แบบ ZR1-2561

รายการเอกสารการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจาปี พ.ศ. 2561
ชื่อสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
สถานประกอบกิจการมีความต้องการในการเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ในระดับใด
 ระดับ Bronze
 ระดับ Sliver
 ระดับ Gold
 ระดับ Platinum
โปรดแนบเอกสารและทาเครื่องหมาย / ในแต่ละหัวข้อลงในช่องมีหรือไม่มี ในกรณีระบุว่ามีให้ระบุเอกสาร
แนบหมายเลขให้ตรงกับเอกสารที่แนบมาด้วย
รายการเอกสารในแต่ระดับ

ไม่มี

มี

เอกสารแนบ
หมายเลข

ระดับ Bronze
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ กนอ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือรับรองตนเองจากนายจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ
กนอ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสื ออนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามแบบ ZR2-2561
มีการกรอกข้อมูลและมีการจัดทาฐานข้อมูลในระบบสนับ สนุนการระงับเหตุ กนอ.
(Decision Support System: DSS) (ปริมาณ ประเภท ชนิดสารเคมี) และผ่านการ
อนุมัติจาก กนอ. เรียบร้อยแล้ว
บันทึกผลการตรวจความปลอดภัยของโรงงานตามแบบตรวจความปลอดภัยภายใต้
โครงการความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ของประเทศไทย (Safety Thailand
Checklist)
สาเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผ่านการเห็นชอบในรายงานแล้ว
ระดับ Silver
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการดาเนินงาน 5 ส
แผนการดาเนินงานตรวจสอบการดาเนินงาน 5 ส ในแต่ละพื้นที่
บันทึกผลการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบการดาเนินงาน 5 ส
ภาพแสดงทัศนียภาพโดยรอบโรงงานและภายในอาคารโรงงานขณะมีการปฏิบัติงาน
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เช่น กระบวนการผลิต การจัดวางผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดวาง
เครื่องจักร การตีเส้นกาหนดเขต เป็นต้น
การควบคุมอั น ตรายจากการซ่ อ มบารุ ง และบารุ งรั ก ษาเครื่ อ งจั กรและอุ ป กรณ์
ป้องกันอันตราย
ขั้นตอนการทางานการซ่อมบารุงและบารุงรักษาอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
แผนการซ่อมบารุงและบารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
บันทึกผลการซ่อมบารุ งและบารุ งรั กษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามแผนที่ก าหนด
รวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน
ภาพตัวอย่างการติดป้ายเตือนหรือกั้นบริเวณขณะปฏิบัติงานซ่อมบารุง
ภาพตัวอย่างออกแบบและติดตั้งโดยคานึงถึงความปลอดภัย เช่น มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย เป็นต้น
การควบคุมอันตรายจากการซ่อมบารุงและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ขั้นตอนการทางานการซ่อมบารุงและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
แผนการซ่อมบารุงและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการบารุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานประจาปี
โดยวิศวกรตามแผนที่กาหนดรวมถึงผลการปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน
การขออนุญาตงานที่เป็นอันตราย
ขั้นตอนการทางานการขออนุญาตทางานที่เป็นอันตรายเป็นลายลักษณ์อักษร
แบบฟอร์ ม งานที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตในการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน (Work Permit)
ทั้งหมด
ตัวอย่างบันทึกการขออนุญาตทางานที่เป็นอันตราย เช่น งานที่ก่อให้เกิดความร้อน
หรือประกายไฟ งานบนที่สูง และงานที่อับอากาศ เป็นต้น ซึ่งได้ดาเนินงานมาแล้ว
ย้อนหลัง 6 เดือน
ระดับ GOLD
ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มอก./ OHSAS 18001
หรือ ISO45001) ที่ยังไม่หมดอายุ
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การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
ขั้นตอนการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร
แบบฟอร์มการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
สาเนาบันทึกการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ ย้อนหลัง 2 ปี
หลักฐานแสดงการปรับปรุงแก้ไขตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุ ย้อนหลัง 2 ปีซึ่งต้อง
ไม่มีอุบัติการณ์เกิดซ้าจากสาเหตุเดิม
การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment : PPE)
กาหนดความสัมพันธ์ของงานหรือกิจกรรมที่อาจมีอันตรายกับอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่จาเป็นต้องสวมใส่ (PPE Matrix) (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 01)
จัดทาความต้องการการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE Need)
สาหรับพนักงานที่ต้องใช้ PPE กับงานหรือกิจกรรมที่อาจมีอันตราย (ตามตัวอย่าง
เอกสารแนบ 02)
เอกสารการกาหนดมาตรฐานของ PPE จานวน PPE ที่ต้องใช้และงบประมาณการ
สั่งซื้อ PPE ประจาปี (ตามตัวอย่างเอกสารแนบ 03)
เอกสารรับรองมาตรฐานของ PPE
ภาพถ่ายห้องที่จัดเก็บ PPE สาหรับเบิกจ่าย
ขั้นตอนการทางานการควบคุมการเบิกจ่าย PPE เป็นลายลักษณ์อักษร
หลั กฐานการฝึ กอบรมให้ ความรู้ และส่ งเสริ มให้ พนั ก งานที่เ กี่ยวข้อ งมี ก ารสวมใส่
เกี่ยวกับ PPE
แผนตรวจสอบการสวมใส่ PPE รวมถึงผลการตรวจสอบตามแผนและการปรับปรุง
แก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน
แผนตรวจสอบและบ ารุ ง รั ก ษา PPE รวมถึ ง ผลการตรวจสอบตามแผนและการ
ปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลัง 6 เดือน
สรุปประเมินผลและวิเคราะห์ PPE และการสวมใส่ PPE ของผู้ปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ากว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ที่ต่ากว่ามาตรฐาน
การกาหนดเป้าหมายการตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ากว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ที่
ต่ากว่ามาตรฐาน (รวมถึงผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง)
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แผนการตรวจสอบการปฏิบัติที่ต่ากว่ามาตรฐานและสภาพการณ์ที่ต่ากว่ามาตรฐาน
ผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ย้อนหลัง 6 เดือน
การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบที่ตรวจสอบพบ ย้อนหลัง 6 เดือน
ระดับ Platinum
การส่งเสริมสุขภาพ
การดาเนินการให้สถานประกอบกิจการเป็นเขตห้ามจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เช่ น หนั ง สื อ สั ญ ญาจ้ า งร้ า นค้ า ในโรงงานที่ มี ก ารระบุ ห้ า มจ าหน่ า ย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กฎระเบียบของโรงงาน และบันทึกผลการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย เป็นต้น
การดาเนินการให้สถานประกอบกิจการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ภาพการกาหนดเขต
สูบบุหรี่ และกฎระเบียบของโรงงาน เป็นต้น
การเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น หลักฐานการได้รับรางวัลโรงงานสี
ขาว เป็นต้น
การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ย้อนหลัง 2 ปี เช่น แสดงค่า IFR และ ISR เป็นต้น
การกาหนดเป้าหมายการลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องในปีปัจจุบัน
แผนการดาเนินงานในการลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีปัจจุบัน
ผลการดาเนินงานการลดการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นไปตามเป้าหมายในปีปัจจุบัน
การตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
การกาหนดเป้าหมายการตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (รวมถึงผู้รับเหมา/
ผู้รับเหมาช่วง)
แผนการตรวจสอบเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
ผลการตรวจสอบที่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ย้อนหลัง 6 เดือน
การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบที่ตรวจสอบพบ ย้อนหลัง 6 เดือน
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