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(The Prime Minister’s Industry Award) 

ประเภทการบริหารความปลอดภยั 
 

 

 

ติดตอสอบถามขอมูลไดที่ :  

กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  

ชั้น 2 หอง 206 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6  

เขตราชเทวี กทม. 10400  

นายธนศักด์ิ เรืองสุวรรณ  

นายสิทธิชัย เรืองโรจนวิริยา  

นายณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล 

นายพงศธร บูรณโสภณ 

นายณัฐวุฒิ ปยะดารารัตน  

โทรศัพท : 0 2202 4215 , 0 2202 4222,  

             0 2202 4220, 0 2202 4217  

โทรสาร : 0 2354 3392  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :pmawardsafety@gmail.com 



หลักเกณฑการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดเีดนประจําป พ.ศ. 2564 
ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

 
 คุณสมบัติของผูสมัคร 
  1. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้ :  มาตรฐาน ISO 45001, มอก. 45001, OSHAS 18001, มอก. 18001, PSM, หรือมาตรฐานอ่ืน
เทียบเทา ท้ังนี้ ตองมีขอบเขตครอบคลุมทุกกิจกรรมท้ังหมดของโรงงาน และ ณ วันท่ีสิ้นสุดการรับสมัคร หนังสือ
รับรองมาตรฐานตองยังไมสิ้นอายุ 
  2. ตองไมเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในระยะเวลา 3 ปยอนหลัง และตองแนบ
หลักฐานจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน (นับถึงวันท่ีสิ้นสุดการรับสมัคร) 
  3. ตองไมเคยถูกรองเรียน หรือเคยถูกรองเรียนโดยเรื่องรองเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แตยุติแลว
เปนเวลา 3 ปข้ึนไป และตองแนบหลักฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู 
 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวด 1  การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  380 คะแนน 
หมวด 2  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล     70 คะแนน 
หมวด 3 การปองกนัอุบัติเหตุ และควบคุมอันตราย       300 คะแนน 
หมวด 4 การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ    70 คะแนน 
หมวด 5  การปองกันภัยและแผนฉุกเฉิน     100 คะแนน 
หมวด 6  การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัย 

สูความย่ังยืน           
80 คะแนน 

คะแนนรวม 1,000 คะแนน 
 
หมวด 1 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (380 คะแนน) 
1.1 การกําหนดนโยบายความปลอดภัย        (10) 
1.2 การจัดองคกรดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ  (10)  
1.3 การสงเสริมและการสื่อสารดานความปลอดภัย (ท้ังในงานและนอกงาน)    (30)  
1.4 การมีสวนรวมของพนักงาน กิจกรรมความปลอดภัย พบปะหารือเรื่องความปลอดภัย   (50) 
ของพนักงาน  การเสนอแนะดานความปลอดภัยเพ่ือการปรับปรุงงาน  การสอบสวนและติดตามผลขอรองเรียน  
1.5 การชี้บงอันตราย การประเมินอันตราย และการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง    (70) 
รวมท้ังแผนงานดานความปลอดภัยท่ีครอบคลุมและตอเนื่อง    
1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย (รวมท้ังผลน้ํา อากาศ กาก รวมท้ังเง่ือนไขในใบอนุญาต)      (90) 
1.7 มาตรฐาน กฎระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน                       (70) 
1.8 การจดัสรรบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ       (30) 
1.9 การประชุมสําหรับผูบริหารในเรื่องความปลอดภัย และการทบทวน ระบบบริหารความปลอดภัย (20) 



หมวด 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  (70 คะแนน) 
2.1 การคัดเลือกพนักงานใหม การสับเปลี่ยนงาน และการตรวจสุขภาพ ของพนักงาน   (20) 
ผูรับเหมา และ ผูรับเหมาชวง                        
2.2 การอบรมผูบริหาร หัวหนางาน พนักงาน และผูรับเหมา       (50) 
 
หมวด 3 การปองกันอุบัติเหตุ และควบคุมอันตราย  (300 คะแนน) 
3.1 การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานและสารเคมี          (80)  
3.2 การควบคุมอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณการปฏิบัติงาน       (60) 
และการซอมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณปองกันอันตราย เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ    
3.3 การควบคุมอันตรายของระบบไฟฟา และอุปกรณการปฏิบัติงาน และการซอมบํารุง   (60)  
3.4 การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย        (20) 
3.5 การขออนุญาตงานท่ีเปนอันตราย (Work permit)        (20)  
3.6 การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล         (30) 
3.7 การตรวจประเมินความปลอดภัย          (20) 
3.8 ความปลอดภัยในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว                                      (10) 
     (รวมท้ังอันตรายและไมอันตราย)    
    
หมวด 4  การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ  (70 คะแนน)  
4.1 การสอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะหหาสาเหตุอุบัติเหตุ                        (30) 
4.2 การรายงานและการเก็บบันทึกขอมูล           (20) 
4.3 การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง       (20) 
 
หมวด 5  การปองกันภัยและแผนฉุกเฉิน  (100 คะแนน) 
5.1 แผนฉุกเฉิน และการดําเนินการตามแผน        (30) 
5.2 การปองกันและระงับอัคคีภัย           (70)  
 
หมวด 6  การพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยสูความย่ังยืน (80 คะแนน) 
6.1 แผนงาน หรือการดําเนินการใหมๆ ในดานความปลอดภัยท่ีไมเคยทํามากอน   (20) 
6.2 การนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เชน IOT เปนตน มาประยุกตใช     (20) 
     ในงานดานความปลอดภัย      
6.3 การเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยสูภาคสวนอ่ืนๆ    (20) 
6.4 ชุมชนสัมพันธ และความรับผิดชอบตอสังคม (รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน)    (10) 
6.5 การสงเสริมสุขภาพ          (10) 
 
หมายเหตุ : ท้ังนี้ จะตองมีคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๘๕ และตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ในทุก
หมวด 

 


