
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 

ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี :  

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  

ช้ัน 2 ห้อง 206 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี 
กทม. 10400 
- นางสาวธนติา ทองเงา  
- นางสาวรัชฎาภรณ์ นิลเพชร 
- นายยุทธพงษ์ แก้วปัน 
- นางสาวคชาภรณ์ ใบชิต 
 
โทรศัพท์ : 0 2202 4215-6 
โทรสาร : 0 2354 3392  
ไปรษณีย์อเิล็กทรอนกิส์ : pmawardsafety@gmail.com 
 

mailto:pmawardsafety@gmail.com


เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดเีด่นประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

 
คุณสมบัติของผู้สมคัร 
  1. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ :  มาตรฐาน ISO 45001, OSHAS 18001, BS 8800, มอก. 18001 หรือ PSM ท้ังนี้ ต้องมีขอบเขต
ครอบคลุมทุกกิจกรรมท้ังหมดของโรงงาน และ ณ วันท่ีสิ้นสดุการรับสมัคร หนงัสือรับรองมาตรฐานต้องยังไม่สิน้อายุ 
  2. ต้องไม่เกดิอุบัติเหตุถึงข้ันทุพพลภาพหรอืเสียชีวิต ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2560) และต้องแนบหลักฐานจากส านักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน 
  3. ต้องไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแล้ว
เป็นเวลา 3 ปีข้ึนไป และต้องแนบหลักฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ
ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู่ 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดงันี ้
หมวด 1  การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  380 คะแนน 
หมวด 2  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล     70 คะแนน 
หมวด 3 การป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมอันตราย       300 คะแนน 
หมวด 4 การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ    70 คะแนน 
หมวด 5  การป้องกันภัยและแผนฉุกเฉิน     100 คะแนน 
หมวด 6  การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัย 

สู่ความยั่งยนื           
80 คะแนน 

คะแนนรวม 1,000 คะแนน 
 
หมวด 1 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (380 คะแนน) 
1.1 การก าหนดนโยบายความปลอดภัย        (10) 
1.2 การจัดองค์กรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ   (10)  
1.3 การส่งเสริมและการสื่อสารด้านความปลอดภัย (ท้ังในงานและนอกงาน)    (30)  
1.4 การมีส่วนร่วมของพนักงาน กิจกรรมความปลอดภัย พบปะหารือเรื่องความปลอดภัย   (50) 
ของพนักงาน  การเสนอแนะด้านความปลอดภัยเพื่อการปรับปรุงงาน การสอบสวนและติดตามผลข้อร้องเรียน 
1.5 การชี้บ่งอันตราย การประเมินอันตราย และการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง    (70) 
รวมท้ังแผนงานด้านความปลอดภัยท่ีครอบคลุมและต่อเนื่อง    
1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย (รวมท้ังผลน้ า อากาศ กาก รวมท้ังเงื่อนไขในใบอนุญาต )      (90) 
1.7 มาตรฐาน กฎระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยในการท างาน                       (70) 
1.8 การจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ       (30) 
1.9 การประชุมส าหรับผู้บริหารในเรื่องความปลอดภัย และการทบทวน ระบบบริหารความปลอดภัย  (20) 
 



หมวด 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  (70 คะแนน) 
2.1 การคัดเลือกพนักงานใหม่ การสับเปลี่ยนงาน และการตรวจสุขภาพ ของพนักงาน    (20) 
ผู้รับเหมา และ ผู้รับเหมาช่วง                        
2.2 การอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้รับเหมา       (50) 
 
หมวด 3 การป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมอนัตราย  (300 คะแนน) 
3.1 การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานและสารเคมี          (80)  
3.2 การควบคุมอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน       (60) 
และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ    
3.3 การควบคุมอันตรายของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์การปฏิบัติงาน และการซ่อมบ ารุง   (60)  
3.4 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย        (20) 
3.5 การขออนุญาตงานท่ีเป็นอันตราย (Work permit)        (20)  
3.6 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล         (20) 
3.7 การตรวจประเมินความปลอดภัย          (30) 
3.8 ความปลอดภัยในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว                                      (10) 
     (รวมท้ังอันตรายและไม่อันตราย)    
    
หมวด 4  การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ  (70 คะแนน)  
4.1 การสอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ                        (30) 
4.2 การรายงานและการเก็บบันทึกข้อมูล           (20) 
4.3 การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง       (20) 
 
หมวด 5  การป้องกันภัยและแผนฉุกเฉิน  (100 คะแนน) 
5.1 แผนฉุกเฉิน และการด าเนินการตามแผน        (30) 
5.2 การป้องกันและระงับอัคคีภัย           (70)  
 
หมวด 6  การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยสู่ความยั่งยนื (80 คะแนน) 
6.1 แผนงาน หรือการด าเนินการใหม่ๆ ในด้านความปลอดภัยท่ีไม่เคยท ามาก่อน   (20) 
6.2 การน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เช่น IOT เป็นต้น มาประยุกต์ใช้     (20) 
     ในงานด้านความปลอดภัย      
6.3 การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสู่ภาคส่วนอื่นๆ    (20) 
6.4 ชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม (รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน)    (10) 
6.5 การส่งเสริมสุขภาพ          (10) 
 
 
 
 


