หลักเกณฑและเงื่อนไขการสมัครเขารวม
กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ป ๒๕๖๒
(Zero Accident Campaign 2019)


๑. นิยาม
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทําหรือ
สภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน
“นายจาง”หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และใหหมายความรวมถึง
ผูประกอบกิจการซึ่งยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบ
กิจการ ไมวาการทํางานหรือการทําผลประโยชนนั้นจะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม รวมทั้งรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทาตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความรวมถึง
ผูซึ่งไดรับความยินยอมใหทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไมวาจะเรียก
ชื่ออยางไรก็ตาม
“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
“หัวหนางาน ”หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชาหรือสั่งใหลูกจางทํางาน
ตามหนาที่ของหนวยงาน
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ”หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
“สถานประกอบกิจการ”หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจาง หรือของรัฐวิสาหกิจที่มีลูกจาง
ทํางานอยูในหนวยงานหรือ สาขานั้น ๆ และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมีการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือจดทะเบียนสาขาอยางชัดเจน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานในสถานประกอบกิจการ
“การประสบอันตรายจากการทํางาน” หมายความวา ลูกจางไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางาน
“การสูญเสียวันทํางาน” หมายความวา ลูกจางประสบอันตรายจากการทํางานและไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติในวันทํางานหรือในวันทํางานถัดไป
“กฎหมาย” หมายความวา กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

-๒–

๒. เงื่อนไขการสมัครเขารวมกิจกรรม

สถานประกอบกิจการที่ประสงคสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย ประจําป ๒๕ ๖๒ เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
๒.๑ เปนสถานประกอบกิจการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมี
การจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนสาขาอยางชัดเจน
๒.๒ สถานประกอบกิจการเปดดําเนินการแลวอยางเปนทางการและมีการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๓ สถานประกอบกิจการที่สมัครเขารวมกิจกรรมเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณจะตองไมมี
การประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจาง/ลูกจางผูรับเหมา/ลูกจางผูรับเหมาชวง ถึงขั้นหยุดงานหรือ
สูญเสียวันทํางานในสถานประกอบกิจการแตละแหง หรือแตละสาขาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ ในชวง
ระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ
๒.๔ การนับลูกจางใหนับรวมลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางของผูรับเหมา/ลูกจางของ
ผูรับเหมาชวงทั้งหมดที่เขามาปฏิบัติงานประจํา ณ สถานประกอบกิจการหรือสาขาที่ขอรับการรับรอง ในชวง
ระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ
กรณีสํานักงานใหญ นําชั่วโมงการทํางานของสํานักงานแตละสาขามานับรวมดวยในปกอน
หากประสงคจะขอรับประกาศเกียรติคุณตอเนื่องในปถัดไป จะตองนับรวมชั่วโมงการทํางานของสํานักงาน
สาขา ที่เคยนับในปที่ผานมาดวย มิเชนนั้น จะตองเริ่มนับจํานวนปที่รวมกิจกรรมใหม ทั้งนี้ ไมนับรวมลูกจาง
ของคูสัญญาที่มีการจางเหมาใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) การจางเหมาบริการเพื่อติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร เคลื่อนยาย หรือซอมบํารุงเครื่องมือ
เครื่องจักร ที่ลักษณะงานเปนการชั่วคราวและไมเกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
(๒) การจางเหมาเพื่อบํารุงรักษาเปนครั้งคราว หรือการจางเหมาทําความสะอาดเปนครั้งคราวที่
มิใชงานประจํา หรือการจางตกแตงสวน/ตกแตงสถานที่เปนครั้งคราว
(๓) การเขามาบริการหลังการขายของบริษัทผูผลิต หรือบริษัทผูขายสินคาให
(๔) การจางเหมาขนสงสินคา หรือขนสงพนักงาน โดยที่บริษัทคูสัญญามิไดมีลูกจางมาประจํา
ณ สถานประกอบกิจการ
(๕) การอนุญาตใหนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเขามาทํางานเพื่อแบงผลประโยชน เชน การ
เขามาขายสินคาเพื่อแบงเปอรเซ็นตหรือการเชาสถานที่เพื่อแสดงสินคา จําหนายสินคาหรือลักษณะงานอยาง
อื่นที่คลายคลึงกัน
(๖) การจางเหมากอสราง ตอเติม รื้อถอน เคลื่อนยาย สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ
การประกอบกิจการหรือกระบวนการผลิตทั้งกอนและหลังเปดดําเนินการ
๒.๕ สถานประกอบกิจการที่สมัครเขารวมกิจกรรมเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ ครั้งแรกจะตอง
มีการสะสมชั่วโมงการทํางานของลูกจางตอเนื่องไดตามเกณฑที่กําหนดโดยสามารถสะสมชั่วโมงการทํางาน
ยอนหลังไดไมจํากัดและมีระยะเวลาของการนับชั่วโมงการทํางานสะสมตองไมนอยกวา ๙ เดือน แตวันสุดทาย
ของการนับชั่วโมงการทํางานสะสมตองไมเกิน ๑ ป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

-๓-

๓. การนับชั่วโมงการทํางาน
๓.๑ การนับชั่วโมงการทํางานเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณแบบตอเนื่องใหเริ่มนับในวันถัดไป
ตอจากวันสุดทายที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณแลวในปที่ผานมา (แมวาวันถัดไปจะเปนวันหยุดก็ตาม) และ
ระยะเวลาที่สะสมใหมจะตองไดตามเกณฑที่กําหนดของแตละระดับ
๓.๒ กรณีลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางผูรับเหมา/ลูกจางผูรับเหมาชวงประสบอันตราย
จากการทํางานจนถึงขั้นสูญเสียวันทํางาน ใหเริ่มนับชั่วโมงการทํางานใหม โดยเริ่มสะสมและนับชั่วโมงการ
ทํางานไดในวันที่ลูกจางคนสุดทายที่ประสบอันตรายจากการทํางานถึงขั้นหยุดงานกลับมาทํางานปกติ
๓.๓ กรณีลูกจางของสถานประกอบกิจการ/ลูกจางผูรับเหมา/ลูกจางผูรับเหมาชวงประสบอันตราย
จากการทํางานจนถึงขั้นเสียชีวิตใหเริ่มนับชั่วโมงการทํางานไดหลังจากที่ลูกจางเสียชีวิตมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
๓.๔ กรณีลูกจางทํางานใหกับสถานประกอบกิจการหลายแหงในชวงเวลาที่นับชั่วโมงการทํางาน
เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ หามสถานประกอบกิจการเหลานั้นนับชั่วโมงการทํางานของลูกจางคน
เดียวกันซ้ําในวันและเวลาเดียวกันหากมีการนับซ้ํา สถาบันสงเสริมความปลอดภัย 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
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

-๔-

ที่
(๑)
๑
๒
๓

ชั่วโมงทํางานปกติ
วัน/เดือน/ป ชั่วโมงการทํางาน วันทํางาน/เดือน
(๒)
ตอวัน/ตอคน(๓)
(๔)
๑ – ๓๑/๑/
๗
๒๒
๒๕๖๑
๑ – ๒๘/๒/
๒๕๖๑
๑ – ๓๑/๓/
๒๕๖๑

จํานวนลูกจาง ชั่วโมงการทํางาน
ทํางานตอวัน(๕)
(๖)
๕๐๐
๗๗,๐๐๐

รวม

ที่
(๑)
๑
๒
๓

ชั่วโมงทํางานลวงเวลา
วัน/เดือน/ป ชั่วโมงการทํางาน
(๒)
ตอวัน(๓)
๑ – ๓๑/๑/
๒
๒๕๖๑
๑ – ๒๘/๒/
๒๕๖๑
๑ – ๓๑/๓/
๒๕๖๑

วันทํางาน
(๔)
๒๒

๗๗,๐๐๐

จํานวนลูกจาง ชั่วโมงการทํางาน
ทํางานตอวัน(๕)
(๖)
๑๐๐
๔,๔๐๐

รวม

๔,๔๐๐

๓.๖ สถานประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนนิติบุคคล การถายโอนกิจการ หรือการควบกิจการ จะไม
สามารถนําชั่วโมงการทํางานของนิติบุคคลเดิมมานับรวมเพื่อขอรับการรับรองแบบตอเนื่องได โดยใหเริ่มนับ
และสะสมชั่วโมงการทํางานใหมตั้งแตมีการเปลี่ยนนิติบุคคล การถายโอนกิจการ หรือการควบกิจการ และ
สะสมชั่วโมงการทํางานใหมใหไดตามระยะเวลาและหลักเกณฑที่กําหนดในแตละระดับนั้น ๆ
กรณีเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลโดยไมมีการเลิกนิติบุคคลตามกฎหมาย และไมมีการเปลี่ยน
วัตถุประสงคของนิติบุคคล สถานประกอบกิจการนั้นสามารถนําชั่วโมงการทํางานของนิติบุคคลในชวงเวลาที่ใช
ชื่อเดิมมานับรวม เพื่อขอรับการรับรองแบบตอเนื่องได

-๕–
๔. การประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑไดอยางครบถวนและสามารถสะสมชั่วโมงการทํางาน
ตอเนื่องไดตามที่กําหนดจะไดรับการประกาศเกียรติคุณตามระดับของการสะสมชั่วโมงการทํางาน หรือการ
ประกาศเกียรติคุณตามการเลื่อนระดับ ดังนี้
๔.๑ การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการสะสมชั่วโมงการทํางาน โดยแบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้
(๑) ใบประกาศเกียรติคุณระดับตน หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติ
คุณที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางานตอเนื่อง
ไมนอยกวา ๑๒ เดือน
(๒) โลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศ
เกียรติคุณที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมระหวาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสม
ชั่วโมงการทํางานตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน
(๓) โลประกาศเกียรติคุณระดับเงิน หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติ
คุณที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมระหวาง ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมง
การทํางานตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน
(๔) โลประกาศเกียรติคุณระดับทอง หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศเกียรติ
คุณที่มีชั่วโมงการทํางานสะสมตั้งแต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป และมีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทํางาน
ตอเนื่องไมนอยกวา ๙ เดือน
(๕) โลประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ขอรับรองประกาศ
เกียรติคุณที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดตอกัน ๕ ป
๔.๒ การประกาศเกียรติคุณโดยวิธีการเลื่อนระดับ
(๑) การเลื่อนระดับโดยสถานประกอบกิจการไดรับการประกาศเกียรติคุณตอเนื่องตามเกณฑ
ที่กําหนด หมายถึง สถานประกอบกิจการไดรับการประกาศเกียรติคุณในระดับเดียวกันตามขอ ๔.๑ (๑)– ๔.๑ (๔)
ติดตอกัน ๕ ป และในปที่ ๕ จะไดรับการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น ๑ ระดับ (การเลื่อนระดับประเภทนี้จะไมดูจํานวน
ชั่วโมงการทํางานสะสม แตจะดูความตอเนื่องของการไดรับการรับรอง)
(๒) การขอเลื่อนระดับตามขอ ๔.๒ (๑) นายจางจะตองแนบสําเนาประกาศเกียรติคุณในชวง
ระยะเวลา ๔ ปตอเนื่องยอนหลังดังกลาวมาดวย
(๓) สถานประกอบกิจการที่ไมไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวในป ๒๕ ๖๑ โดยมีเหตุจําเปนอัน
สมควรหรือเหตุสุดวิสัยและไมผดิ หลักเกณฑของกิจกรรม หากสถานประกอบกิจการดังกลาวประสงคเขารวม
กิจกรรมในป ๒๕๖๒ สามารถนับจํานวนชั่วโมงการทํางานตอเนื่อง แตใหเริ่มตนนับจํานวนปที่รวมกิจกรรมใหม
(๔) การเลื่อนระดับมีผลตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ และจะยังคงระดับที่สูงขึ้นนี้ตอไปก็ตอเมื่อ
สถานประกอบกิจการดําเนินกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องและการสะสมชั่วโมงการทํางานที่ชวงเวลาตอเนื่อง
เชนเดียวกัน
๔.๓ การนับชั่วโมงการทํางานสะสมทั้งสองวิธีจะตองไมเกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

-๖๕.

การขอรับใบสมัคร

สถานประกอบกิจการที่ประสงคจะสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย ประจําป ๒๕ ๖๒ ตองสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนบนเว็ปไซตของสถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เทานั้น โดยสามารถดาวนโหลด
หลักเกณฑและชุดเอกสารประกอบการสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให
เปนศูนย ประจําป ๒๕๖๒ ไดที่เว็บไซตของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน (องคการมหาชน) www.tosh.or.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๕.๑ สถานประกอบกิจการที่ประสงคจะสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทํางานใหเปนศูนย ประจําป ๒๕ ๖๒ จะตองใชชุดใบเอกสารประกอบการสมัครของป ๒๕ ๖๒
ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดไวเทานั้น
(๑) กรณีสํานักงานใหญประสงคจะเขารวมกิจกรรม เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ
ในนามของสํานักงานใหญ และนําชั่วโมงการทํางานของสํานักงานแตละสาขามานับรวมดวย ใหสํานักงานใหญ
แจงใหสํานักงานสาขาดําเนินการจัดทําเอกสารใบสมัครทั้งหมดตามหลักเกณฑที่กําหนด และสํานักงาน
ใหญรวบรวมสงในระบบครั้งเดียว
(๒) กรณีสํานักงานสาขา ประสงคที่จะแยกสมัครเขารวมกิจกรรม เพื่อขอรับการประกาศ
เกียรติคุณเฉพาะสาขานั้นๆ จะตองใหสํานักงานสาขา สมัครและสงเอกสารประกอบการสมัครใน ระบบดวย
ตนเอง
(๓) กรณีผูรับเหมาชวงประสงคจะเขารวม กิจกรรม เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ
ผูวาจาง (สถานประกอบกิจการที่ลูกจางของผูรับเหมาทํางาน ใหตามสัญญารับเหมา ) ไมสามารถนําชั่วโมง
การทํางานของผูรับเหมาดังกลาวมานับรวมดวย
หากสถานประกอบกิจการไดสมัครเขารวมกิจกรรมตามกรณี (๑) (๒) หรือ (๓) แลว
ในปที่ผานมา หากประสงคจะใหนับจํานวนปที่รวมกิจกรรมใหม จะไมสามารถขอเปลี่ยนแปลงวิธีการนับ
จํานวนชั่วโมงการทํางานซึ่งแตกตางจากปที่ผานมาได
๕.๒ สถานประกอบกิจการจะตองกรอกขอมูลใหครบถวน ชัดเจน รวมทั้งการตรวจสอบความถูกตอง
และรับรองเอกสารดวยตัวทานเอง
๕.๓ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ไดรับประกาศเกียรติคุณทางเว็บไซต ของ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(องคการมหาชน)
www.tosh.or.th ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๕.๔ สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑไมครบถวนตามขอ ๕.๑ และ ๕.สถาบั
๒ นสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(องคการมหาชน) ขอตัดสิทธิ์การสมัครเขารวม
กิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ประจําป ๒๕ ๖๒ โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา

-๗๖. เอกสารประกอบการสมัครและยื่นในระบบ
สถานประกอบกิจการที่ประสงคสมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
ใหเปนศูนย ประจําป ๒๕๖๒ ตองยื่นเอกสารดังนี้
๖.๑ แบบฟอรมการสมัครที่ตองดาวนโหลด
๖.๑.๑ ไฟล ตารางบันทึกชั่วโมงการทํางาน ประจําป ๒๕ ๖๒ (กรณีสถานประกอบกิจการที่มี
ผูรับเหมา/ผูรับเหมาชวง จะตองจัดทําตารางบันทึกชั่วโมงการทํางานแยกออกเปนรายๆ) (แบบ Zero ๑)
หมายเหตุ สถานประกอบกิจการสามารถสงไฟดตารางบันทึกชั่วโมงการทํางานของ
สถานประกอบกิจการแทนได หากมีวิธีการคํานวณทีดี ละเอียด ถูกตองและเหมาะสมกวา
๖.๑.๒ หนังสือ รับรอง จากนายจางและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป ๒๕ ๖๒ ที่รับรองวาสถานประกอบกิจการ มีหลักบรรษัทภิบาลและ
รับรองไมเคยเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจางประสบอันตรายจากการทํางาน ที่ตองแจงตอพนักงานตรวจความ
ปลอดภัย ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในชวงระยะเวลาดังกลาว (แบบ Zero ๒)
๖.๑.๓ หนังสือ รับรอง จากนายจาง ที่รับรองวาลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางาน
ปฏิบัติงาน ณ สาขาอื่น กรณีที่สถานประกอบกิจการมีการแจงการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจางใน
ภาพรวมหรือในรหัสกิจการเดียวกันทั้งองคกร พรอมแนบทะเบียนลูกจางมาประกอบดวย(แบบ Zero ๓)
๖.๑.๔ แบบขอมูลชื่อสถานประกอบกิจการสําหรับจัดทําโลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
พิมพจากในระบบหนาขอมูลเบื้องตน แถบที่ ๖ และลงลายมือชื่อรับรอง
๖.๒ เอกสารที่สถานประกอบกิจการตองจัดหาเพื่อยื่นประกอบการสมัคร
๖.๒.๑ หนังสือ รับรองจากสํานักงานประกันสังคม ที่รับรองวาสถานประกอบกิจการไมมีการประสบ
อันตรายจากการทํางานของลูกจางถึงขั้นหยุดงานในชวงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ
กรณีสถานประกอบกิจการ มีผูรับเหมา/ผูรับเหมาชวงจะตองมีหนังสือรับรองจาก
สํานักงานประกันสังคมที่รับรองวาลูกจางของผูรับเหมา/ลูกจางผูรับเหมาชวงแตละรายวาไมมีการประสบ
อันตรายจากการทํางานถึงขั้นหยุดงานในชวงระยะเวลาดังกลาวดวย
๖.๒.๒ สําเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
สาขา กรณีสถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนชื่อสถาน ประกอบกิจการในชวงที่ขอรับรองประกาศเกียรติคุณ
จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับเดิมและสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลฉบับใหมมาเพื่อประกอบในการพิจารณาดวย
หมายเหตุ : กรณีที่สถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล หากประสงคจะเขารวมกิจกรรมการ
รณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย จะสามารถเริ่มนับและสะสมชั่วโมงการทํางานไดตั้งแตวันที่
สถานประกอบกิจการเปลี่ยนนิติบุคคล และสะสมชั่วโมงการทํางานใหมตามหลักเกณฑที่กําหนด

-๘๖.๒.๓ กรณีสถานประกอบกิจการ หรือผูรับเหมา/ผูรับเหมาชวง มีการแจงการประสบอันตรายของ
ลูกจางตอกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมในชวงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ แตไมถึงขั้น
หยุดงานหรือสูญเสียวันทํางาน จะตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) สําเนาแบบแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย และคํารองขอรับเงิน
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (กท.๑๖) สํานักงานประกันสังคม ของลูกจาง
(๒) แบบรายงานขอมูลการประสบอันตรายและเงินทดแทน รายกิจการ ของกองทุนเงิน
ทดแทนสํานักงานประกันสังคม
(๓) บัตรลงเวลา หรือตารางการลงเวลาทํางานของลูกจางในชวงที่ลูกจางเกิดอุบัติเหตุ
(๔) เอกสารอื่นที่แสดงวาลูกจางไมมีการหยุดงาน
กรณีเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ไมไดเขาประกันสังคม ใหหนวยงานทําหนังสือรับรอง
ตนเอง และลงนามโดยผูบริหารสูงสุดของแตละแหง สําหรับลูกจางหรือลูกจางผูรับเหมาชวงที่ไมใชพนักงาน
รัฐวิสาหกิจและปฏิบัติงานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะตองมีหนังสือรับรองจากสํานักงานประกันสังคมทุก
ราย หรือทุกนิติบุคคล
๖.๒.๔ สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานในสถานประกอบกิจการ
๖.๒.๕ สําเนานโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ ที่ใหความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย
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
กรณีที่สถานประกอบกิจการไมมีการดําเนินการ ๕ ส สามารถสงแผนการดําเนินงาน
และผลการดําเนินงานกิจกรรมที่มีลักษณะการดําเนินการหรือวัตถุประสงคใกลเคียงแทน
๖.๒.๑๑ สําเนาหนังสือรับรองจากผูวาจาง (สถานประกอบกิจการที่ลูกจางทํางาน) หรือสําเนา
สัญญาจางกับบริษัทผูวาจางใหมาดําเนินการ ในสถานประกอบกิจการ เฉพาะกรณีผูรับเหมาชวงสมัครเขารวม
กิจกรรมเอง โดยจะเปนการรับรองเฉพาะสาขาที่ลูกจางนั้นทํางาน ดังนั้นการกรอกขอมูลสถานประกอบกิจการ
ตองระบุสถานที่ที่ลูกจางทํางานใหชัดเจน

-๙-

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 ออนไลน และสงเอกสารฉบับจริง
เฉพาะสถานประกอบกิจการมีการประสบอันตรายที่ไมเกี่ยวของกับสถานประกอบกิจการหรือไมถึงขั้นหยุดงาน
หรือสูญเสียวันทํางาน แลวแตกรณี

๘. ขอตกลงเพิ่มเติมอื่นๆ

๘.๑ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการผานเกณฑการพิจารณาใหไดรับการประกาศเกียรติคุณระดับ
ตางๆ และมีการรองเรียนหรือมีอุบัติเหตุจากการทํางานที่รายแรงเปนเหตุใหลูกจางไดรับบาดเจ็บ สูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียชีวิตกอนที่จะมีการจัดพิธีมอบโลประกาศ เกียรติคุณ สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ขอตัดสิทธในการขึ้นรับโลประกาศเกียรติคุณ
๘.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบวาสถานประกอบกิจการที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณมีการแจง
ขอมูลอันเปนเท็จ หรือตรวจสอบพบวามีการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจาง/ลูกจางผูรับเหมา/
ลูกจางผูรับเหมาชวง ถึงขั้นสูญเสียวัน ทํางานหรือหยุดงานในชวงระยะเวลาที่เขารวมโครงการ สถาบันสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
จะประกาศชื่อสถาน
ประกอบกิจการดังกลาวเพื่อเพิกถอนการรับรองการประกาศเกียรติคุณผานทางเว็บไซต
www.tosh.or.th
พรอมยึดโลประกาศเกียรติคุณคืน
๘.๓ หากผูใดไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาใหทําหนังสือคัดคาน
ยื่นตอ สถาบัน สงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทีส่ ถาบัน
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
ไดแจงผล การ
ประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมดังกลาวอยางเปนทางการ
๘.๔ เอกสารที่สมัครเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย ถือเปน
กรรมสิทธิ์ของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)

เปดรับสมัครทางเว็ปไซตตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
เปดระบบใหทุกสถานประกอบกิจการยื่นเอกสารในระบบ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
หมดเขตรับสมัคร (ปดการยื่นเอกสารในระบบ) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

