที่ 2 การประเมินสถานประกอบกิจการตามคู่มือประเมินความเสีย่งสุขภาพลกูจ้าง ในกรณีใช้สารเคมอีันตราย 

ส่วนที่ 3 แผนการด าเนินโครงการเพื่อประเมินความเสี่ยงสุขภาพลกูจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง (  ) และเติมข้อมูลให้ชัดเจนและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
1. ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................................................................................... 

 ที่อยู.่......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

2.  ประเภทของสถานประกอบกิจการ 
(  ) กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี   (  ) กิจการผลิต ประกอบ บรรจ ุซ่อมบ ารุง เก็บรักษา ตกแต่ง 

(  ) กิจการก่อสร้าง   (  ) กิจการการขนส่ง 

(  ) โรงแรม    (  ) สถานีบริการหรือจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

(  ) ห้างสรรพสนิค้า   (  ) สถานพยาบาล 

(  ) สถาบันทางการเงิน   (  ) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

(  ) สถานปฏิบตัิการทางเคมีหรือชีวภาพ (  ) อื่น ๆ ระบุ .................................................................................... 

3. จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (โดยประมาณ)..............................คน 
4. ความมุ่งมั่นของสถานประกอบกิจการในการด าเนินการประเมนิความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

(  ) ก าลังด าเนนิการประเมินความเสี่ยง (  ) มีความประสงค์จะด าเนนิการประเมินความเสีย่งในเร็ว ๆ นี้ 

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทีดู่แลโครงการ 
5.1  ชื่อนาย/นาง/นางสาว............................................นามสกุล............................................................................  

แผนก.....................................................................ฝ่าย................................................................................... 
เบอร์มือถือ................................E-mail..................................................................ระดับ จป......................... 

5.2 ชื่อนาย/นาง/นางสาว............................................นามสกุล............................................................................  
แผนก.....................................................................ฝ่าย................................................................................... 
เบอร์มือถือ................................E-mail..................................................................ระดับ จป......................... 

 



 

หน้า 1 
 

F-OSH-RD-001 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการในการด าเนนิการประเมนิความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ให้ที่ตรงกับสภาพเป็นจริงของสถานประกอบกิจการ 

ค าถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

อื่น ๆ 

การด าเนินงานของสถานประกอบกิจการด้านการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างฯ 
1. ด้านหลักการของคณะท างานประเมินความเสี่ยงสขุภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 
1.1 สถานประกอบกิจการ มีคณะท างานประเมินความเสี่ยง ดังต่อไปนี ้    

1) คณะประเมินความเสีย่ง  โดยคัดเลือกจากผูแ้ทนที่มีต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ท างาน วิศวกร ช่างซ่อมบ ารุง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างาน เป็นต้น 

   

2) คณะจัดการความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากผู้แทนที่มีต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล วิศวกร
ประจ าโรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ หัวหน้า
งานฝ่ายเทคนิค หัวหน้างาน ฝ่ายซ่อมบ ารุง หัวหน้างานฝ่ายบัญชีและบุคคล 
เป็นต้น 

   

1.2 สถานประกอบกิจการ มีการก าหนดคุณสมบัตคิณะท างาน ดังต่อไปนี ้    

1) มีความรู้ในงาน กจิกรรม กระบวนการผลิต ทีม่ีการท างานเกี่ยวกับสารเคมี    

2) มีความรู้ ความเขา้ใจในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   

3) มีความรู้ ความเขา้ใจด้านการประเมนิความเสีย่งสุขภาพลูกจา้ง กรณีใช้
สารเคมีอันตราย และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

   

2. ด้านหลักการกระบวนการประเมินความเสี่ยง    
2.1 สถานประกอบกิจการ มีการวิเคราะห์งาน เพื่อน าประเมินความเสี่ยงฯ ของ

กิจกรรม/ กระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  โดยการระบุรายละเอียด

ข้อมูล ได้แก่ 

   

1) ลักษณะงาน    

2) สภาพแวดล้อมในการท างาน    

3) ข้อมูลสารเคมีและข้อบ่งใช้สารเคมีอันตราย    

4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.2 สถานประกอบกิจการ มีการพิจารณาก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

สารเคมีของลูกจ้างที่เข้าข่ายต้องประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
   

1) งานท่ีมีแนวโน้มของการสัมผัสสารเคมีอันตรายสูงเกินกว่าขีดจ ากัดการ
สัมผัสในการท างาน ของสารเคมีอันตราย 

   

2) งานท่ีมีความรุนแรงอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือมีการร้องเรียน หรือร้อง
ทุกข์ของลูกจ้างในการท างาน 

   

3) งานหรือกิจกรรมใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง
ฯ มาก่อน ได้แก่ งานที่ท าในขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
และพัฒนา การออกแบบ การทดลอง การก่อสร้าง  การขยายหรือ
ดัดแปลงการผลิต เป็นต้น หรือแม้กระทั่งเป็นงานที่ท าในขั้นตอนการ
แก้ไขในช่วงที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา หรือหลังการเกิด
อุบัติเหตุ 

   

4) งานท่ีเป็นข้อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

3. ด้านขั้นตอนการด าเนินการประเมินความเสี่ยง 
3.1 สถานประกอบกิจการ มีการจัดกลุ่มลูกจ้างที่สัมผัสสารเคมีที่คล้ายกัน โดยมี

การสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน หรือมีการสัมผัส

สารเคมีเข้าสู่ร่างกายในลักษณะเดียวกัน โดยมีการพิจารณาใช้ข้อมูล ดังนี ้

   

1) ข้อมูลเกี่ยวกับงาน กิจกรรม กระบวนการผลิต    

2) ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย    

3.2 สถานประกอบกิจการ มีการช้ีบ่งอันตราย โดยการจ าแนกประเภทของ

สารเคมีอันตราย ตามผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับลูกจ้าง  โดย

ประกอบด้วยกระบวนการ ได้แก่  

   

1) การจัดท าบัญชีรายการสารเคมีอันตราย    

2) การจัดประเภทผลกระทบของสารเคมีอันตราย    

3.3 สถานประกอบกิจการ มีการจัดระดับอันตรายตามลักษณะของสารเคมี เพื่อ

อธิบายลักษณะอันตรายของสารเคมีที่ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงาน โดย

ประกอบด้วยกระบวนการ ได้แก่ 

   

1) การระบุลักษณะของสารเคมีอันตราย    

2) การจัดระดับอันตรายของสารเคมีอันตราย    
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3.4 สถานประกอบกิจการ มีการจัดระดับการสัมผัส เพื่อพิจารณาระดับของการ
สัมผัสสารเคมี โดยพิจารณาการเข้าสู่ร่างกายทุกช่องทางทุกกรณีที่เป็นไปได้ 
โดยประกอบด้วยกระบวนการ ได้แก่ 

   

1) การก าหนดระดับการสัมผัสสารเคมี    

2) การจัดระดับการสัมผัสสารเคมีอันตราย    

3.5 สถานประกอบกิจการ มีด าเนินการประเมินระดับความเสี่ยง จากระดับ

อันตรายของสารเคมี และระดับการสัมผัสสารเคมี เพื่อจ าแนกประเภทความ

เสี่ยงของสารเคมีที่ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงาน  

   

3.6 สถานประกอบกิจการ มีการวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่พิจารณาจาก

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินค่าความเสี่ยงฯ ซี่งใช้หลักการ

ควบคุมความเสี่ยงฯ ภายใต้แนวคิดตามหลักการล าดับช้ันของการแผนการ

ก าจัด หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้เช่น การขจัด การทดแทน 

การควบคุมทางวิศวกรรม การควบคุมด้านการบริหารจัดการ การควบคุมที่

ตัวบุคคล 
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ส่วนที่ 3 แผนการด าเนินโครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสขุภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือควบคุมความเสี่ยง ภายใต้แนวคิดตามหลักการล าดับชั้นของการ
แผนการก าจัด หรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

1. ช่ือแผนงาน/โครงการ................................................................................................................................................. 

2. ที่มา/ปัญหา/หลักการ/เหตุผล

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

3. วัตถุประสงค์

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4. วิธีด าเนินงาน 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

5. ระยะเวลาด าเนินการ................................................................................................................................................. 

6. งบประมาณ................................................................................................................................................................ 
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7. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

ค าอธิบาย 
1.ชื่อแผนงาน/โครงการ ให้ระบุชื่อแผนงาน/โครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจน 
2.หลักการและเหตุผล ชี้แจงรายละเอยีดของปัญหา และความจ าเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการด าเนินงานตามโครงการ 
3.วัตถุประสงค์ แสดงถึงความต้องการของการด าเนินโครงการว่าตอ้งการอะไร ซ่ึงระบุอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติ และประเมินผลได้  
4.วิธีด าเนินงาน ก าหนดภารกิจที่จะตอ้งปฏิบัติในการด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดล าดับสิ่งใดควรท าก่อน - 

หลัง จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ท าให้โครงการบรรลุผล 
5.ระยะเวลาด าเนินการ การระบุระยะเวลาด าเนินโครงการ ควรระบุเวลาที่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ 
6.งบประมาณ การประมาณการค่าใช้จา่ยทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจ าแนกรายการค่าใช้จา่ยได้อยา่งชัดเจน  
7.ผลที่คาดว่าจะได้รบั เมื่อโครงการนั้นเสร็จแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้าง  

หมายเหตุ การเข้าร่วมโครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศผลในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน

เว็บไซต์ http://www.tosh.or.th หรือ เฟสบุ๊ค สสปท - TOSH 

2. ส่งแบบฟอร์ม F-OSH-RD-001 และ F-OSH-RD-002 และ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อสมัครเข้าร่วม

โครงการ ได้ที่  

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

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2 เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

(วงเล็บมุมซองว่า “ส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมี

อันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2565”) กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวัน

ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :  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 

 
 

http://www.tosh.or.th/
https://www.facebook.com/tosh.or.th/
mailto:rd@tosh.or.th
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม 
“โครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2565”  
สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

 
ค ารับรองของนายจ้าง/ผู้บริหาร/ กรรมการ/ผู้มีอ านาจ ของสถานประกอบกิจการ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ระบุ)....................................................................................... ................. 
เลขประจ าตัวประชาชน....................................................ที่อยู่..................................................................... .............. 
ซอย..................................................ถนน.......................................หมู่ที่..........แขวง/ต าบล.... ................................... 
เขต/อ าเภอ..................................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.......................  
ต าแหน่ง...................................................................................................................................................................................................... 
เป็นกรรมการ/ผู้มีอ านาจของสถานประกอบกิจการ ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบการรับสมัครส าหรับ
เข้าร่วม “โครงการน าคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2565” แล้วข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมใน
โครงการดังกล่าวโดยสมัครใจ และพร้อมสนับสนุนบุคลากรของสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ จึงได้ลงนาม
ในเอกสารใบยินยอมนี้ 

 
 

 
 
 

 

ลงนาม......................................................ผู้ประสานงาน/ผู้รบัผิดชอบโครงการ                               
(..............................................................) 

      วันที่.................................................. 
 

ลงนาม......................................................นายจ้าง/กรรมการ/ผู้มีอ านาจ 
(..............................................................) 

วันที่.................................................. 
 


