
 

 
 

การกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร 
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ส าหรับสถานประกอบกิจการ 
 

๑. แบบ Zero ๑ (ตารางบันทึกชั่วโมงการท างาน) 
๑.๑ สถานประกอบกิจการที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ

จากการท างานให้เป็นศูนย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปี ๒๕๖๒ จะต้องแจงรายละเอียด
ชั่วโมงการท างานในช่วงที่จะขอรับการประกาศเกียรติคุณตามแบบ Zero ๑ ก าหนด 

กรณีขอรับการประกาศเกียรติคุณต่อเนื่องไม่ต้องแจงรายละเอียดชั่วโมงการท างานที่เคยได้รับ
การประกาศเกียรติคุณมาแล้ว ให้แจงรายละเอียดเฉพาะชั่วโมงการท างานในส่วนต่อเนื่องที่เพ่ิมเติมมาเท่านั้น 

ทั้งนี้ ให้แยกชั่วโมงการท างานปกติและชั่วโมงการท างานล่วงเวลาให้ชัดเจน 
๑.๒ ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างผู้รับเหมาหรือลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงจะต้องแจง

รายละเอียดชั่วโมงการท างานเป็นรายนิติบุคคล โดยแยกชั่วโมงการท างานปกติและชั่วโมงการท างานล่วงเวลา
ให้ชัดเจน และสรุปชั่วโมงการท างานทั้งหมดตามแบบ Zero ๑ ก าหนด 

หมายเหตุ สถานประกอบกิจการสามารถส่งไฟด์ตารางบันทึกชั่วโมงการท างานของสถานประกอบ
กิจการแทนได้ หากมีวิธีการค านวณทีดี ละเอียด ถูกต้องและเหมาะสมกว่า 
 

๒. แบบ Zero ๒ (หนังสือรับรองของนายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัยฯรับรองด้านความ
ปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง) 
สถานประกอบกิจการที่ เข้าข่ายต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีหลักบรรษัทภิบาลในการประกอบ
ธุรกิจ และหนังสือรับรองไม่มีการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างานในสถาน
ประกอบกิจการที่นายจ้างต้องแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบ อันตราย/เจ็บป่วยจากการ
ท างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในช่วงระยะเวลาที่จะขอรับการประกาศเกียรติคุณจะต้องให้
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบกิจการทุกคน ลงลายมือชื่อรับรอง
อย่างครบถ้วน โดยสามารถเพ่ิมช่องลงลายมือชื่อในแบบ Zero ๒ หรือพิมพ์ขึ้นมาใหม่เพ่ือเพ่ิมที่ส าหรับลงลายมือ
ชื่อของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ครบถ้วน ทั้งนี้โดยให้
ยึดแบบ Zero ๒ เป็นเกณฑ์ 

กรณีที่นายจ้างมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน นายจ้างจะต้องลงลายมือชื่อในแบบ Zero ๒ ในส่วนของนายจ้างและแนบส าเนา
หนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
มาด้วย 

 
 



 

 
 

- ๒ - 
 
หากสถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบ

กิจการ ตามกฎหมาย ให้นายจ้างหรือผู้ที่นายจ้างมอบหมายลงนามและจัดให้ลูกจ้างแต่ละระดับลงนามใน
หนังสือรับรอง ดังนี้ 

(๑) นายจ้าง       ประธาน 
(๒) ผู้แทนลูกจ้างระดับบังคับบัญชา  จ านวน ๒ คน  กรรมการ 

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 
(๓) ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ    จ านวน ๒ คน  กรรมการ 

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน 
 

๓. แบบ Zero ๓ (หนังสือรับรองจากนายจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างาน ณ สาขาอ่ืน) 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีการแจ้งการประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้างในภาพรวม

หรือในรหัสกิจการเดียวกันทั้งองค์กร เช่น ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาแจ้งรวมกัน หรือใช้รหัสกิจการ
เดียวกัน แต่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างานนั้น ปฏิบัติงาน ณ สาขาอ่ืน ให้นายจ้างลงลายมือชื่อใน 
แบบ Zero ๓ พร้อมแนบทะเบียนลูกจ้างมาประกอบด้วย 
 

๔. (แบบข้อมูลชื่อสถานประกอบกิจการส าหรับจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร) 
สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณต้องให้ข้อมูลชื่อส าหรับจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ

และเกียรติบัตรให้ครบถ้วนและชัดเจน และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนามรับรองข้อมูลชื่อ ทั้งนี้ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลชื่อส าหรับจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ตามแบบพิมพ์จากระบบที่ทาง
ผู้จัดได้รับแล้ว (พิมพ์จากในระบบหน้าข้อมูลเบื้องต้น แถบที่ ๖ และลงลายมือชื่อรับรอง) 
 

๕. แบบการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์

ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือขอรับรองการประกาศเกียรติคุณจะต้องมีการด าเนินงานและบริหารจัดการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบกิจการที่ครบถ้วนและถูกต้องโดยให้
ความส าคัญกับการลดสถิติอุบัติจากการท างานให้เป็นศูนย์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

๕.๑ มีการก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ให้
ความส าคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยนายจ้าง รวมทั้ง 
มีการประกาศและแจ้งให้ลูกจ้างทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง 

๕.๒ มีแผนการประเมินอนัตรายหรือการประเมินความเสี่ยง 
๕.๓ มีแผนการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยง ตามผลการประเมินอันตรายหรือการประเมิน  

ความเสี่ยง 
 
 



 

 
 

- ๓ - 
 

๕.๔ มีแผนการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
แก่ลูกจ้างทุกระดับ 

๕.๕ มีการตั้งงบประมาณในการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

๕.๖ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งขึ้นทะเบียนกับส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ที่สถานประกอบกิจการหรือสาขาตั้งอยู่ 

๕.๗ มีการจัดท ากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานอ่ืนๆ ที่ต้องจัดให้มีคือ กิจกรรม ๕ ส โดยที่อาจจะมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น กิจกรรม
KYTกิจกรรมการรณรงค์ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ สัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบ
กิจการ เป็นต้น 

๕.๘ มีการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานครอบคลุมถึงผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๕.๙ เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (พร้อมแสดงหลักฐาน) 
 

๖. เอกสารรับรองจากส านักงานประกันสังคม 
๖.๑ สถานประกอบกิจการที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ ถ้าในหน่วยงานหรือสาขาที่ขอรับ  

การรับรองมีลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง นอกจากจะมีหนังสือรับรองจากส านักงานประกันสังคม  
ฉบับจริงของสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองแล้ว จะต้องมีหนังสือรับรองจากส านักงานประกันสังคมฉบับ
จริงของลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงทุกรายหรือทุกนิติบุคคลเพ่ือแสดงว่าไม่มีการแจ้งการประสบ
อันตรายจากการท างานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ตามช่วงระยะเวลาที่ขอรับการ
ประกาศเกียรติคุณและจะต้องมีหนังสือรับรองลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายจากนายจ้าง
ดังกล่าวด้วย 

กรณีมีการแจ้งการประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้างแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงานหรือสูญเสีย 
วันท างาน ให้แสดงหลักฐาน วัน/เดือน/ปี  ก่อนที่ลูกจ้างประสบอันตราย ๗ วัน และหลังวันที่เกิดการประสบ
อันตราย ๗ วัน รวมทั้งหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่มีการสูญเสียวันท างานประกอบด้วย 

กรณีมีการแจ้งการประสบอันตรายต่อกองทุนเงินทดแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ และมีการสูญเสีย 
วันท างานหรือหยุดงานจะต้องเริ่มนับและสะสมชั่วโมงการท างานใหม่หลังจากท่ีลูกจ้างกลับมาท างานได้ปกติ 

๖.๒ กรณีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้หน่วยงานรับรองตนเองและลงนาม 
โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยหรือสาขา 

ส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลูกจ้างผู้รับเหมา หรือลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่ใช่พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสากิจนั้น ๆ จะต้องมีหนังสือรับรองฉบับจริงจากส านักงาน
ประกันสังคมทุกรายหรือทุกนิติบุคคล และด าเนินตามข้อ ๖.๑ 
 

 
 


