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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วม 
โครงการ Zero Accident Reward ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
___________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มุ่งม่ันที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและบรรลุ
วิสัยทัศน์การเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์สู่เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” อย่างยั่งยืน ดังนั้น กนอ. จึงด าเนิน
โครงการ Zero Accident Reward ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy) ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์และ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงของผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์ 
มอบรางวัลให้แก่โรงงานที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม
และชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 

2. ค าจ ากัดความ 
การประสบอันตรายจากการท างาน หมายถึง ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างาน 
การสูญเสียวันท างาน หมายถึง ลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างานและไม่สามารถท างานได้ตามปกติในวัน
ท างานหรือในวันท างานถัดไป 
ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอม
ให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 
อุบัติเหตุร้ายแรง หมายถึง อุบัติเหตุเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย 
เจ็บปุวยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลัง 72 ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถท างานในหน้าที่เดิมได้หรือเป็นเหตุให้โรงงาน
ต้องหยุดด าเนินงานเกิน 7 วัน 

3. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident 
Reward ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือขอรับรางวัล Zero Accident ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับการอนุญาตใช้ที่ดินตามกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
3.2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างน้อย 1 ปี 
3.3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องไม่ได้กระท าผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสยี  
ไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแลว้เปน็เวลา 1 ปี ขึ้นไป  
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3.4 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องไม่มีการประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/
ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันท างานในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ Zero 
Accident Reward 
3.5 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะด าเนินการสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ Zero Accident Award ในระดับ Gold หรือ Platinum เพ่ือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตาม
เอกสารทีผู่้ประกอบกิจการโรงงานส่งมาจริง 

4. เกณฑ์รับรางวัล Zero Accident 
 ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ะได้รับรางวัล Zero Accident ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์รับรางวัล Zero Accident ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

ล าดับ หัวข้อเกณฑ ์
ระดับ 
Bronze Sliver Gold Platinum 

ก อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล 
ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมา
ช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวัน
ท างานภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 

 ๏ 
   

ข การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน 
ไม่เคยได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระท าที่ฝุาฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการ
โรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่
ก ากับดูแลภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 

 ๏ 
   

ค การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

- การปฏิบัตติามกฎหมายและข้อบังคับของ กนอ.และกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- มีการกรอกข้อมลูและมีการจัดท าฐานข้อมูลในระบบสนับสนุน
การระงับเหตุ กนอ. (Decision Support System : DSS) 
(ปริมาณ ประเภท ชนิดสารเคมี) และผา่นการอนุมตัิจาก กนอ. 
เรียบร้อยแล้ว 

- มีการใช้แบบตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand Checklist)  

- มีการจัดท ารายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงฯ และผ่านการเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว (เฉพาะกลุ่มโรงงานจ านวน 12 ประเภท ตามบญัชี
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการ
คุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน) 

 ๏ 
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ล าดับ หัวข้อเกณฑ ์
ระดับ 
Bronze Sliver Gold Platinum 

ก อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล 
ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมา
ช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวัน
ท างานภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 

 ๏  ๏ 
  

ข การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน 
ไม่เคยไดร้ับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระท าท่ีฝุาฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยดุประกอบกิจการ
โรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่
ก ากับดูแลภายในระยะเวลา 2 ปี ทีผ่่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 

 ๏  ๏ 
  

ค การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อย 

- การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ปูองกันอันตราย  

- การควบคุมอนัตรายจากการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาระบบไฟฟูา 

- การขออนุญาตท างานท่ีเป็นอันตราย 

 ๏  ๏ 
  

ก อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล 
ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมา
ช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวัน
ท างานภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 

 ๏  ๏  ๏ 
 

ข การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน 
ไม่เคยไดร้ับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระท าท่ีฝุาฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยดุประกอบกิจการ
โรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่
ก ากับดูแลภายในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 

 ๏  ๏  ๏ 
 

ค การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

- ได้รับใบรับรองระบบการจดัการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(มอก./ OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 

- การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ ์

- การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

- การตรวจสอบการปฏิบัติทีต่่ ากว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ทีต่่ า
กว่ามาตรฐาน 

 ๏  ๏  ๏ 
 

ก อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อบุคคล 
ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างผู้รบัเหมา/ลูกจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นเสียชีวิต หรือ

 ๏  ๏  ๏  ๏ 
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ล าดับ หัวข้อเกณฑ ์
ระดับ 
Bronze Sliver Gold Platinum 

สูญเสียวันท างานภายในระยะเวลา 4 ปี ท่ีผ่านมาจนถึงวันหมดเขต
รับสมคัร 

ข การได้รับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน 
ไม่เคยไดร้ับหนังสือสั่งการให้ระงับการกระท าท่ีฝุาฝืนหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยดุประกอบกิจการ
โรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราวที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่
ก ากับดูแลภายในระยะเวลา 4 ปี ทีผ่่านมาจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 

 ๏  ๏  ๏  ๏ 

ค การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

- การส่งเสริมสุขภาพ 

- การควบคุมอัตราการเกิดอุบัตเิหตอุย่างต่อเนื่อง 

- การตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกดิอุบัติเหต ุ

 ๏  ๏  ๏  ๏ 

 หมายเหตุ :  ต้องมีการด าเนินการทุกข้อจึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

5. การรับสมัคร 
 ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 สามารถดาวนโ์หลดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident 
Reward ประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้ที่เว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

5.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจ าปี พ.ศ. 2561 
จะต้องใช้ชุดใบเอกสารประกอบการสมัครของปี พ.ศ. 2561 ตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
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 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอตัดสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561
http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561
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6. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
 ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident 
Reward ประจ าปี พ.ศ. 2561 ต้องยื่นเอกสารดังนี้ 

6.1 แบบ ZR0-2561: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจ าปี พ.ศ. 2561 
6.2 แบบ ZR1-2561: รายการเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 
6.3 แบบ ZR2-2561: หนังสือรับรองจากนายจ้างเพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
6.4 แบบ ZR3-2561: หนังสือรับรองผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่เคยได้รับหนังสือค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ี
ฝุาฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมหรือหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นการชั่วคราว 
6.5 แบบตรวจความปลอดภัย Safety Thailand Checklist 
6.6 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีสถานประกอบกิจการมีการเปลี่ยนชื่อสถานประกอบ
กิจการในช่วงที่เข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลฉบับเดิมและส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับใหม่มาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
6.7 ส าเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
6.8 ส าเนาหนังสือรับรองจากส านักงานประกันสังคมที่รับรองว่าสถานประกอบกิจการไม่มีการประสบ
อันตรายจากการท างานของลูกจ้างถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันท างานจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร 
6.9 กรณีสถานประกอบกิจการมีผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาชว่งปฏิบัติงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะตอ้งแจ้งให้
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาชว่ง ขอหนงัสือรับรองจากส านักงานประกันสังคมที่รับรองว่าลูกจ้างของผูร้ับเหมา/ลูกจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายว่าไม่มีการประสบอันตรายจากการท างานถึงขั้นเสียชวีิต หรือสูญเสยีวันท างาน 
6.10 ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่าน
การเหน็ชอบในรายงานแล้ว (เฉพาะกลุ่มโรงงานจ านวน 12 ประเภท ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุม
ครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน) 
6.11 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ต้องส าเนาเอกสาร ดังนี้ 

 
ระดับ การจัดการความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ส าเนาเอกสาร (Electronic files) 
Bronze 

 
 
 
 
 
 

- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ  
  กนอ. และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

หนังสือรับรองจากนายจ้างการปฏบิัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของ กนอ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไข
แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดนิและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมตามแบบ ZR2-2561 

มีการกรอกข้อมูลและมีการจัดท าฐานข้อมูลในระบบ
สนับสนุนการระงับเหตุ กนอ.(Decision Support 
System : DSS) (ปริมาณ ประเภท ชนิดสารเคมี) และ
ผ่านการอนุมัติจาก กนอ. เรียบร้อยแล้ว 

- 
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ระดับ การจัดการความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ส าเนาเอกสาร (Electronic files) 
Bronze 

 
มีการใช้แบบตรวจความปลอดภัยภายใต้
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (Safety Thailand Checklist)  

บันทึกผลการตรวจความปลอดภัยของโรงงานตามแบบ
ตรวจความปลอดภัยภายใต้โครงการความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand 
Checklist) 

 มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงานส าหรับกลุ่มโรงงานจ านวน 12 
ประเภท ตามบญัชีท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 
2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ในการด าเนินงาน 

ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ความเสีย่งฯ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทีผ่่านการ
เห็นชอบในรายงานแล้ว 

Silver การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการด าเนินงาน 5 ส 
- แผนการด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงาน 5 ส ใน
แต่ละพื้นท่ี 

- บันทึกผลการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 5 ส  

ภาพแสดงทัศนียภาพโดยรอบโรงงานและภายในอาคาร
โรงงานขณะมีการปฏิบัติงาน เช่น กระบวน การผลติ 
การจัดวางผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บวตัถุดิบ การจดัวาง
เครื่องจักร การตีเส้นก าหนดเขต เป็นต้น 

 การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบ ารุงและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ปูองกัน
อันตราย  

- ขั้นตอนการท างานการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาอย่าง
ปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

- แผนการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ปูองกันอันตราย 

- บันทึกผลการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายตามแผนท่ีก าหนดรวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไข 
ย้อนหลัง 6 เดือน 

- ภาพตัวอย่างการติดปูายเตือนหรือกั้นบริเวณขณะ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 

- ภาพตัวอย่างออกแบบและติดตั้งโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย เช่น มีอุปกรณ์ปูองกันอันตราย เป็นต้น 

 การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบ ารุงและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา 

- ขั้นตอนการท างานการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟูาอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

- แผนการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาระบบไฟฟูา 
- รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟูาในโรงงานประจ าปีโดยวิศวกรตามแผนที่
ก าหนด รวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน 
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ระดับ การจัดการความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ส าเนาเอกสาร (Electronic files) 
Silver การขออนุญาตท างานท่ีเป็นอันตราย - ขั้นตอนการท างานการขออนุญาตท างานท่ีเป็นอันตราย

เป็นลายลักษณ์อักษร  
- แบบฟอร์มงานท่ีต้องขออนุญาตในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Work Permit) ทั้งหมด  

- ตัวอย่างบันทึกการขออนุญาตท างานท่ีเป็นอันตราย 
เช่น งานท่ีก่อให้เกิดความร้อนหรอืประกายไฟ งานบน
ที่สูง และงานท่ีอับอากาศ เป็นต้น ซึ่งได้ด าเนินงาน
มาแล้ว ย้อนหลัง 6 เดือน 

Gold ไดร้ับใบรบัรองระบบการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามยั (มอก./ OHSAS 18001 หรือ 
ISO 45001) 

- ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยและ                 
อาชีวอนามัย (มอก./ OHSAS 18001 หรือ ISO 
45001) ที่ยังไม่หมดอาย ุ

 การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ ์ - ขั้นตอนการรายงานและสอบสวนอุบัติการณเ์ป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

- แบบฟอร์มการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ ์
- ส าเนาบันทึกการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ 

ย้อนหลัง 2 ปี 
- หลักฐานแสดงการปรบัปรุงแก้ไขตามผลการสอบสวน
อุบัติการณ์ ย้อนหลัง 2 ปี ซึ่งต้องไม่มีอุบัติการณ์เกดิซ้ า
จากสาเหตุเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : 
PPE) 

- ก าหนดความสัมพันธ์ของงานหรือกิจกรรมที่อาจมี
อันตรายกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ทีจ่ าเป็นต้องสวมใส่ (PPE Matrix) 
(ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 01) 

- จัดท าความต้องการการใช้อุปกรณค์ุ้มครอง        
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE Need) ส าหรับ
พนักงานท่ีต้องใช้ PPE กับงานหรอืกิจกรรมที่อาจมี
อันตราย(ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 02) 

- เอกสารการก าหนดมาตรฐานของ PPE จ านวน PPEที่
ต้องใช้และงบประมาณการสั่งซื้อ PPE ประจ าปี (ตาม
ตัวอย่างเอกสารแนบ 03) 

- เอกสารรับรองมาตรฐานของ PPE 
- ภาพถ่ายห้องที่จัดเก็บ PPE ส าหรบัเบิกจ่าย 
- ขั้นตอนการท างานการควบคมุการเบิกจ่าย PPE เป็น

ลายลักษณ์อักษร 
- หลักฐานการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสรมิให้

พนักงานท่ีเกี่ยวข้องมีการสวมใสเ่กี่ยวกับ PPE 
- แผนตรวจสอบการสวมใส ่PPE รวมถึงผลการตรวจสอบ

ตามแผนและการปรับปรุงแกไ้ข ย้อนหลัง 6 เดือน 
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ระดับ การจัดการความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ส าเนาเอกสาร (Electronic files) 
Gold - แผนตรวจสอบและบ ารุงรักษา PPE รวมถึงผลการตรวจสอบ

ตามแผนและการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน 
- สรุปประเมินผลและวิเคราะห์ PPE และการสวมใส ่

PPE ของผู้ปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบการปฏิบัติทีต่่ ากว่ามาตรฐาน 

และสภาพการณ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
- การก าหนดเปูาหมายการตรวจสอบการปฏิบตัิที่ต่ า

กว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ทีต่่ ากว่ามาตรฐาน
(รวมถึงผู้รับเหมา/ผูร้ับเหมาช่วง)  

- แผนการตรวจสอบการปฏบิัติที่ต่ ากว่ามาตรฐานและ
สภาพการณ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 

- ผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามแผนและเปูาหมาย
ย้อนหลัง 6 เดือน 

- การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบที่
ตรวจสอบพบ ย้อนหลัง 6 เดือน 

Platinum การส่งเสริมสุขภาพ - การด าเนินการใหส้ถานประกอบกจิการเปน็เขตห้าม
จ าหน่ายและดืม่เครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล ์เช่น หนังสือ
สัญญาจา้งร้านคา้ในโรงงานที่มีการระบุห้ามจ าหนา่ย
เครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล ์กฎระเบียบของโรงงาน และ
บันทึกผลการตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย เป็นต้น 

- การด าเนินการให้สถานประกอบกิจการเป็นเขตปลอด
บุหรี่ เช่น ภาพการก าหนดเขตสูบบุหรี่ และกฎระเบียบ
ของโรงงาน เป็นต้น 

- การเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมสขุภาพต่างๆ เช่น 
หลักฐานการไดร้ับรางวัลโรงงานสขีาว เป็นต้น 

การควบคุมอัตราการเกิดอุบัตเิหตอุย่าง
ต่อเนื่อง 

- แสดงสถิติการเกดิอุบัติเหตุ ย้อนหลัง 2 ปี เช่น แสดง
ค่า IFR และ ISR เป็นต้น 

- การก าหนดเปูาหมายการลดอุบัตเิหตุอย่างต่อเนื่องใน
ปีปัจจุบัน 

- แผนการด าเนินงานในการลดการเกิดอุบัติเหตุให้
เป็นไปตามเปูาหมายในปีปัจจบุัน 

- ผลการด าเนินงานการลดการเกิดอบุัติเหตุที่เป็นไปตาม
เปูาหมายในปีปัจจุบัน 

การตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกดิอุบัติเหต ุ - การก าหนดเปูาหมายการตรวจสอบเหตุการณ์เกือบ
เกิดอุบัติเหต ุ(รวมถึงผูร้ับเหมา/ผูร้ับเหมาช่วง)  

- แผนการตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหต ุ
- ผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามแผนและเปูาหมาย

ย้อนหลัง 6 เดือน 
- การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบที่

ตรวจสอบพบ ย้อนหลัง 6 เดือน 



-9- 
 

6.12 ให้สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบ Electronic files 
มายังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือส านักงานนิคมอุตสาหกรรม หรือส านักงาน
ท่าเรืออุตสาหกรรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

7. ข้อตกลงเพ่ิมเติมอื่นๆ 
7.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลโครงการ 
Zero Accident Reward ระดับต่างๆ และมีการร้องเรียนหรือมีอุบัติเหตุจากการท างานที่ร้ายแรงหรือเป็น
เหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียวันท างาน ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนที่จะมีการจัดพิธีมอบรางวัล 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอตัดสิทธิ์ในการขึ้นรับรางวัล 
7.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลมีการแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือตรวจสอบพบว่ามีการประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/
ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงถึงข้ันสูญเสียวันท างานในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) จะประกาศชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวเพ่ือเพิกถอนการรับรองการรับรางวัลผ่าน
ทางเว็บไซต ์http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561 พร้อมยึดรางวัลคืน 
7.3 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการลดอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์  

(Zero Accident) พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สมัครเข้าร่วม

โครงการส่งมายังไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯ สามารถขอให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งเพ่ิมเติมได้ 

7.4 หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ให้ท าหนังสือคัดค้านยื่นต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
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 

เมื่อใบรับรองครบอายุตามท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสามารถสมัคร
เข้าร่วมโครงการใหม่ ซึ่งอาจจะได้รับรางวัลในระดับทีสู่งกว่าระดับเดิมตามท่ีเคยได้รับมาก่อนได้ 

7.6 เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจ าปี พ.ศ. 2561 ถือ
เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
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ตัวอย่างเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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ความสัมพันธ์ของงานหรือกิจกรรมที่อาจมีอันตรายกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคลที่จ าเป็นต้องสวมใส่ (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

สารเคม ี
(Filter 
Mask) 

หน้ากาก    
นิรภัย
แผ่นใส 
(Face 

Shields) 

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 
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การจัดหาความต้องการการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE Need) ส าหรับพนักงาน 
 
หน่วยงาน   วันเดือนปี ท่ีส ารวจ   

 

ล าดับ ลักษณะงาน 
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลที่ต้องใช้งาน 
จ านวน หมายเหตุ 
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การก าหนดมาตรฐานของ PPE จ านวน PPE ที่ต้องใช้และงบประมาณการสั่งซ้ือ PPE ประจ าปี พ.ศ.    
 

ล าดับ 
ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสั่งซื้อ 
มาตรฐานของ PPE จ านวน งบประมาณ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 รวมท้ังหมด   
 


