หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วม
โครงการ Zero Accident Reward ประจาปี พ.ศ. 2561
สาหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
___________________________________________________________________________

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและบรรลุ
วิสัยทัศน์การเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์สู่เศรษฐกิจเพื่ออนาคต” อย่างยั่งยืน ดังนั้น กนอ. จึงดาเนิน
โครงการ Zero Accident Reward ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy) ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์และ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงของผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์
มอบรางวัลให้แก่โรงงานที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม
และชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม

2. คาจากัดความ
การประสบอันตรายจากการทางาน หมายถึง ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการทางาน
การสูญเสียวันทางาน หมายถึง ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทางานและไม่สามารถทางานได้ตามปกติในวัน
ทางานหรือในวันทางานถัดไป
ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอม
ให้ทางานหรือทาผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม
อุบัติเหตุร้ายแรง หมายถึง อุบัติเหตุเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย
เจ็บปุวยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลัง 72 ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถทางานในหน้าที่เดิมได้หรือเป็นเหตุให้โรงงาน
ต้องหยุดดาเนินงานเกิน 7 วัน

3. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident
Reward ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อขอรับรางวัล Zero Accident ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับการอนุญาตใช้ที่ดินตามกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
3.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างน้อย 1 ปี
3.3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องไม่ได้กระทาผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย
ไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแล้วเป็นเวลา 1 ปี ขึ้นไป
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3.4 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องไม่มีการประสบอันตรายจากการทางานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/
ลูกจ้ างผู้ รับเหมาช่วง ถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันทางานในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่ว มโครงการ Zero
Accident Reward
3.5 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดาเนินการสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ Zero Accident Award ในระดับ Gold หรือ Platinum เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตาม
เอกสารทีผ่ ู้ประกอบกิจการโรงงานส่งมาจริง

4. เกณฑ์รับรางวัล Zero Accident
ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ ะได้รับรางวัล Zero Accident ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์รับรางวัล Zero Accident ที่กาหนดไว้ดังนี้
ลาดับ
ก

ข

ค

ระดับ
Bronze Sliver Gold Platinum

หัวข้อเกณฑ์
อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล
ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมา
ช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทางานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวัน
ทางานภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน
ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทาที่ฝุาฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการ
โรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่
กากับดูแลภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- การปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้อบังคับของ กนอ.และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
- มีการกรอกข้อมูลและมีการจัดทาฐานข้อมูลในระบบสนับสนุน
การระงับเหตุ กนอ. (Decision Support System : DSS)
(ปริมาณ ประเภท ชนิดสารเคมี) และผ่านการอนุมตั ิจาก กนอ.
เรียบร้อยแล้ว
- มีการใช้แบบตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand Checklist)
- มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ และผ่านการเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว (เฉพาะกลุ่มโรงงานจานวน 12 ประเภท ตามบัญชี
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการ
คุม้ ครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน)
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๏

๏

ลาดับ
ก

ข

ค

ก

ข

ค

ก

ระดับ
Bronze Sliver Gold Platinum

หัวข้อเกณฑ์
อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล
ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมา
ช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทางานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวัน
ทางานภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน
ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทาทีฝ่ ุาฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการ
โรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่
กากับดูแลภายในระยะเวลา 2 ปี ทีผ่ ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบารุงและบารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ปูองกันอันตราย
- การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบารุงและบารุงรักษาระบบไฟฟูา
- การขออนุญาตทางานที่เป็นอันตราย
อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล
ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมา
ช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการทางานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวัน
ทางานภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน
ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทาทีฝ่ ุาฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการ
โรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่
กากับดูแลภายในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ได้รับใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(มอก./ OHSAS 18001 หรือ ISO 45001)
- การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
- การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- การตรวจสอบการปฏิบัติทตี่ ่ากว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ทตี่ ่า
กว่ามาตรฐาน
อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล
ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รบั เหมา/ลูกจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่มีอุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขั้นเสียชีวิต หรือ
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ลาดับ

ระดับ
Bronze Sliver Gold Platinum

หัวข้อเกณฑ์

สูญเสียวันทางานภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขต
รับสมัคร
ข
การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน
ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระทาทีฝ่ ุาฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการ
โรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่
กากับดูแลภายในระยะเวลา 4 ปี ทีผ่ ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
ค
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- การส่งเสริมสุขภาพ
- การควบคุมอัตราการเกิดอุบัตเิ หตุอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
หมายเหตุ : ต้องมีการดาเนินการทุกข้อจึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณา

๏ ๏ ๏ ๏

๏ ๏ ๏ ๏

5. การรับสมัคร
ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward
ประจาปี พ.ศ. 2561 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident
Reward ประจาปี พ.ศ. 2561 ได้ที่เว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจาปี พ.ศ. 2561
จะต้องใช้ชุดใบเอกสารประกอบการสมัครของปี พ.ศ. 2561 ตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนดไว้เท่านั้น
5.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและ
รับรองเอกสารด้วยตัวท่านเอง
5.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับรางวัล Zero Accident Reward ทางเว็บไซต์
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
5.4 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอตัดสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
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6. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident
Reward ประจาปี พ.ศ. 2561 ต้องยื่นเอกสารดังนี้
6.1 แบบ ZR0-2561: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจาปี พ.ศ. 2561
6.2 แบบ ZR1-2561: รายการเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจาปี พ.ศ. 2561
6.3 แบบ ZR2-2561: หนังสือรับรองจากนายจ้างเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward
ประจาปี พ.ศ. 2561
6.4 แบบ ZR3-2561: หนังสือรับรองผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่เคยได้รับหนังสือคาสั่งให้ระงับการกระทาที่
ฝุาฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นการชั่วคราว
6.5 แบบตรวจความปลอดภัย Safety Thailand Checklist
6.6 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีสถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนชื่อสถานประกอบ
กิจการในช่วงที่เข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลฉบับเดิมและสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับใหม่มาเพื่อประกอบการพิจารณา
6.7 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
6.8 สาเนาหนังสือรับรองจากสานักงานประกันสังคมที่รับรองว่าสถานประกอบกิจการไม่มีการประสบ
อันตรายจากการทางานของลูกจ้างถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันทางานจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
6.9 กรณีสถานประกอบกิจการมีผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องแจ้งให้
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง ขอหนังสือรับรองจากสานักงานประกันสังคมที่รับรองว่าลูกจ้างของผูร้ ับเหมา/ลูกจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายว่าไม่มีการประสบอันตรายจากการทางานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันทางาน
6.10 สาเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่าน
การเห็นชอบในรายงานแล้ว (เฉพาะกลุ่มโรงงานจานวน 12 ประเภท ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุม
ครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน)
6.11 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ต้องสาเนาเอกสาร ดังนี้
ระดับ
Bronze

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ
กนอ. และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

สาเนาเอกสาร (Electronic files)
หนังสือรับรองจากนายจ้างการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของ กนอ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไข
แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดนิ และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมตามแบบ ZR2-2561
มีการกรอกข้อมูลและมีการจัดทาฐานข้อมูลในระบบ สนับสนุนการระงับเหตุ กนอ.(Decision Support
System : DSS) (ปริมาณ ประเภท ชนิดสารเคมี) และ
ผ่านการอนุมัติจาก กนอ. เรียบร้อยแล้ว
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ระดับ
Bronze

Silver

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มีการใช้แบบตรวจความปลอดภัยภายใต้
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (Safety Thailand Checklist)

สาเนาเอกสาร (Electronic files)
บันทึกผลการตรวจความปลอดภัยของโรงงานตามแบบ
ตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand
Checklist)
สาเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ความเสีย่ งฯ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทีผ่ ่านการ
เห็นชอบในรายงานแล้ว

มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงานสาหรับกลุ่มโรงงานจานวน 12
ประเภท ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.
2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ในการดาเนินงาน
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ - คาสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการดาเนินงาน 5 ส
เรียบร้อย
- แผนการดาเนินงานตรวจสอบการดาเนินงาน 5 ส ใน
แต่ละพื้นที่
- บันทึกผลการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน 5 ส
ภาพแสดงทัศนียภาพโดยรอบโรงงานและภายในอาคาร
โรงงานขณะมีการปฏิบัติงาน เช่น กระบวน การผลิต
การจัดวางผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดวาง
เครื่องจักร การตีเส้นกาหนดเขต เป็นต้น
การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบารุงและ
- ขั้นตอนการทางานการซ่อมบารุงและบารุงรักษาอย่าง
ปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
บารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ปูองกัน
อันตราย
- แผนการซ่อมบารุงและบารุงรักษาเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ปูองกันอันตราย
- บันทึกผลการซ่อมบารุงและบารุงรักษาอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายตามแผนที่กาหนดรวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไข
ย้อนหลัง 6 เดือน
- ภาพตัวอย่างการติดปูายเตือนหรือกั้นบริเวณขณะ
ปฏิบัติงานซ่อมบารุง
- ภาพตัวอย่างออกแบบและติดตั้งโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย เช่น มีอุปกรณ์ปูองกันอันตราย เป็นต้น
การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบารุงและ
- ขั้นตอนการทางานการซ่อมบารุงและบารุงรักษาระบบ
ไฟฟูาอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
บารุงรักษาระบบไฟฟูา
- แผนการซ่อมบารุงและบารุงรักษาระบบไฟฟูา
- รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการบารุงรักษา
ระบบไฟฟูาในโรงงานประจาปีโดยวิศวกรตามแผนที่
กาหนด รวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน
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ระดับ
Silver

Gold

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การขออนุญาตทางานที่เป็นอันตราย

สาเนาเอกสาร (Electronic files)
- ขั้นตอนการทางานการขออนุญาตทางานที่เป็นอันตราย
เป็นลายลักษณ์อักษร
- แบบฟอร์มงานที่ต้องขออนุญาตในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Work Permit) ทั้งหมด
- ตัวอย่างบันทึกการขออนุญาตทางานที่เป็นอันตราย
เช่น งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ งานบน
ที่สูง และงานที่อับอากาศ เป็นต้น ซึ่งได้ดาเนินงาน
มาแล้ว ย้อนหลัง 6 เดือน
ได้รับใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย - ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (มอก./ OHSAS 18001 หรือ ISO
และอาชีวอนามัย (มอก./ OHSAS 18001 หรือ
45001) ที่ยังไม่หมดอายุ
ISO 45001)
การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
- ขั้นตอนการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
- แบบฟอร์มการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
- สาเนาบันทึกการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
ย้อนหลัง 2 ปี
- หลักฐานแสดงการปรับปรุงแก้ไขตามผลการสอบสวน
อุบัติการณ์ ย้อนหลัง 2 ปี ซึ่งต้องไม่มีอุบัติการณ์เกิดซ้า
จากสาเหตุเดิม
การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย - กาหนดความสัมพันธ์ของงานหรือกิจกรรมที่อาจมี
อันตรายกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :
ทีจ่ าเป็นต้องสวมใส่ (PPE Matrix)
PPE)
(ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 01)
- จัดทาความต้องการการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE Need) สาหรับ
พนักงานที่ต้องใช้ PPE กับงานหรือกิจกรรมที่อาจมี
อันตราย(ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 02)
- เอกสารการกาหนดมาตรฐานของ PPE จานวน PPEที่
ต้องใช้และงบประมาณการสั่งซื้อ PPE ประจาปี (ตาม
ตัวอย่างเอกสารแนบ 03)
- เอกสารรับรองมาตรฐานของ PPE
- ภาพถ่ายห้องที่จัดเก็บ PPE สาหรับเบิกจ่าย
- ขั้นตอนการทางานการควบคุมการเบิกจ่าย PPE เป็น
ลายลักษณ์อักษร
- หลักฐานการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้
พนักงานที่เกี่ยวข้องมีการสวมใส่เกี่ยวกับ PPE
- แผนตรวจสอบการสวมใส่ PPE รวมถึงผลการตรวจสอบ
ตามแผนและการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน
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ระดับ
Gold

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การตรวจสอบการปฏิบัติทตี่ ่ากว่ามาตรฐาน
และสภาพการณ์ที่ต่ากว่ามาตรฐาน

Platinum การส่งเสริมสุขภาพ

การควบคุมอัตราการเกิดอุบัตเิ หตุอย่าง
ต่อเนื่อง

การตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
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สาเนาเอกสาร (Electronic files)
- แผนตรวจสอบและบารุงรักษา PPE รวมถึงผลการตรวจสอบ
ตามแผนและการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน
- สรุปประเมินผลและวิเคราะห์ PPE และการสวมใส่
PPE ของผู้ปฏิบัติงาน
- การกาหนดเปูาหมายการตรวจสอบการปฏิบตั ิที่ต่า
กว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ทตี่ ากว่
่ ามาตรฐาน
(รวมถึงผู้รับเหมา/ผูร้ ับเหมาช่วง)
- แผนการตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ากว่ามาตรฐานและ
สภาพการณ์ที่ต่ากว่ามาตรฐาน
- ผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามแผนและเปูาหมาย
ย้อนหลัง 6 เดือน
- การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบที่
ตรวจสอบพบ ย้อนหลัง 6 เดือน
- การดาเนินการให้สถานประกอบกิจการเป็นเขตห้าม
จาหน่ายและดืม่ เครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์ เช่น หนังสือ
สัญญาจ้างร้านค้าในโรงงานที่มีการระบุห้ามจาหน่าย
เครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์ กฎระเบียบของโรงงาน และ
บันทึกผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย เป็นต้น
- การดาเนินการให้สถานประกอบกิจการเป็นเขตปลอด
บุหรี่ เช่น ภาพการกาหนดเขตสูบบุหรี่ และกฎระเบียบ
ของโรงงาน เป็นต้น
- การเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น
หลักฐานการได้รับรางวัลโรงงานสีขาว เป็นต้น
- แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ย้อนหลัง 2 ปี เช่น แสดง
ค่า IFR และ ISR เป็นต้น
- การกาหนดเปูาหมายการลดอุบัตเิ หตุอย่างต่อเนื่องใน
ปีปัจจุบัน
- แผนการดาเนินงานในการลดการเกิดอุบัติเหตุให้
เป็นไปตามเปูาหมายในปีปัจจุบัน
- ผลการดาเนินงานการลดการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นไปตาม
เปูาหมายในปีปัจจุบัน
- การกาหนดเปูาหมายการตรวจสอบเหตุการณ์เกือบ
เกิดอุบัติเหตุ (รวมถึงผูร้ ับเหมา/ผูร้ ับเหมาช่วง)
- แผนการตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
- ผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามแผนและเปูาหมาย
ย้อนหลัง 6 เดือน
- การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบที่
ตรวจสอบพบ ย้อนหลัง 6 เดือน

6.12 ให้สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบ Electronic files
มายังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือสานักงานนิคมอุตสาหกรรม หรือสานักงาน
ท่าเรืออุตสาหกรรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

7. ข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นๆ
7.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลโครงการ
Zero Accident Reward ระดับต่างๆ และมีการร้องเรียนหรือมีอุบัติเหตุจากการทางานที่ร้ายแรงหรือเป็น
เหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียวันทางาน ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนที่จะมีการจัดพิธีมอบรางวัล
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอตัดสิทธิ์ในการขึ้นรับรางวัล
7.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลมีการแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือตรวจสอบพบว่ามีการประสบอันตรายจากการทางานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/
ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงถึงขั้นสูญเสียวันทางานในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) จะประกาศชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวเพื่อเพิกถอนการรับรองการรับรางวัลผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561 พร้อมยึดรางวัลคืน
7.3 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการลดอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์
(Zero Accident) พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สมัครเข้าร่วม
โครงการส่งมายังไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯ สามารถขอให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งเพิ่มเติมได้
7.4 หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ให้ทาหนังสือคัดค้านยื่นต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้แจ้งผลการประกาศ
รางวัลตามกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
7.5 ใบรับรองการได้รับรางวัลมีอายุนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับรางวัลโครงการ
Zero Accident Reward ดังนี้
7.5.1. ระดับ Bronze มีอายุ 1 ปี
7.5.2. ระดับ Silver มีอายุ 2 ปี
7.5.3. ระดับ Gold มีอายุ 3 ปี
7.5.4. ระดับ Platinum มีอายุ 4 ปี
เมื่อใบรับรองครบอายุตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสามารถสมัคร
เข้าร่วมโครงการใหม่ ซึ่งอาจจะได้รับรางวัลในระดับทีส่ ูงกว่าระดับเดิมตามที่เคยได้รับมาก่อนได้
7.6 เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจาปี พ.ศ. 2561 ถือ
เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
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ตัวอย่างเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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เอกสารแนบ 01

ความสัมพันธ์ของงานหรือกิจกรรมที่อาจมีอันตรายกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จาเป็นต้องสวมใส่ (PPE Matrix)
ประเภท PPE

ลักษณะงาน

หมวก
นิรภัย
(Helmet)

หมวกผ้า
(Gap)

แว่นตา
นิรภัย
(Safety
Glass)

แว่นตา
นิรภัย
(Goggle)

ที่อุดหู
(Ear
Plug)

ที่ครอบ
หู (Ear
Muff)

ผ้าปิด
จมูก
(Mask)

ผ้าปิด
จมูก
คาร์บอน
(Carbon
Mask)

หน้ากาก
กรอง
สารเคมี
(Filter
Mask)

หน้ากาก
นิรภัย
แผ่นใส
(Face
Shields)
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ผ้ากัน
เปื้อน
(Apron)

ปลอก
แขน
(Arm
Case)

ถุงมือผ้า
(Gloves)

ถุงมือ
หนัง
(Leather
Gloves)

ถุงมือ
PVC
(PVC
Gloves)

ถุงมือ
เคลือบ
PU (PU
Gloves)

ถุงมือ
แพทย์
(Gloves)

ถุงนิ้ว
ยาง

รองเท้า
นิรภัย
(Safety
Shoes)

ชุดหมี

เอกสารแนบ 02
การจัดหาความต้องการการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE Need) สาหรับพนักงาน
หน่วยงาน
ลาดับ

วันเดือนปี ที่สารวจ
ลักษณะงาน

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่ต้องใช้งาน
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จานวน

หมายเหตุ

เอกสารแนบ 03
การกาหนดมาตรฐานของ PPE จานวน PPE ที่ต้องใช้และงบประมาณการสั่งซื้อ PPE ประจาปี พ.ศ.
ลาดับ

ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสั่งซื้อ

มาตรฐานของ PPE

รวมทั้งหมด

-1-

จานวน

งบประมาณ

