
โครงการ Zero Accident Reward 
ประจ าปี พ.ศ. 2561

ส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน

ในนิคมอุตสำหกรรม 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรสมัครเข้ำร่วม



ค าจ ากัดความ



การประสบอันตรายจากการท างาน 

หมำยถึง ลูกจ้ำงได้รับบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน

การสูญเสียวันท างาน 

หมำยถึง ลูกจ้ำงประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนและไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติในวัน
ท ำงำนหรือในวันท ำงำนถัดไป



ลูกจ้าง

หมำยถึง ลูกจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนและให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่ง
ได้รับควำมยินยอมให้ท ำงำนหรือท ำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถำนประกอบกิจกำรของ
นำยจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไรก็ตำม



อุบัติเหตุร้ายแรง 

หมำยถึง อุบัติเหตุเนื่องจำกโรงงำนหรือเครื่องจักรของโรงงำนเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่
ควำมตำย เจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ ซึ่งภำยหลัง 72 ชั่วโมงแล้วยังไม่สำมำรถท ำงำนในหน้ำที่
เดิมได้หรือเป็นเหตุให้โรงงำนต้องหยุดด ำเนินงำนเกิน 7 วัน



เงื่อนไขการสมัครเขา้ร่วมโครงการ

ต้องไม่มีการประสบ
อั นต ราย จำกกำ ร
ท ำ ง ำ น  ถึ ง ขั้ น
เสียชีวิต หรือสูญเสีย
วันท ำงำน

• ต้องไม่ได้กระท า
ผิดกฎหมายใด ๆ 
ของประเทศ 

• ไม่ได้ตกเป็นข่าว
ในทางเสื่อมเสีย 

• ไม่เคยถูกร้องเรียน 
• เคยถูกร้อง เรียน 

แต่ ยุ ติ แ ล้ ว เ ป็ น
เวลา 1 ปี ขึ้นไป 

ต้องได้รับใบอนุญาต
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
อย่างน้อย 1 ปี 

ต้อง ได้ รับอนุญาต
การใช้ที่ดินถูกต้อง
ตำมกฎหมาย

กนอ. จะด ำเนินกำรสุม่ตรวจสอบผู้ประกอบกจิกำรโรงงำนทีส่มัครในระดบั Gold หรือ Platinum



เกณฑ์พิจารณาโครงการ Zero Accident Award

ระดับ อุบัติเหตุทีเ่กิดผลกระทบต่อ
บุคคล

การได้รับหนังสือสั่งการให้
ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน

การจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

ไมม่ีอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนถึงขั้น
เสียชีวิต หรือสูญเสียวันท ำงำน
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ที่ผ่ำนมำ
จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร

ไม่เคยได้รับหนังสือค ำสั่งฯ ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี ที่ผ่ำนมำจนถึงวัน
หมดเขตรับสมัคร

- มีกำรจัดท ำ DSS และผ่ำนกำร
อนุมัติจาก กนอ. เรียบร้อยแล้ว

- มี ก ำ ร ใ ช้ แ บ บ ต ร ว จ  Safety 
Thailand Checklist

- มีกำรจัดท ำรายงานการวิเคราะห์
คว าม เ สี่ ย ง ฯ  แล ะ ผ่ ำ นก ำ ร
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว (เฉพำะ
กลุ่มโรงงำนจ ำนวน 12 ประเภท)

Safety Thailand Checklist 20180228.pdf


เกณฑ์พิจารณาโครงการ Zero Accident Award

ระดับ อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อ
บุคคล

การได้รับหนังสือส่ังการให้
ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน

การจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

ไมม่ีอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนถึงขั้น
เสียชีวิต หรือสูญเสียวันท ำงำน
ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร

ไม่เคยได้รับหนังสือค ำสั่งฯ ภำยใน
ระยะเวลำ 2 ปี ที่ผ่ำนมำจนถึงวัน
หมดเขตรับสมัคร

- กำรรักษำควำมสะอำดและควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
- กำรควบคุมอันตรำยจำกกำรซ่อม

บ ำรุงและบ ำรุงรักษำเครื่องจักร 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย 
- กำรควบคุมอันตรำยจำกกำรซ่อม

บ ำรุงและบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ
- กำรขออนุญำตท ำ งำนที่ เป็ น

อันตรำย



เกณฑ์พิจารณาโครงการ Zero Accident Award

ระดับ อุบัติเหตุทีเ่กิดผลกระทบต่อ
บุคคล

การได้รับหนังสือส่ังการให้
ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน

การจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

ไมม่ีอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนถึงขั้น
เสียชีวิต หรือสูญเสียวันท ำงำน
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร

ไม่เคยได้รับหนังสือค ำสั่งฯ ภำยใน
ระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำจนถึงวัน
หมดเขตรับสมัคร

- ได้รับใบรับรอง มอก./ OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001
- กำรบริหำรจัดกำร PPE
- กำรตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ ำกว่ำ

มำตรฐำนและสภาพการณ์ที่ต่ ำ
กว่ำมำตรฐำน



เกณฑ์พิจารณาโครงการ Zero Accident Award

ระดับ อุบัติเหตุทีเ่กิดผลกระทบ
ต่อบุคคล

การได้รับหนังสือส่ังการให้
ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน

การจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

ไม่มีอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนถึง
ขั้นเสีย ชีวิต หรือสูญเสียวัน
ท ำงำนภำยในระยะเวลำ 4 ปี ที่
ผ่ำนมำจนถึงวันหมดเขตรับ
สมัคร

ไม่เคยได้รับหนังสือค ำสั่งฯ ภำยใน
ระยะเวลำ 4 ปี ที่ผ่ำนมำจนถึงวัน
หมดเขตรับสมัคร

- กำรส่งเสริมสุขภำพ
- กำรควบคุมอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ

อย่ำงต่อเนื่อง
- กำรตรวจสอบเหตุการณ์เกือบ

เกิดอุบัติเหตุ



การรับสมัคร

ใช้ชุดใบเอกสำรประกอบกำรสมัครของปี 
พ.ศ. 2561 ตำมรูปแบบและวิธีกำรที่ก ำหนด
ไว้เท่ำนั้น

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน รวมทั้งกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องและรับรองเอกสำร
ด้วยตัวท่ำนเอง

สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนที่ได้รับรำงวัลภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561

ทำง http://www.ieat.go.th/zero-accident-reward-2561

กรณีที่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ไม่ครบถ้วน 
กนอ.ขอตัดสิทธิ์กำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ



เอกสารประกอบการรับสมัคร

แบบ ZR1

รำยกำรเอกสำรกำร

จัดกำรควำมปลอดภัย

และอำชีวอนำมัย 

แบบ ZR2

ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง

ตนเองจำกนำยจ้ำง

แบบ ZR3

หนังสือรับรองจำก 

ผอ .กำรนิคมฯ ท่ี

ส ถ ำ น ป ร ะ ก อ บ

กิ จก ำรนั้ น ตั้ ง อยู่

เพ่ือรับรองว่ำไม่เคย

ได้รับหนังสือค ำสั่งฯ

Safety Thailand 

Checklist) 

แบบ ZR0

ใบสมัครเข้ำร่วม

โครงกำร

ZR0 ใบสมัคร rev04 20180228.pdf
ZR0 ใบสมัคร rev04 20180228.pdf
ZR1 รายการเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Rev04 20180320.pdf
ZR1 รายการเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Rev04 20180320.pdf
ZR2 หนังสือนายจ้างรับรองตนเอง Rev 04 20180320.pdf
ZR2 หนังสือนายจ้างรับรองตนเอง Rev 04 20180320.pdf
ZR3 กนอรับรองไม่เคยได้รับหนังสือคำสั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไข Rev 03 20180302.pdf
ZR3 กนอรับรองไม่เคยได้รับหนังสือคำสั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไข Rev 03 20180302.pdf
Safety Thailand Checklist 20180228.pdf
Safety Thailand Checklist 20180228.pdf


เอกสารประกอบการรับสมัคร (ต่อ)
• ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีสถำนประกอบกิจกำรมีการเปลี่ยนชื่อ จะต้อง

แนบส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับเดิมและส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคลฉบับใหม่มำเพื่อประกอบในกำรพิจำรณำด้วย

• ส าเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสำหกรรม 

• ส าเนาหนังสือรับรองจากส านักงานประกันสังคมที่รับรองว่ำสถำนประกอบกิจกำรไม่มีการประสบ
อันตรายจำกกำรท ำงำนของลูกจ้ำงถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวันท ำงำนจนถึงวันหมดเขตรับสมัคร

• กรณีสถำนประกอบกิจกำรมีผู้รับเหมำ/ผู้รับเหมำช่วงปฏิบัติงำน จะต้องแจ้งให้ผู้รับเหมำ/ผู้รับเหมำ
ช่วงขอหนังสือรับรองจากส านักงานประกันสังคมที่รับรองว่ำลูกจ้างของผู้รับเหมา/ลูกจ้ำง
ผู้รับเหมำช่วงแต่ละรำยว่ำไม่มีกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนถึงขั้นเสียชีวิต หรือสูญเสียวัน
ท ำงำน

• ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมทีผ่่ำนกำรเห็นชอบในรำยงำนแล้ว 



เอกสารประกอบการรับสมัคร (ต่อ)

ให้สถำนประกอบกิจกำรที่สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมจัดส่งเอกสำร

ในรูปแบบ Electronic files มำยังกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

หรือส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม หรือส ำนักงำนท่ำเรืออุตสำหกรรม 

ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2561



ข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นๆ

1. ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนที่ร้ำยแรงหรือเป็นเหตุให้ลูกจ้ำง

ได้รับบำดเจ็บถึงขั้นสูญเสียวันท ำงำน ทุพพลภำพหรือเสียชีวิตก่อนที่จะมีกำรจัดพิธีมอบ

รำงวัล กนอ. ขอตัดสิทธ์ในการขึ้นรับรางวัล

2. หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนที่ได้รับรำงวัลมีกำรแจ้งข้อมูลอัน

เป็นเท็จหรือตรวจสอบพบว่ำมีกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนของลูกจ้ำง/ลูกจ้ำง

ผู้รับเหมำ/ลูกจ้ำงผู้รับเหมำช่วง กนอ.จะประกำศชื่อผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนดังกล่ำวเพื่อ

เพิกถอนกำรรับรองกำรรับรำงวัลผ่ำนทำงเว็บไซต์ พร้อมยึดรางวัลคืน



ข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นๆ (ต่อ)

3. กรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ หลักฐำนเอกสำรต่ำงๆ ที่ผู้ประกอบกิจกำร
โรงงำนที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรส่งมำยังไม่เพียงพอ คณะกรรมกำรฯ สำมำรถขอให้ผู้
ประกอบกิจกำรโรงงำนส่งเพิ่มเติมได้

4. หำกผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลกำรพิจำรณำ ให้ท ำหนังสือคัดค้ำนยื่นต่อ กนอ. ภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันที่กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้แจ้งผลกำรประกำศรำงวัลตำม
กิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร

5. เอกสำรที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร Zero Accident Reward ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของกนอ.



ข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นๆ (ต่อ)

6. ใบรับรองกำรได้รับรำงวัลมีอำยุนับจำกวันประกำศรำยชื่อผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนที่ได้รับ
รำงวัลโครงกำร Zero Accident Reward ดังนี้

ระดับ Bronze มีอำยุ 1 ปี

ระดับ Silver มีอำยุ 2 ปี

ระดับ Gold มีอำยุ 3 ปี

ระดับ Platinum มีอำยุ 4 ปี

เมื่อใบรับรองครบอำยุตำมที่ก ำหนด ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนสำมำรถสมัครเข้ำร่วมโครงกำรใหม่ 

ซึ่งอำจจะได้รับรำงวัลในระดับที่สูงกว่ำระดับเดิมตำมท่ีเคยได้รับมำก่อนได้



การต่อยอด
กรณีผ่านเกณฑ์ของ กนอ.



สิ่งที่ต้องท าเพิ่ม

PM Award
1. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อม

2. ควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(รวมทั้งอันตรำยและไม่
อันตรำย)

3. ชุมชนสัมพันธ์ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(รวมถึงควำมปลอดภัยนอกงำน)

4. แผนงำนและกำรด ำเนินกำรใหม่ๆในเรื่อง
ควำมปลอดภัยที่ไม่เคยท ำมำก่อน

Zero Accident Campaign (สสปท.)
1. ตำรำงบันทึกชั่วโมงกำรท ำงำน

จากทั้งหมด 28 ข้อก าหนด จากทั้งหมด 9 ข้อก าหนด



สิ่งที่ต้องท าเพิ่ม

สปก.ต้นแบบดีเด่น
1. กลไกกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำร 

และฝ่ำยลูกจ้ำง

2. กำรก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษรให้หัวหน้ำ
งำนพบปะพูดคุยและหำรือกับลูกจ้ำง

3. ระเบียบปฏิบัติและกำรด ำเนินกำรในกำร
คัดเลือกลูกจ้ำงใหม่เกี่ยวกับกำรทดสอบ
ทัศนคติ

4. ระเบียบปฏิบัติมีกำรประเมินผลด้ำนควำม
ปลอดภัยฯของลูกจ้ำงใหม่ก่อนบรรจุงำน

5. มำตรกำรหรือกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรท ำงำน
เป็นระยะเวลำนำนติดต่อกัน

6. กำรทบทวนมำตรฐำน ข้อบังคับ และคู่มือ

7. มำตรกำรป้องกันกำรเกิดโรคระบำด หรือ
โรคติดต่อ

8. ระเบียบปฏิบัติในกำรฟ้ืนฟูสุขภำพลูกจ้ำง

9. ระเบียบปฏิบัติในกำรดูแลให้ผู้ที่มีปัญหำด้ำน
สุขภำพ หรือตั้งครรภ์

10.นำยจ้ำงและผู้บริหำรระดับสูงเป็นผู้น ำในกำร
ด ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย

11. นำยจ้ำงและผู้บริหำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี

12.นำยจ้ำง ผู้บริหำร และลูกจ้ำงเข้ำร่วมกำร
ประชุมหรือพบปะ พูดคุย หำรือเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยฯเป็นประจ ำ



สิ่งที่ต้องท าเพิ่ม

สปก.ต้นแบบดีเด่น (ต่อ)
13. นำยจ้ำงหรือผู้บริหำร เป็นผู้น ำกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ
ต่อสังคม

14. กำรจัดสวัสดิกำร นอกเหนือจำกที่กฎหมำย
ก ำหนด

15. กำรน ำเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและ
สุขภำพอนำมัย มำพิจำรณำจัดหรือเลือกสรร
สวัสดิกำรให้กับลูกจ้ำง

16. มีโครงกำรหรือกิจกรรมที่สื่อถึงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

17. มีรูปแบบกำรด ำเนินกำรหรือโครงกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยฯ ทีส่ำมำรถน ำไปเป็น
ต้นแบบให้สถำนประกอบกิจกำรอ่ืนๆ ได้

18. มีนโยบำยกำรเปิดโอกำสให้บุคคล / คณะ
บุคคล ได้เข้ำศึกษำ ดูงำนด้ำนควำม
ปลอดภัย

จากทั้งหมด 63 ข้อก าหนด



การต่อยอด
จากเกณฑ์อื่นๆ



จ านวนรายการที่ต้องท าเพิ่ม

PM Award

9
รายการ

Zero Accident 
Campaign (สสปท.)

22 
รายการ

สปก.ต้นแบบดีเด่น

12
รายการ




