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ค าน าฉบบัแก้ไข เดือนสิงหาคม 2551 
 
ปจัจุบนัสมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ไดเ้รยีนรูถ้งึประเดน็ส าคญัในการรายงานขอ้มลูอุบตัเิหตุทีม่าจากหลากหลายบรษิทั ดงันัน้
จงึไดร้ะบุค านิยามในตน้ฉบบับางค าใหช้ดัเจนมากขึน้ เพื่อใหแ้น่ใจว่ารายงานของกลุ่ม มคีวามถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนั
ตามขอ้ก าหนด 
 
ในการประชุมของคณะท างานความปลอดภยั (Task Force 3) ไดม้กีารจดัท าค านิยามใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้หลาย
ครัง้ และในเดอืนพฤษภาคม 2552 ไดม้อบหมายใหค้ณะท างานกลุ่มย่อยเป็นผูส้รุปค านิยามเหล่าน้ี ซึง่เสรจ็สมบรูณ์
อย่างเป็นทีน่่าพงึพอใจในเดอืนกนัยายน 2552 และไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก 1 ค านิยามแต่ละค าจะสมัพนัธก์บัตวัเลขที่
อา้งองิในวงเลบ็ และไม่มกีารเปลีย่นแปลงค าอธบิายเดมิใดๆทัง้สิน้เพยีงแต่อธบิายใหช้ดัเจนเพิม่มากยิง่ขึน้ 
 
การเปรยีบเทยีบขอ้มลูสรุปดา้นอุบตัเิหตุของ ซเีอสไอ ระหว่างปี 2546-2550 แสดงไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการ 
benchmarking ตามทีร่ะบุในภาคผนวก 2 ซึง่จะเหน็ไดว้่า กลุ่มธุรกจิปนูซเีมนตไ์ดม้คีวามกา้วหน้าเป็นอย่างดใีนการ
ด าเนินการลดจ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน เช่นเดยีวกบัการลดจ านวนการเสยีชวีติอนัเนื่องมาจากการ
ท างาน สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาปรบัปรุงความปลอดภยัใหด้ขีึน้และตัง้ใจทีจ่ะใหม้กีารพฒันา
เพิม่ขึน้ในอนาคต 
 
สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ไดแ้สดงเจตนารมณ์ใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูดา้นความปลอดภยัจากผูต้รวจสอบทีเ่ป็นอสิระ และ
เหน็ชอบร่วมกนัในการตรวจตามแนวทางทีป่รากฎอยู่ในภาคผนวก 3 สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ บางบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีาร
ด าเนินการตรวจสอบอย่างเขม้งวดไปเรยีบรอ้ยแลว้ในขณะทีบ่างบรษิทัก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ 
 
สมาชกิก าลงัขยายขอบเขตการรายงานขอ้มลูดา้นความปลอดภยัเพิม่ขึน้ทลีะน้อยโดยการเพิม่รายงานการปฏบิตังิานที่
เกีย่วขอ้งเขา้ไป เช่น งานย่อยหนิ งานคอนกรตีผสมเสรจ็ ซึง่เป็นทีค่าดหวงัว่าภาคอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งจะน าเอา
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของซเีอสไอ ไปใชเ้ป็นมาตรฐานการท ารายงานเพื่อใหร้ายงานความปลอดภยัในกลุ่ม
ธุรกจิวสัดุก่อสรา้งทัง้หมดมคีวามสอดคลอ้งกนั 
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เก่ียวกบัซีเอสไอ           3 
 
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั         6 
 
นิยามค าศพัท ์           7 
 
ค านิยาม           9 
ดชันีชีว้ดัความปลอดภยัของซเีอสไอ ทัง้ในสว่นทีอ่ยู่ในขอบขา่ยและนอกขอบขา่ย 
ดชันีชีว้ดัความปลอดภยัทีร่ายงานในกลุ่มซเีอสไอ 

จ านวนการเสยีชวีติและอตัราการเสยีชวีติของพนกังานบรษิทั 

จ านวนการเสยีชวีติของผูร้บัเหมา 
จ านวนการเสยีชวีติของบุคคลที ่3 

การบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานของพนกังานบรษิทั ทัง้อตัราความรุนแรงและความถี ่
จ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานของผูร้บัเหมา 

 
ค าแนะน าท่ีระบุเก่ียวกบัอบุติัเหตท่ีุมาจากการท างาน      13 
การบาดเจบ็ : ภายในบรเิวณพืน้ทีโ่รงงาน 

การบาดเจบ็ : ภายนอกบรเิวณพืน้ทีโ่รงงาน 
การจ ากดัการท างาน (งานเบา) หลงัจากไดร้บับาดเจบ็ 
 
การรายงานและการส่ือสารรายงานสรปุรวมของกลุ่มซีเอสไอ      14 
การรวบรวมขอ้มลูความปลอดภยัจากบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มซเีอสไอ และการจดัท ารายงาน 

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการใชแ้ละการเผยแพร่ดชันีชีว้ดัความปลอดภยัของกลุ่มซเีอสไอ 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 – การอธบิายค านิยาม         15 

ภาคผนวก 2 -  ขอ้มลูสรุปดา้นความปลอดภยัของกลุ่มซเีอสไอ 2546 – 2550    18 
ภาคผนวก 3 -  แนวทางในการตรวจสอบขอ้มลูดา้นความปลอดภยัของกลุ่มซเีอสไอ    19 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัสภาธรุกิจโลกเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน (WBCSD)      21 
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เก่ียวกบัซีเอสไอ (CSI) 
 

ท่ีมา 
 
ปนูซเีมนตเ์ป็นหนึ่งในวสัดุทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลายทีส่ดุในโลก โดยทีผู่ช้าย ผูห้ญงิ และเดก็จะใชค้อนกรตีเฉลีย่ประมาณ 
3 ตนัต่อคนต่อปี (มปีนูซเีมนตผ์สมอยู่รอ้ยละ 10-15) และการผลติปนูซเีมนตเ์ป็นกระบวนการทีต่อ้งใชพ้ลงังานและ
ทรพัยากรมากจงึท าใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนและโลกโดยรวม 
จากการตระหนกัถงึขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้ บรษิทัปนูซเีมนตห์ลายบรษิทัจงึไดร้เิริม่จดัตัง้กลุ่มซเีอสไอ (CSI) ซึง่ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากสมาชกิของสภาธุรกจิโลกเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (WBCSD) ปจัจุบนักลุ่มซเีอสไอ (CSI) มสีมาชกิ
บรษิทัปนูซเีมนตจ์ านวน 18 บรษิทัซึง่เมื่อรวมกนัแลว้จะมจี านวนมากกว่าครึง่หนึ่งของบรษิทัปนูซเีมนตท์ัว่โลก 
(นอกเหนือจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนจนี) เป็นผูส้นบัสนุนการจดัตัง้ โดยเริม่ตัง้แต่ปลายปี 2542 แนวคดิ
รเิริม่ของกลุ่มซเีอสไอ (CSI) ไดก้่อใหเ้กดิ : 

1. การศกึษาวจิยัอย่างอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานในปจัจุบนัของอุตสาหกรรมปนูซเีมนตแ์ละประเดน็
ส าคญัดา้นความยัง่ยนืทีเ่ผชญิอยู่  

2. ความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในธุรกจิทีอ่ยู่ใน 7 เมอืง (ไคโร กรูตีบีา กรุงเทพฯ ลสิบอน บรสัเซล 
วอชงิตนั ด ีซ ีและ ปกักิง่) 

3. ขอ้แนะน าทีเ่ป็นกลางในการพฒันาการด าเนินงาน และ 
4. วาระการด าเนินงานของอุตสาหกรรมปนูซเีมนตเ์พื่อแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

 

สถานการณ์ในปัจจบุนั 
รายงานการวจิยัฉบบัแรกเสรจ็สมบรูณ์ในเดอืนมนีาคม ปี 2545 จดัท าโดยสถาบนั Battelle Memorial Institute ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ภายใตส้ญัญากบั สภาธุรกจิโลกเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (WBCSD) จากนัน้ไดม้กีารก าหนดระเบยีบ
การรายงานเรื่องการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดโ์ดยความร่วมมอืกบัสถาบนัทรพัยากรโลก (World Resources 
Institute) ซึง่ไดป้รบัปรุงใหมใ่นปี 2551 ส าหรบัแผนปฏบิตักิารของกลุ่มอุตสาหกรรมทีก่ าหนดขึน้โดยความร่วมมอืของ
บรษิทัต่างๆ และลงนามโดยผูน้ าทางธุรกจิทีไ่ดจ้ดัพมิพข์ึน้เมื่อเดอืนกรกฎาคม ปี 2545 คอื วาระส าคญัเพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยนืกลุ่มธุรกจิปนูซเีมนต ์(ซเีอสไอ) ซึง่ถอืเป็นวาระการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิปนูซเีมนต ์และต่อมาในปี 2548 
และ 2550 ไดม้กีารจดัพมิพร์ายงานความกา้วหน้าเกีย่วกบั ซเีอสไอ (www.csiprogress2007.org) และมกีารจดัท าสรุป
เน้ือหางานของกลุ่มซเีอสไอ ทัง้หมด เป็นภาษาต่างๆ 9 ภาษาไวใ้น Earthprint (www.earthprint.com) หรอืในเวป็ไซด ์
www.wbcsdcement.org 
 
ปจัจุบนัมกีารตัง้คณะท างาน 7 กลุ่ม ซึง่แต่ละกลุ่มจะมบีรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มซเีอสไอ จ านวน 1 บรษิทั หรอืมากกว่านัน้ เป็น
ประธานกลุ่ม โดยก าลงัด าเนินการเกีย่วกบัประเดน็ทีร่ะบุไวใ้นวาระการด าเนินงาน ซึง่ประเดน็สว่นใหญ่จะเกีย่วกบัแนว
ทางการปฏบิตังิานทีด่ ีเครื่องมอืและขัน้ตอนทีบ่รษิทัในกลุ่มซเีอสไอ ทัง้หมด จะน าไปใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน และเป็น
การจดัท าในลกัษณะทีส่ามารถใชไ้ดท้ัว่โลก เพื่อใหบ้รษิทัปนูซเีมนตอ์ื่นๆสามารถน าไปปรบัใชไ้ดต้ามตอ้งการ ซึง่
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆต่อไปนี:้ 
 
การปกป้องสภาพภมิูอากาศ (การด าเนินงานเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์จดัท าฐานขอ้มลูดา้นการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องโลกจดัท าโดยบรษิทัปนูซเีมนต์) 
 
 

http://www.csiprogress2007.org/
http://www.earthprint.com/
http://www.wbcsdcement.org/
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สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน ( การรวบรวมตวัอย่างการปฏบิตังิานทีด่ดีา้นความปลอดภยัใน
อุตสาหกรรมปนูซเีมนต ์การวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงขอ้มลูสถติอิย่างต่อเนื่อง) 
 
การใช้เช้ือเพลิงและวตัถดิุบอย่างมีประสิทธิภาพ (การพฒันาปรบัปรุงและการน าแนวทางการปฏบิตังิานทีด่ไีป
ปฏบิตัใิหส้ าเรจ็) 
 
การติดตามและจดัท ารายงานเก่ียวกบัการปล่อยสารมลพิษ (ปจัจุบนัน้ีเน้นเรื่องการตดิตามการปล่อยสารปรอท) 
 
การน าคอนกรีตกลบัมาใช้ใหม ่(รายงานสถานการณ์เกีย่วกบัเรื่องนี้จดัพมิพข์ึน้เมื่อปี 2551) 
 
ผลกระทบต่อท้องถ่ินในเรือ่งท่ีดินและชุมชน (การจดัท าแผนการฟ้ืนฟูส าหรบัการด าเนินการเหมอืงหนิ แนวปฏบิตัิ
ในการประเมนิผลกระทบดา้นสงัคมและสภาพแวดลอ้ม) 
 

การรายงานและการส่ือสาร (การใชด้ชันีชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน การตรวจสอบขอ้มลูการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด)์ 
 
แนวทางหลายประการทีก่ล่าวขา้งตน้น้ีไดร้วมขอ้คดิเหน็จากคู่คา้ทางธุรกจิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จากการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัและการสนทนาผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ตในปี 2549 และ 2551 และจาก
ความร่วมมอืขององคก์รไม่แสวงผลก าไรระหว่างประเทศทีไ่ดส้ง่ผูเ้ชีย่วชาญมาร่วมในคณะท างานอย่างต่อเนื่องตามค า
เชือ้เชญิของกลุ่ม แผนงานน้ีควบคุมดแูลโดยกลุ่มรบัรองคุณภาพจากภายนอกโดยท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา และกรรมการ 
ประกอบดว้ย ดร. มุสตาฟา ทอลบา (Dr. Mostafa Tolba) (อดตีผูอ้ านวยการ UNEP) เป็นประธานกลุ่ม รวมทัง้ Claude 
Martin (อดตีผูอ้ านวยการ WWF International) Claude Mandil (อดตีผูอ้ านวยการบรหิาร IEA) และ Jim MacNeil 
(อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการ Brundtland) 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงาน  
การด าเนินงานตามแผนงานของกลุ่มจะมแีนวทางการด าเนินงาน 2 ลกัษณะ คอื การด าเนินงานร่วมกนั (เช่น การร่วม
จดัท าแนวปฏบิตั)ิ และการด าเนินกจิกรรมของแต่ละบรษิทั ทัง้นี้กลุ่มซเีอสไอไม่ไดว้างแผนทีจ่ะจดัท าเป้าหมายรวมของ
กลุ่มซเีอสไอ โดยมเีหตุผล 2 ประการ คอื ประการทีแ่รกแต่ละบรษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะก าหนดเป้าหมายและตาราง
การปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบัองคก์รของตนเองไดด้กีว่า และแต่ละบรษิทัอาจจะจดัล าดบัความส าคญัในการด าเนินการ
ในแต่ละประเทศตามความเหมาะสมและทรพัยากรทีม่อียู่ของตนเองซึง่ย่อมมคีวามแตกต่างกนั 
 
ดงันัน้การก าหนดเป้าหมายทีส่ าคญัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัทรพัยากรและค่านิยมทีส่ าคญัของบรษิทันัน้ๆ 
 
ประการทีส่อง จากมุมมองดา้นการแขง่ขนั กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้จะจ ากดัประเภทของการด าเนินงานทีบ่รษิทั
สามารถกระท าดว้ยกนัไดอ้ย่างเขม้งวด ซึง่เนื้อหาหลายประการใน การด าเนินงานน้ี เป็นกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัที่
เขา้ร่วมโครงการ ดงันัน้ การก าหนดเป้าหมายของกลุ่มอาจจะท าใหเ้กดิปญัหาทางกฎหมายทีส่ าคญัขึน้ได ้
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สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน  
 
การสรา้งความมัน่ใจเรื่องสภาพการท างานทีม่คีวามปลอดภยัและถูกสขุอนามยัส าหรบัพนกังานและผูร้บัเหมาเป็นหนึ่ง
ในประเดน็ทีส่ าคญัทีส่ดุของอุตสาหกรรมปนูซเีมนต ์เราตระหนกัดวี่าผูป้ระกอบการธุรกจิปนูซเีมนตท์ัง้หมดจะตอ้งให้
ความสนใจในเรื่องนี้มากขึน้ และมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินการในเรื่องนี้อย่างเตม็ที ่เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคน์ี้ 
คณะท างานกลุ่มที ่3 ทีด่แูลเรื่องความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ซึง่ไดร้บัความร่วมมอืจากสมาชกิกลุ่มซเีอสไอ จ านวน 
18 บรษิทั ยงัคงด าเนินการพฒันาปรบัปรุงดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 
 
เป็นทีท่ราบดวี่า อตัราการบาดเจบ็และเสยีชวีติทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการท างานในอุตสาหกรรมปนูซเีมนตส์งูกว่ากลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กลุ่มปิโตรเคม ีและกลุ่มการกลัน่น ้ามนัปิโตรเลีย่ม ซึง่เราถอืว่าขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวเป็นสิง่ทีร่บั
ไม่ได ้และเชื่อว่าจะสง่ผลกระทบต่อชื่อเสยีงของกลุ่มอุตสาหกรรมปนูซเีมนตท์ัง้หมด 
 
รายงานฉบบันี้ จะน าเสนอระบบมาตรฐานทีใ่ชร้่วมระหว่างบรษิทั เพื่อใชส้ าหรบัการตรวจวดั ตดิตามตรวจสอบ และ
รายงานผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยั ซึง่แต่ละบรษิทัสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ 
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สขุภาพอนามยัและความปลอดภยั 
 
วตัถุประสงคข์องเอกสารฉบบันี้คอื การท าใหม้ัน่ใจว่าการบนัทกึจ านวนการเสยีชวีติ และการบาดเจบ็ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
การท างานของบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มซเีอสไอ มคีวามถูกตอ้ง เพื่อทีจ่ะไดม้มีาตรฐานเดยีวกนัในการน าไปจดัท า
รายงานสรุปดชันีชีว้ดัดา้นความปลอดภยัของแต่ละบรษิทั 
 

 รายงานสรุปรวมของกลุ่มซเีอสไอ ไดจ้ดัท ารปูแบบมาตรฐานทีส่ามารถรายงานตวัเลขของภาคอุตสาหกรรมนี้ 
ในภาพกวา้ง เพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบกบักลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ และทีส่ าคญัยิง่ไปกว่านัน้ กลุ่มซเีอสไอ ไดม้คีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัปรุงขอ้มลูสถติดิา้นความปลอดภยัของอุตสาหกรรมปนูซเีมนตใ์หด้ขีึน้ ดงันัน้ วตัถุประสงคอ์กี
ประการหนึ่งในการจดัใหม้แีบบแผนการรายงานทีเ่หมอืนกนัคอื เพื่อจะใหม้กีารเริม่ตน้และการตดิตามดชันีชี้
วดัเหล่านี้ในแต่ละปี เพื่อประเมนิความกา้วหน้าในการลดการเกดิอุบตัเิหตุและการบาดเจบ็ของผูป้ฏบิตังิาน 

 
 เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าวตัถุประสงคน์ี้จะบรรลุผลส าเรจ็ มาชกิแต่ละบรษิทั จะตอ้งแลกเปลีย่นรายงานความ

ปลอดภยัประจ าปีระหว่างสมาชกิในกลุ่มซเีอสไอ  โดยการใชค้ านิยาม และดชันีชีว้ดัตามทีร่ะบุในเอกสารน้ี ผู้
ประสานงานคณะท างานดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัของกลุ่มซเีอสไอ จะรวบรวมขอ้มลูของแต่ละบรษิทั 
และสรุปเป็นรายงานรวมฉบบัเดยีว โดยจะระบุถงึการวเิคราะหส์าเหตุ ความถี ่และแนวโน้มการเกดิอุบตัเิหตุ 
รวมไวด้ว้ย 

 
ประเดน็ที ่3  คอืการสนบัสนุนการจดัท ารายงานความปลอดภยัแก่สาธารณะอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งของกลุ่มบรษิทัที่
เป็นสมาชกิซเีอสไอ และสง่เสรมิใหม้กีารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างดเียีย่มในกลุ่มอุตสาหกรรมนี ้
 

 บรษิทัสมาชกิในกลุ่มซเีอสไอ แต่ละบรษิทัอาจพจิารณาจดัพมิพข์อ้มลูดา้นความปลอดภยัไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั หรอื ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ซึง่รายงานนัน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัค า
นิยามและดชันีชีว้ดัตามทีร่ะบุในเอกสารน้ี การสนบัสนุนการเผยแพร่ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัอย่างเตม็ทีข่อง
สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ถอืว่าเป็นสว่นหนึ่งของพนัธะสญัญาในการรบัผดิชอบต่อสงัคมของอุตสาหกรรม
ปนูซเีมนต ์
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นิยามค าศพัท์ 
 

พนักงานบริษทั (Direct employed) 
หมายถงึ พนกังานทีบ่รษิทัเป็นผูว้่าจา้งโดยตรง ทัง้พนกังานประจ า  พนกังานท างานครัง้คราว (part-time) และ
พนกังานชัว่คราว (1) ซึง่ในทีน่ี้พนกังานท างานครัง้คราว และพนกังานชัว่คราว จะถอืว่าชัว่โมงท างานเทยีบเท่า
พนกังานประจ า ทัง้นี้ยงัครอบคลุมถงึพนกังานในทุกบรษิทัทีม่กีารเขา้ไปควบคุมการบรหิารจดัการ (2) และบรษิทัทีม่ี
ขอ้ตกลงในดา้นการจดัการหรอืดา้นเทคนิคดว้ย (3)   
 
พนักงานท่ีไม่ได้ขึน้ตรงกบับริษทั (Indirect employed) (4) 
หมายถงึ ผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วง (5) ในทีน่ี้จะถอืว่าชัว่โมงท างานเทยีบเท่าพนกังานบรษิทั ซึง่รวมถงึบุคคล หรอื 
บรษิทั ทีท่ าสญัญารบัปฏบิตังิานพเิศษเฉพาะ (6) ไม่ว่าจะเป็นระยะสัน้ (ส าหรบังานพเิศษเฉพาะ) หรอืระยะยาว (เช่น 
พนกังานขบัรถหรอืเจา้หน้าทีซ่่อมบ ารุง) 
 
บุคคลท่ี 3 

หมายถงึ บุคคลใดกต็ามทีไ่ม่ไดจ้ดัอยู่ในกลุ่มพนกังานบรษิทั และพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั บุคคลที ่3 
โดยทัว่ไป จะรวมถงึผูม้าเยีย่มและลกูคา้ทีเ่ขา้มายงัสถานทีข่องบรษิทั (ไม่ว่าจะไดร้บัเชญิมาหรอืไม่กต็าม) และจะ
รวมถงึพนกังานขบัรถหรอืผูโ้ดยสารทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุทางรถของบรษิทัทีเ่กดิขึน้ภายนอกโรงงาน เฉพาะ
กรณีทีเ่ป็นความผดิของบรษิทัเท่านัน้ 
 
การเสียชีวิต 

หมายถงึ การเสยีชวีติทีเ่ป็นผลจากอุบตัเิหตุอนัเนื่องมาจากการท างาน โดยไม่มกีารจ ากดัระยะเวลาระหว่างวนัทีเ่กดิ
อุบตัเิหตุและวนัทีเ่สยีชวีติ รายงานการเสยีชวีติจะประกอบดว้ยขอ้มลูการเสยีชวีติของพนกังานบรษิทั พนกังานทีไ่ม่ได้
ขึน้ตรงกบับรษิทั และบุคคลที ่3 ยกเวน้ กรณีทีบุ่คคลเหล่านี้เสยีชวีติในขณะทีเ่ดนิทางโดยยานพาหนะสาธารณะ หรอื
ยานพาหนะสว่นตวัระหว่างการเดนิทางมาและกลบัจากสถานทีท่ างาน (8) การเสยีชวีติเนื่องจากการกระท าทีผ่ดิ
กฎหมาย (9)  และการเสยีชวีติเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาต ิ(10)  
 
อตัราการเสียชีวิต 

หมายถงึ จ านวนการเสยีชวีติในหนึ่งปีต่อพนกังานบรษิทัจ านวน 10,000 คน 
 
การบาดเจบ็ท่ีสูญเสียเวลาท างาน 

หมายถงึ การบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากการท างานทีเ่ป็นสาเหตุใหต้อ้งหยุดงานและไม่สามารถกลบัเขา้มาปฏบิตังิานได้
ตัง้แต่ 1 วนัเป็นตน้ไป โดยเริม่นบั ถดัจากวนัทีเ่กดิการบาดเจบ็ จนถงึวนัก่อนทีบุ่คคลนัน้จะกลบัเขา้ท างานตามปกต ิ
หรอืท างานตามทีก่ าหนด (11) รายงานการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานจะประกอบดว้ยขอ้มลูของพนกังานบรษิทั และ
พนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั ส าหรบัขอ้มลูของบุคคลที ่3 จะไม่มกีารรายงาน เน่ืองจากไม่มหีลกัเกณฑใ์นการ
นบัวนัท างานทีต่อ้งสญูเสยีไป การบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานจะไม่ครอบคลุมการบาดเจบ็ของพนกังานบรษิทั และ
พนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทัทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดนิทางมาและกลบัจากสถานทีท่ างาน(8) การบาดเจบ็เน่ืองจาก
การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย (9)  และการบาดเจบ็นื่องจากสาเหตุทางธรรมชาต ิ(10)  
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อตัราความถ่ีของการบาดเจบ็ท่ีสูญเสียเวลาท างาน 

หมายถงึ จ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานในหนึ่งปีต่อชัว่โมงการท างาน 1 ลา้นชัว่โมง 
 
อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ท่ีสูญเสียเวลาท างาน 

หมายถงึ จ านวนวนัทีส่ญูเสยีเวลาท างาน (12) ในหนึ่งปีต่อชัว่โมงการท างาน 1 ลา้นชัว่โมง 
 
ชัว่โมงการท างาน 

หมายถงึ ชัว่โมงทีไ่ดป้ฏบิตังิานจรงิ (13) 
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ค านิยาม 
 

ค านิยามเกีย่วกบัขอ้มลูทีต่อ้งรวมไว ้หรอืยกเวน้จากดชันีชีว้ดัความปลอดภยัของซเีอสไอ 
 
บรษิทัสมาชกิในกลุ่มซเีอสไอ หลายบรษิทัไดด้ าเนินธุรกจิหลายประเภทแตกต่างกนันอกเหนือไปจากการผลติ
ปนูซเีมนต ์(เช่น ยางมะตอย เซรามคิ ผลติภณัฑเ์คม ีโรงย่อยหนิ ฯลฯ) เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูภายในกลุ่มซเีอสไอ การด าเนินงานในช่วงแรกน้ี บรษิทัสมาชกิในกลุ่ม ซเีอสไอ ตกลงทีจ่ะใชด้ชันีชี้
วดัความปลอดภยั และหลกัเกณฑก์ารรายงานเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักระบวนการผลติปนูซเีมนต ์ตามทีอ่ธบิาย
ไวข้า้งล่างนี้ 
 
การด าเนินการต่อไปนี้จะจดัอยู่ในกระบวนการผลติปนูซเีมนต ์(โปรดดภูาพในหน้าต่อไป) เมื่อการด าเนินการนัน้อยู่
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (15) 

 
 การท าเหมอืงหนิเพื่อผลติปนูซเีมนต ์ในกรณีทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทัปนูซเีมนต ์หรอืโรงงาน 

 ปนูซเีมนต์  
 

 การด าเนินงานทัง้หมดในโรงงานผลติปนูซเีมนตต์ัง้แต่การบดหนิจนถงึการกระจายสนิคา้ และการจดัสง่สนิคา้ 
รวมทัง้การผลติทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตังิานนอกสถานที ่เช่น การจดัเตรยีม การดแูลรกัษา การจดัการ และ
การจดัสง่เชือ้เพลงิทัว่ไป หรอืเชือ้เพลงิทดแทนและวตัถุดบิอื่นๆ (16)  

 
 โรงบดปนูซเีมนต ์และ/หรอื สถานทีเ่กบ็พกัสนิคา้และกระจายสนิคา้ (เช่น การรบัปนูเมด็ และ/หรอื การผลติหรอื

การจดัสง่ปนูซเีมนต)์ 
 

 พนกังานทีอ่ยู่ประจ าส านกังานซึง่รวมทัง้ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ และพนกังานฝา่ยขายและฝา่ยธุรการทีท่ างาน 

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการด าเนินงานเหล่านี้ ครอบคลุมเวลาทีอ่อกไปปฏบิตังิานของบรษิทัภายนอกโรงงานดว้ย 
นอกจากนี้ยงัรวมถงึพนกังานทีอ่ยู่ประจ าส านกังานใหญ่ทีท่ างานเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการผลติปนูซเีมนต ์

 
ในกรณีทีพ่นกังานบรษิทั หรอืพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั (6) เป็นผูด้ าเนินการจดัสง่ปนูเมด็ และปนูซเีมนต ์ไปยงั
คลงัสนิคา้ หรอื คลงักระจายสนิคา้ และการจดัสง่ไปใหล้กูคา้ จะจดัรวมอยู่ในกระบวนการผลติปนูซเีมนตด์ว้ย ส าหรบั
การเสยีชวีติของบุคคลที ่3 ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานดงักล่าวนัน้ จะรวมไวต่้อเมื่อเป็นความผดิของบรษิทั หรอืพนกังาน
บรษิทั (7) เท่านัน้ (ทัง้พนกังานบรษิทัและพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั) 
 
การจดัสง่ปนูเมด็ และปนูซเีมนต ์จะไม่รวมอยู่ในกระบวนการผลติปนูซเีมนต ์ในกรณีทีล่กูคา้เป็นผูม้ารบัสนิคา้เอง และ
ในเบือ้งตน้น้ี จะไม่น าเอาการย่อยหนิและการผลติคอนกรตีส าเรจ็รปู และกจิกรรมอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือกระบวนการผลติ
ปนูซเีมนตม์ารวมไว ้(มกีารสนบัสนุนใหจ้ดัท ารายงานความปลอดภยัเกีย่วกบักระบวนการเหล่านี้แยกต่างหาก แต่
ขณะนี้ยงัคงเป็นทางเลอืกใหป้ฏบิตัเิท่านัน้) 
 
การก าหนดหลกัเกณฑก์ารท ารายงานตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารน้ี จะไม่รวมโรคอนัเกดิจากการท างาน (17) ซึง่ก าหนดว่า
เป็นอาการทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มการท างานทีม่รีะยะเวลานานกว่า 1 วนัหรอื1 ผลดั โดยปกตแิลว้ โรคเหล่านี้จะเกดิ
จากปจัจยัทีเ่กดิขึน้ซ ้าๆในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซึง่อาจจะเกดิจากการตดิเชือ้ทางระบบ ความเครยีดทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ การ
สมัผสัอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานจนเกดิการสะสมพษิ สารพษิต่างๆ หรอืปญัหาดา้นสภาพแวดลอ้มทีม่อียู่ในการ
ท างาน 
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 ขัน้ตอนส าคญัของกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์  
 

1. การท าเหมอืงหนิ 

2. การบดย่อยหนิ 

3. การเตรยีมวตัถุดบิใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั 

4. การบดวตัถุดบิ 

5. หออุ่นวตัถุดบิ 

6. หมอ้เผา 
7. หมอ้เยน็ 

8. ไซโลเกบ็ปนูเมด็ 

9. การเตมิสว่นผสมต่างๆ 

10. การบดซเีมนต ์

11. ไซโลเกบ็ซเีมนต ์

12. การบรรจ ุ

13. การขนสง่ 
 
 

ค านิยามดชันีช้ีวดัความปลอดภยัในรายงานของกลุ่มซีเอสไอ  
 
การเสียชีวิต: 

จ านวนการเสยีชวีติ และอตัราการเสยีชวีติของพนกังานบรษิทั 

จ านวนการเสยีชวีติของพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั (ผูร้บัเหมา และผูร้บัเหมาช่วง) และบุคคลที ่3 
 

การบาดเจบ็ท่ีสูญเสียเวลาท างาน (LTI) 

อตัราความถี ่และความรุนแรงของการบาดเจบ็ ทีส่ญูเสยีเวลาท างานของพนกังานบรษิทั 
จ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานของพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั (ผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วง)  
 
1. จ านวนการเสียชีวิต และอตัราการเสียชีวิตของพนักงานบริษทั 
 
จ านวนการเสยีชวีติของพนกังานบรษิทั 
 
การเสยีชวีติ (พนกังานบรษิทั)   = จ านวนการเสยีชวีติทีเ่กดิจากการท างานของพนกังานบรษิทัใน 1 ปี  

 
อตัราการเสยีชวีติ : อตัราการเสยีชวีติจะรายงานในอตัราสว่นต่อพนกังานบรษิทั 10,000 คน โดยค านวณดงันี:้ 
 
อตัราการเสยีชวีติ (พนกังานบรษิทั)  = (จ านวนการเสยีชวีติใน 1 ปี / จ านวนพนกังานบรษิทั) * 10,000 (18) 
ยกเวน้: 

 การเสยีชวีติทุกกรณีทีเ่ป็นผลจากการเดนิทางมาท างาน และกลบัจากสถานทีท่ างาน โดยยานพาหนะ
สาธารณะหรอืยานพาหนะสว่นตวั (8)  

 การฆาตกรรม หรอืการเสยีชวีติ เนื่องจากการกระท าทีผ่ดิกฎหมายและการฆา่ตวัตาย (9) 
 การเสยีชวีติเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาตโิดยไม่เกีย่วขอ้งกบังาน (10) 
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2. จ านวนการเสียชีวิตของพนักงานท่ีไม่ได้ขึน้ตรงกบับริษทั 

จ านวนการเสยีชวีติของพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั จะถูกจดบนัทกึไวเ้ฉพาะกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติ
ปนูซเีมนต ์ในกรณีทีล่กูคา้จดัการเรื่องการขนสง่ดว้ยตนเอง หรอื ลกูคา้มอบหมายใหผู้ร้บัเหมาของลกูคา้มารบัสนิคา้ 
การเสยีชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการนี้จะไม่มกีารบนัทกึ ยกเวน้การเสยีชวีตินี้เกดิขึน้ทีโ่รงงานผลติปนูซเีมนต ์(19) 
จะถอืว่าเป็นการเสยีชวีติของบุคคลที ่3 
 
จ านวนการเสยีชวีติ (พนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั)  = จ านวนการเสยีชวีติทีเ่กดิจากการท างานของพนกังานทีไ่ม่ได้
ขึน้ตรงกบับรษิทัใน 1 ปี 
 
3. จ านวนการเสียชีวิตของบุคคลท่ี 3 
 
การเสยีชวีติของบุคคลที ่3 จะถูกบนัทกึไวใ้นกรณีทีก่ารเสยีชวีตินัน้เกดิขึน้จากอุบตัเิหตุในกระบวนการผลติปนูซเีมนต ์ 
(โปรดดเูน้ือหาขา้งตน้น้ีหรอืเนื้อหาในหน้า 9 และหน้า 13) และการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุการจราจรภายนอกโรงงานจะ
ถูกบนัทกึไว ้ในกรณีทีเ่กดิจากความผดิของบรษิทัหรอืพนกังานของบรษิทั (ทัง้พนกังานบรษิทัและพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้
ตรงกบับรษิทั) และเกีย่วกบัการด าเนินการผลติปนูซเีมนตเ์ท่านัน้ 
 
จ านวนการเสยีชวีติ (บุคคลที ่3)  = จ านวนการเสยีชวีติของประชาชนทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
เกีย่วกบัปนูซเีมนต ์(ตามทีร่ะบุไวใ้นขอบเขตกระบวนการผลติปนูซเีมนต์) 
 
4. อตัราความถ่ีของการบาดเจบ็ท่ีสูญเสียเวลาท างานของพนักงานบริษทั (LTI FR) 
  
บททัว่ไป:  อตัราความถีค่อืจ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานต่อชัว่โมงการท างาน 1 ลา้นชัว่โมง 
 
อตัราความถี ่ = จ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน * 1,000,000 ชัว่โมง – คน  
            (จ านวนชัว่โมงการท างานจรงิทัง้หมดใน 1 ปี)  
 
หมายเหตุ 1: การเสยีชวีติ และการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน จะนบัแยกจากกนั การเสยีชวีติจะไม่น ามานบัซ ้ากบั
การบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน 
 
หมายเหตุ 2 : ส าหรบับรษิทัทีม่วีธิกีารคดิอตัราความถีท่ีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุไว ้อาจจะใชว้ธิกีารคดินัน้ต่อไปเฉพาะ
ภายในบรษิทัตนเองเท่านัน้ แต่ส าหรบัการน าเสนอรายงานไปยงักลุ่มซเีอสไอ (และรายงานต่อสาธารณะชนถา้ตอ้งการ) 
จะตอ้งใชต้ามวธิกีารขา้งตน้น้ี 
 
5. อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ท่ีสูญเสียเวลาท างาน (LTI SR) ของพนักงานบริษทั 
 
ตามหลกัการ อตัราความรุนแรงจะค านวณจากจ านวนวนัท างานทีส่ญูเสยีต่อชัว่โมงการท างาน 1 ลา้นชัว่โมง 
อตัราความรุนแรง (SR)  = (จ านวนวนัท างานทีส่ญูเสยี) * (1,000,000 ชัว่โมง – คน) 
        จ านวนชัว่โมงการท างานทัง้หมดใน 1 ปี  
 
เป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งระบุใหท้ราบว่า การนบัวนัท างานทีส่ญูเสยีนัน้ ค านวณจากวนัทีส่ญูเสยีตามปีปฏทินิ หรอืวนัที่
สญูเสยีตามวนัท างาน 
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การค านวณทางสถติแิสดงใหเ้หน็ วนัทีส่ญูเสยีตามปีปฏทินิ = 1.5 เท่าของวนัทีส่ญูเสยีตามวนัท างาน โดยมคีวาม
ถูกตอ้ง +/- รอ้ยละ 3 
  
ดงันัน้ จงึมกีารตกลงกนัว่า : 
อตัราความรุนแรงของการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน (คดิตามวนัทีส่ญูเสยีตามวนัท างาน) * 1.5 = อตัราความรุนแรง
ของการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน (คดิตามวนัทีส่ญูเสยีตามปีปฏทินิ) 
 
เพื่อใหก้ารค านวณอตัราความรุนแรงมคีวามใกลเ้คยีงมากทีส่ดุ จงึควรจะมกีารปรบัขอ้มลูตอนสิน้ปี ตามขอ้มลูอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้ : 

ก. (20) ประมาณจ านวนวนัทีส่ญูเสยีทีข่า้มไปในปีถดัไป มารวมกบัปีปจัจุบนัทีส่รุปขอ้มลู หรอื 

ข. (20) น าจ านวนวนัทีส่ญูเสยีตามความเป็นจรงิในปีปจัจุบนัทีน่ ามาจากการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานในปี
ก่อนหน้านี้มาระบุในปีปจัจุบนั 

 
มกีารตกลงกนัโดยทัว่ไปว่า การนบัวนัท างนทีส่ญูเสยีจะหยุดนบั เมื่อผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็กลบัมาท างานตามปกต ิ(20) 
หรอื กลบัมาท างานในลกัษณะทีจ่ ากดัการท างาน (งานเบา) 
 
6. จ านวนการบาดเจบ็ท่ีสูญเสียเวลาท างานของพนักงานท่ีไม่ได้ขึน้ตรงกบับริษทั 
 
จ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างานของพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั จะถูกบนัทกึไวต่้อเมื่อการบาดเจบ็นัน้
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการผลติปนูซเีมนต ์(ตามทีไ่ดร้ะบุไวก้่อนหน้านี้) (19) 
 
จ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน (พนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั)  = จ านวนการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลา
ท างานใน 1 ปี ของพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั 
 
หมายเหตุ 1: ในกรณีทีล่กูคา้จดัการเรื่องการขนสง่ดว้ยตนเอง หรอื ลกูคา้มอบหมายใหผู้ร้บัเหมามารบัสนิคา้ การ
บาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ภายนอกโรงงานระหว่างการขนสง่ และการมารบัสนิคา้ จะอยู่ในความรบัผดิชอบของลกูคา้และไม่
น ามานบัค านวณ 
 
ขอ้ยกเวน้ : การบาดเจบ็ของพนกังานบรษิทั และพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั จะไม่น ามาคดิค านวณในกรณีทีก่าร
บาดเจบ็เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทางมาท างานและกลบัจากสถานทีท่ างาน โดยยานพาหนะสว่นตวั หรอืยานพาหนะ
สาธารณะ (8)   การบาดเจบ็เนื่องจากการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย (9) และการบาดเจบ็เนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาต ิ(10)  
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ค าแนะน าท่ีระบเุก่ียวกบัอบุติัเหตท่ีุมาจากการท างาน  
 
การบาดเจบ็:  ภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน 
ในหลายประเทศ จะมกีารระบุประเภทของการบาดเจบ็ทีต่อ้งรายงานตามกฎหมายไวใ้นขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 
 
โดยทัว่ไป การบาดเจบ็ทัง้หมดทีเ่กดิจากเหตุการณ์ หรอืการกระท าภายในพืน้ทีข่องโรงงาน จะถอืว่าเกีย่วเน่ืองกบัการ
ท างาน บรเิวณพืน้ทีโ่รงงานจะประกอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งทัง้หมด รวมทัง้โรงงานหลกั อาคารอ านวยการ หอ้งน ้า ฯลฯ 
 
ขอ้ยกเวน้ส าหรบักฎระเบยีบนี้ คอืกรณีทีพ่นกังานแสดงใหเ้หน็ถงึสญัญาณหรอือาการทีเ่กดิจากเหตุการณ์ทีไ่ม่
เกีย่วเน่ืองกบัการท างานในขณะทีอ่ยู่ทีส่ถานทีป่ฏบิตังิาน (สาเหตุจากธรรมชาต)ิ การเจบ็ปว่ยน้ีควรจะน าไปวเิคราะห์
ทางการแพทย ์
 
การอธบิายถงึอุบตัเิหตุอนัเนื่องมาจากการท างานบางประการและหลกัเกณฑท์ีใ่ชอ้า้งองิ : 
  
1. ในกรณีทีพ่นกังานไดร้บับาดเจบ็ในบรเิวณพืน้ทีโ่รงงานในขณะทีม่พีฤตกิรรมทีค่กึคะนอง (ความวุ่นวาย การเล่น
สนุก) การบาดเจบ็นี้จะถูกบนัทกึไว ้และจะตอ้งมกีารหา้มปรามอย่างจรงิจงั เพื่อไม่ใหม้กีารแสดงพฤตกิรรมนัน้ 

2. ในกรณีทีพ่นกังานไดร้บับาดเจบ็ในบรเิวณพืน้ทีโ่รงงานในขณะทีเ่มาสรุา หรอืยาเสพตดิ การบาดเจบ็จะถูกบนัทกึไว ้
และอาจจะน าไปพจิารณาด าเนินการทางวนิยั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของบรษิทั และกฎหมายของสถานทีน่ัน้ 
 

การบาดเจบ็: ภายนอกบริเวณพื้นท่ีโรงงาน 
หลกัเกณฑก์ารอา้งองิบางประการเกีย่วกบัอุบตัเิหตุนอกพืน้ทีโ่รงงาน : 
 
1. ในกรณีทีพ่นกังานไดม้ารายงานเขา้ปฏบิตังิาน และไดร้บับาดเจบ็ระหว่างทีอ่ยู่นอกบรเิวณพืน้ทีโ่รงงาน ในขณะที่
ก าลงัปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ เช่น การออกไปซือ้อาหารกลางวนัใหก้บับรษิทั การไปรบัของหรอืการปฏบิตังิานทัว่ไปของบรษิทั
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย การบาดเจบ็นัน้ จะถอืว่าเป็นการบาดเจบ็ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการท างาน 
 
2. ในกรณีทีพ่นกังานทีไ่ดร้บัอนุญาตใหล้างาน และไดร้บับาดเจบ็นอกโรงงานระหว่างรบัประทานอาหารกลางวนั และ
การรบัประทานอาหารกลางวนันัน้ไม่เกีย่วเน่ืองกบังาน การบาดเจบ็นัน้ถอืว่าไม่เกีย่วเน่ืองกบัการท างาน 
 

งานท่ีจ ากดัการท างาน (งานเบา) หลงัจากได้รบับาดเจบ็  
 
หากประเทศทีเ่กีย่วขอ้งนัน้มกีารยอมรบัทางกฎหมายและการยนิยอมทางการแพทย ์ใหพ้นกังานทีไ่ดร้บับาดเจบ็
กลบัมาท างานในลกัษณะจ ากดัการท างานทีบ่รษิทัก าหนดได ้หรอืงานทีเ่บาในระหว่างการรกัษาและการพกัฟ้ืน 
พนกังานทีไ่ดร้บับาดเจบ็และบรษิทักจ็ะไดร้บัประโยชน์ทัง้สองฝา่ย 
 
เมื่อพนกังานทีไ่ดร้บับาดเจบ็กลบัมาท างานทีก่ าหนดใหจ้ ากดัการท างานหรอืงานเบา การนบัการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลา
ท างานจะสิน้สดุลง และถา้พนกังานกลบัมาท างานในวนัเดยีวกนั หรอืผลดัต่อไปหลงัจากการบาดเจบ็ จะไม่ถอืว่าเป็น
การบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน เพราะไม่มกีารสญูเสยีเวลาท างาน 
 
อย่างไรกต็าม จะตอ้งสงัเกตว่า ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรายงานอุบตัเิหตุแห่งชาตอิาจจะแตกต่างจากค านิยามของกลุ่มซี
เอสไอ ทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้น้ี ในกรณีเช่นนี้ การจดัท ารายงานจะตอ้งตรงตามขอ้ก าหนดการรายงานของประเทศนัน้ (21) 
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การรายงานและการส่ือสารรายงานสรปุรวมของกลุ่มซีเอสไอ 

 

การรวบรวมข้อมลูความปลอดภยัจากบริษทัท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มซีเอสไอ และการจดัท ารายงาน  
 
ทุกบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มซเีอสไอ จะจดัท ารายงานดชันีชีว้ดัความปลอดภยัประจ าปีของตนเองตามค านิยาม และ
หลกัการทีร่ะบุไวใ้นเอกสารน้ี และจะจดัสง่รายงานของปีปฏทินิทีแ่ลว้ใหก้บัสมาชกิในกลุ่มซเีอสไอภายในเดอืน
พฤษภาคมของทุกปี 
 
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัท ารายงานสรุปรวม จะรวบรวมรายงานของแต่ละบรษิทัมาจดัท าเป็นรายงานสรุปดชันีชี้
วดัความปลอดภยั ซึง่จะจดัท าในเดอืนมถุินายนของทุกปี 
 

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใช้และการเผยแพร่ดชันีช้ีวดัความปลอดภยัของกลุ่มซีเอสไอ  
รายงานสรุปรวมของกลุ่มซเีอสไอ จะไม่แสดงชื่อบรษิทัและตวัเลขเปรยีบเทยีบแต่ละบรษิทั  
 
ตวัเลขทีแ่สดงจะเป็นตวัเลขของบรษิทัปนูซเีมนตท์ุกบรษิทัในกลุ่ม โดยรายงานเป็นกลุ่มเพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบกบักลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ หรอื แสดงแนวโน้มและความกา้วหน้าภายในกลุ่มซเีอสไอ ในแต่ละปี 
 
บรษิทัทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มซเีอสไอ กส็นบัสนุนใหท้ าการรวบรวมขอ้มลู และจดัท ารายงานของตนเอง 
 
การตรวจสอบข้อมลูแต่ะบริษทั 
 
สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ยนิยอมทีจ่ะใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูความปลอดภยัของแต่ละบรษิทัเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการ
ด าเนินการมคีวามโปร่งใส สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ แต่ละบรษิทัจะร่วมกบับรษิทัรบัรองคุณภาพทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละไม่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัด าเนินการควบคุมกระบวนการตรวจสอบขอ้มลู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 CSI | measuring & reporting 15 
 

ภาคผนวก 1 -  การอธิบายค านิยาม 
 
(1)   พนกังานชัว่คราวจะรวมถงึบุคคลทีไ่ดร้บัการว่าจา้งเป็นรายวนั หรอืรายชัว่โมง 
 
(2)   ความรบัผดิชอบในการจดัท ารายงาน สมัพนัธก์บัระดบัการควบคุมการจดัการ มดีงัต่อไปนี้ : 

-  สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ทีม่บีทบาทในการควบคุมบรษิทั (เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 50)   
   จะตอ้งรายงานรายละเอยีดทัง้หมดของบรษิทันัน้ สมาชกิ ซเีอสไอ ทีม่หีุน้สว่นต ่ากว่าไม่จ าเป็นตอ้งท ารายงานซ ้า 
-  ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัร่วมลงทุน 50/50 และทัง้สองบรษิทัเป็นสมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ใหบ้รษิทัทีร่บัผดิชอบดา้นการ 
   จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  เป็นผูร้ายงานตวัเลขดา้นความปลอดภยัทัง้หมด(รอ้ยละ100) ของบรษิทั   
   นัน้เพื่อหลกีเลีย่งการท ารายงานซ ้าซอ้น 

-  ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัร่วมลงทุน 50/50 และมเีพยีงบรษิทัแม่บรษิทัเดยีวทีเ่ป็นสมาชกิ ซเีอสไอ แต่ไม่มหีน้าทีด่า้น  
   การจดัการความปลอดภยั สมาชกิซเีอสไอ รายนัน้ไม่จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูของบรษิทันัน้ 

-  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อี านาจไม่ไดเ้ป็นสมาชกิซเีอสไอ สมาชกิซเีอสไอ ทีอ่ยู่ในต าแหน่งทีต่ ่ากว่าไม่จ าเป็นตอ้ง 
   รายงานขอ้มลูดา้นความปลอดภยัของบรษิทันัน้ 
 

(3)   ในกรณีทีข่อ้ตกลงดา้นเทคนิค/การจดัการ ใหอ้ านาจการควบคุมการจดัการอย่างเตม็ทีแ่ก่ผูถ้อืหุน้ต ่ากว่า การจดัท า
รายงานขอ้มลูของผูท้ีค่วบคุมจะตอ้งด าเนินการตาม (2) 
 
(4)  ในการรายงานขอ้มลูดา้นความปลอดภยัดา้นขอ้มลูการเสยีชวีติ และการบาดเจบ็ทีท่ าใหส้ญูเสยีเวลาท างาน จะตอ้ง
รวมขอ้มลูของพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทัไวด้ว้ย (ผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วง) 
 
(5)   ผูร้บัเหมาช่วง หมายถงึ  ผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจากผูร้บัเหมาใหด้ าเนินงานต่อ 
 
(6)  ส าหรบังานทีก่ าหนดเฉพาะซึง่เกีย่วเน่ืองกบัการขนสง่จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบเหล่าน้ี 

-  ในกรณีทีบ่รษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัสนิคา้และจดัสง่สนิคา้ แต่บรษิทัไดว้่าจา้งใหบ้รษิทัขนสง่กระท าแทน  
   พนกังานขบัรถบรรทุกเหล่าน้ีจะจดัว่าเป็นพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั (ผูร้บัเหมา) 
-  ในกรณีทีร่ถมสีญัลกัษณ์ของบรษิทั หรอืของบรษิทัในเครอื จะถอืว่าเป็นพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั 

-  อย่างไรกต็าม ถา้การขนสง่นัน้เป็นการใหบ้รกิารแบบอสิระ (ตวัอย่างเช่น การขนสง่โดยบรษิทัขนสง่) โดยที ่
   สมาชกิซเีอสไอ ไม่มกีารควบคุมการจดัการดา้นความปลอดภยั จะถอืว่าพนกังานขบัรถนัน้เป็นบุคคลทีส่าม 

 
(7)  เป็นทีเ่ขา้ใจกนัว่า  ความผดิ หมายถงึ ขอ้ผดิพลาดทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุโดยไม่มขีอ้สงสยัใดๆทัง้สิน้จากการ
สอบสวน ของบรษิทั หรอื เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานกลางของทอ้งถิน่นัน้ 
 
(8)  การเสยีชวีติ หรอื การบาดเจบ็ทีท่ าใหส้ญูเสยีเวลาท างาน  ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดนิทางมาท างานและกลบัจาก
สถานทีท่ างานโดยใชย้านพาหนะทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทั (เช่นรถโดยสารของบรษิทั หรอืบรษิทัผูร้บัเหมา) 
จะตอ้งมกีารรายงานขอ้มลู 
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(9)   การกระท าทีผ่ดิกฎหมายอาจจะรวมถงึกรณีต่อไปนี ้
-  การเสยีชวีติ หรอื การบาดเจบ็ทีท่ าใหส้ญูเสยีเวลาท างานของพนกังานบรษิทัและพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบั 

   บรษิทัทีเ่กดิจากการกระท าผดิกฎหมายของคนขบัรถทีเ่ป็นบุคคลที ่3 (เช่นการเมา) ซึง่ไดร้บัการพสิจูน์ 

   ยนืยนั หรอื ถูกด าเนินคดต่ีอมาโดยเจา้หน้าทีต่ ารวจ หรอื ศาล โดยที ่พนกังานของบรษิทั หรอืพนกังานทีไ่ม่ได ้

   ขึน้ตรงกบับรษิทั และรถของบรษิทัไม่ไดเ้ป็นฝา่ยกระท าผดิ 

-  การกระท าทีเ่กีย่วกบัสงคราม หรอื การก่อการรา้ย รวมถงึ การท ารา้ยบุคคลและการฆา่ตวัตาย 
 
(10) สาเหตุจากธรรมชาตอิาจครอบคลุมเหตุการณ์แผ่นดนิไหว หรอื การเกดิสนึาม ิรวมทัง้เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

มนุษย ์เช่น หวัใจวาย 
 
(11) ถา้มคีนสองคนหรอืมากกว่า บาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ ใหน้บัจ านวนรายอุบตัเิหตุนัน้เป็น 2 หรอืมากกว่า และนบัวนัที ่
สญูเสยีเวลาท างานของแต่ละคน 
 
(12) การรายงานวนัท างานทีส่ญูเสยีอาจจะรายงานโดยค านวณตามวนัท างาน หรอื วนัตามปีปฏทินิ แต่จะตอ้งระบุ
วธิกีารค านวณทีเ่ลอืกไวใ้นรายงานใหช้ดัเจน  ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นค านิยามในขอ้ 5 และเป็นทีต่กลงกนัแลว้ว่า การ
ค านวณเหล่านี้จะสมัพนัธก์บั “Masterson Factor” ทีก่ าหนดว่า วนัทีส่ญูเสยีตามวนัท างาน x 1.5 = วนัทีส่ญูเสยีตาม   
ปีปฏทินิ 
 
(13) ชัว่โมงการท างานของพนกังานจะไม่นบัเวลาทีห่ายไปเนื่องจากการขาดงานและวนัหยุด  ถา้ไม่มกีารบนัทกึชัว่โมง
การ ท างานอย่างถูกตอ้ง  กจ็ะใชว้ธิปีระมานค่าจากชัว่โมงทีใ่ชใ้นการท างาน 
 
(14) ในการรวบรวมและจดัท ารายงานขอ้มลูดา้นความปลอดภยั  จะตอ้งปฏบิตัติามกฎต่อไปนี ้ 

- สมาชกิซเีอสไอ ตอ้งไม่ท ารายงานเรื่องการเสยีชวีติ หรอื การบาดเจบ็จากการท างานถงึขัน้หยุดงาน 1 วนัขึน้   
 ไป (LTI)  ซ ้าซอ้นกนั ถา้สมาชกิซเีอสไอ “X” มกีารเสยีชวีติ หรอื การบาดเจบ็จากการท างานถงึขัน้หยุดงาน 1   
 วนัขึน้ไป (LTI)  ในสถานทีข่องสมาชกิ ซเีอสไอ “Y” ใหส้มาชกิซเีอสไอ “X” เป็นผูร้ายงานขอ้มลูเพยีงบรษิทัเดยีว   
 แต่ถา้ “X” ไม่ใช่สมาชกิ ซเีอสไอ แต่ “Y” เป็นสมาชกิ ซเีอสไอ ให ้“Y” รายงานขอ้มลูนี้โดยถอืว่าเป็นการเสยีชวีติ 
 ของบุคคลที ่3 
-  เมื่อสมาชกิกลุ่มซเีอสไอ เขา้ไปซือ้กจิการอกีบรษิทัหนึ่ง จะตอ้งน าเสนอขอ้มลูดา้นความปลอดภยันบัตัง้แต่วนัที ่
  เขา้ไปซือ้กจิการ หรอื ทนัททีีส่ามารถกระท าได ้

 
(15)  แมไ้ม่ไดบ้รหิารงานโดยตรงแต่มกีารควบคุมการบรหิารความปลอดภยั 
 
(16) รวมถงึการก่อสรา้งโรงงานปนูซเีมนต ์และ โครงการปรบัปรุงโรงงาน 
 
(17) การรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัโรคอนัเนื่องมาจากการท างาน  จะตอ้งแยกจากการรายงานความปลอดภยัเรื่องการ
บาดเจบ็ทีท่ าใหส้ญูเสยีเวลาท างาน โรคอนัเนื่องมาจากการท างาน ตวัอย่างเช่น โรคซลิโิคซสิ (Silicosis) เกีย่วขอ้งกบั
การสมัผสัฝุน่ในทีป่ฏบิตังิานเป็นระยะเวลานาน ซึง่จะไม่เกีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุในสถานทีท่ างาน 

 
(18) ในการเปรยีบเทยีบอตัราการเสยีชวีติกบักลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึง่ใชว้ธิกีารค านวณจากชัว่โมงการท างานอาจจะใช ้

วธิสีมมตฐิานว่าพนกังาน 10,000 คน = 20 ลา้นชัว่โมงการท างาน   
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(19) ส าหรบัการด าเนินงานทีไ่ม่จดัอยู่ในกระบวนการผลติปนูซเีมนต ์บรษิทัอาจจะเลอืกรายงานขอ้มลูหรอืไม่กไ็ด ้ ใน
กรณีทีส่ามารถบนัทกึขอ้มลูจ านวนชัว่โมงการท างานและวนัท างานทีส่ญูเสยีไป อนัเน่ืองจากการบาดเจบ็ของพนกังานที่
ไม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั  บรษิทัอาจจะเลอืกหรอืไม่กไ็ดใ้นการจดัท ารายงานอตัราความรุนแรง และอตัราความถีอุ่บตัเิหตุ 
 
(20) หลกัเกณฑต่์อไปนี้จะน าไปใชใ้นการค านวณวนัท างานทีส่ญูเสยี 

- ในกรณีทีผู่บ้าดเจบ็ตอ้งหยุดงานหลงัจากทีไ่ดก้ลบัเขา้มาท างานแลว้เน่ืองจากอาการเจบ็ปว่ยก าเรบิขึน้มาใหม่และ 
  ท าใหเ้กดิการสญูเสยีวนัท างาน (ตวัอย่างเช่น การเขา้รบัการผ่าตดัแกไ้ขขอ้บกพร่อง) วนัท างานทีส่ญูเสยีไปที ่
  เพิม่ขึน้จะตอ้งน าไปนบัค านวณในเรื่องอตัราความรุนแรงของการบาดเจบ็ในรายงานการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลา 
  ท างานฉบบัเดมิ 
- วนัท างานทีส่ญูเสยีจะนบัไปเรื่อยๆตราบเท่าทีพ่นกังานรายนัน้ยงัเป็นพนกังานของบรษิทั แมว้่าพนกังานนัน้จะ 
  ไดร้บัเงนิจากหน่วยงานอื่น เช่น กองทุนประกนัสขุภาพ 

- วนัท างานทีส่ญูเสยีในรายงานจะนบัเฉพาะวนัท างานทีส่ญูเสยีจรงิๆ ในการพจิารณาดา้นแรงงานบางแห่ง จะม ี

  รปูแบบการรายงานวนัสญูเสยีทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะของทอ้งถิน่นัน้ โดยการเพิม่วนัท างานทีส่ญูเสยีเขา้ไปใน 

  รายงานเพื่อเป็นการลงโทษในกรณีการบาดเจบ็มคีวามรุนแรงมาก  แต่รปูแบบการรายงานลกัษณะน้ีจะไม ่

  สามารถน ามาใชใ้นการรายงานตามหลกัเกณฑข์อง ซเีอสไอ 

- ในกรณีการบาดเจบ็ถงึขัน้ทุพพลภาพและผูบ้าดเจบ็เลอืกทีจ่ะไม่กลบัมาท างานต่อ การนบัวนัท างานทีส่ญูเสยีจะ 
  สิน้สดุลงเมื่อการตกลงของทัง้สองฝา่ยเสรจ็สมบรูณ์ 

- ไม่ว่าจะเลอืกใชว้ธิกีารตาม (ก) หรอื (ข) ในขอ้ 5 แต่จ านวนสงูสดุของวนัท างานทีส่ญูเสยีไปทีจ่ะน ามาค านวณ 

  วนัสญูเสยีเวลาท างานของแต่ละบุคคลจะตอ้งไม่เกนิวนัเทยีบเท่าการลางานในระยะเวลา 2 ปี 
 
(21) ขอ้มลูทีจ่ะรายงานต่อกลุ่มซเีอสไอ (และรายงานทีบ่รษิทัจดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ) จะตอ้งเป็นไปตามค า 
นิยามของซเีอสไอ 
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ภาคผนวก 2 -  ข้อมลูสรปุด้านความปลอดภยัของกลุ่มซีเอสไอ 2546 – 2550 
 

ดชันีชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของ
คณะท างานงานที ่3 (เฉพาะธุรกจิ
ปนูซเีมนต)์ 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

จ านวนสมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ทีจ่ดัท า
รายงาน 

11 14 16 18 18 

จ านวนพนกังานบรษิทัทัง้หมด 130,752 138,940 148,684 172,133 191,170 

จ านวนชัว่โมงการท างานต่อลา้นชัว่โมง-
คน ของพนกังานบรษิทั 

246 269 286 372 406 

จ านวนคนบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน
ของพนกังานบรษิทั 

1,651 1,585 1,699 1,381 1,386 

อตัราความถีข่องการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยี
เวลาท างานของพนกังานบรษิทั 

6.71 5.88 5.95 3.71 3.41 

จ านวนวนัท างาน(ตามปีปฏทินิ)ทีส่ญูเสยี
ไปของพนกังานบรษิทั 

ไม่มี
ขอ้มลู 

ไม่มี
ขอ้มลู 

69,074 67,035 62,662 

อตัราความรุนแรงของการบาดเจบ็ที่
สญูเสยีเวลาท างานของพนกังานบรษิทั 

ไม่มี
ขอ้มลู 

ไม่มี
ขอ้มลู 

242 180 154 

จ านวนคนบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีเวลาท างาน
ของพนกังานทีไ่ม่ไดข้ึน้ตรงกบับรษิทั 

652 739 835 1,199 1,285 

จ านวนคนเสยีชวีติของพนกังานบรษิทั 28 27 22 25 33 

อตัราการเสยีชวีติ (ต่อพนกังานบรษิทั
10,000 คน) 

2.14 1.94 1.48 1.45 1.73 

จ านวนคนเสยีชวีติของพนกังานทีไ่ม่ได้
ขึน้ตรงกบับรษิทั 

32 54 41 58 87 

จ านวนคนเสยีชวีติของบุคคลทีส่าม 21 11 12 6 11 
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ภาคผนวก 3 -  แนวปฏิบติัในการตรวจสอบข้อมลูด้านความปลอดภยัของกลุ่มซีเอสไอ  
 
เพื่อใหก้ารรายงานเรื่องดชันีชีว้ดัผลการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัทีจ่ะน าเสนอต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของธุรกจิเป็น
รายงานทีโ่ปร่งใส เชื่อถอืได ้และถูกตอ้ง จงึมขีอ้เสนอใหม้กีารตรวจสอบดชันีชีว้ดัผลการปฏบิตังิานตามแนวปฏบิตัิ
ต่อไปนี ้: 
1. ขอ้มลูทีจ่ะท าการตรวจสอบ การตรวจสอบหรอืการรบัรอง

ขอ้มลูระดบัปานกลางหรอืขอ้มลูที่
มขีอ้จ ากดั (หรอื “รายงานเชงิลบ”)  

การตรวจสอบหรอืการรบัรอง
ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้(หรอื “รายงาน
เชงิบวก”) 

2. ชื่อเสยีงของผูต้รวจสอบ ผูต้รวจสอบจะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดก้าร
ยอมรบัและมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั
ระดบัประเทศ 

ผูต้รวจสอบจะตอ้งเป็นทีรู่จ้กัและ
ยอมรบัในระดบันานาชาตวิ่าเป็นผู้
ทีม่คีุณสมบตัติรงตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

3. ขอบเขตขอ้มลูทีจ่ะตรวจสอบ ขอ้มลูทีจ่ะท าการตรวจสอบจะตอ้ง
ครอบคลุมดชันีชีว้ดัการปฏบิตังิาน
ดา้นความปลอดภยัของกลุ่มซเีอส
ไอ ตามทีต่กลงไว ้(รวมถงึ อตัรา
การเสยีชวีติ และอตัราความ
รุนแรงและความถีข่องการบาดเจบ็
ทีท่ าใหส้ญูเสยีเวลาท างาน) 

ขอบเขตของการตรวจสอบอาจจะ
ครอบคลุมถงึการปฏบิตังิานทุก
อย่างและนโยบายดา้นความ
ปลอดภยั การน านโยบายไป
ปฏบิตั ิแผนงานปรบัปรุงพฒันา
ความปลอดภยัและเป้าหมาย 

4. ขอบเขตพืน้ทีก่ารตรวจสอบ การตรวจสอบจะครอบคลุมดชันีชี้
วดัการปฏบิตังิานดา้นความ
ปลอดภยัทีร่วบรวมมาที ่ซเีอสไอ 
โดยมาจากโรงงานปนูซเีมนตท์ุก
แห่งของบรษิทั และรวมถงึการ
ค านวณดชันีชีว้ดัการปฏบิตังิาน
ดา้นความปลอดภยัในธุรกจิ
ปนูซเีมนตข์องสมาชกิ ซเีอสไอ 
ทัง้หมด 

การตรวจสอบจะตอ้งครอบคลุม
การด าเนินงานอื่นๆทัง้หมด (โรง
ย่อยหนิ คอนกรตีผสมเสรจ็) 
รวมทัง้ขอ้มลูของผูร้บัเหมา ผูร้่วม
ทุน ฯลฯ 

5. ขอบเขตการตรวจสอบโรงงาน การตรวจสอบจะตอ้งครอบคลุม
การตรวจสอบความถูกตอ้งและ
คุณภาพของขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
โรงงานทีจ่ะท าการตรวจสอบ โดย
การใหผู้ต้รวจสอบเขา้เยีย่มชม
โรงงานและตรวจสอบบนัทกึ
รายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ใน
โรงงาน ผูต้รวจสอบจะเป็นผู้
ตดัสนิใจเลอืกโรงงานทีจ่ะเขา้ไป
ตรวจสอบเอง 

ผูต้รวจสอบจะตอ้งไปตรวจสอบ
โรงงานหลายแห่งเพื่อใหร้ายงาน
การตรวจสอบมคีวามเชื่อถอืเชงิ
สถติมิากขึน้ 

6. หลกัปฏบิตัใินการตรวจสอบ ในการประเมนิขอ้มลูสว่นกลาง
และสว่นโรงงาน ผูต้รวจสอบควร
จะยดึถอืหลกัปฏบิตัใินการ

หลกัปฏบิตัใินการตรวจสอบจะ
เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้น 
AA1000 Assurance Standard, 



 

 CSI | measuring & reporting 20 
 

ตรวจสอบตามทีก่ าหนด ในเรื่อง 
ขอบเขต เน้ือหา ความครบถว้น
สมบรูณ์ ความถูกตอ้ง ความเป็น
กลาง และการเปรยีบเทยีบ 

ISAE 3000, GRI G3 หรอื ทีม่ี
มาตรฐานเดยีวกนั 

7. รายงานการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบจะตอ้งน าเสนอ
รายงานการตรวจสอบใหก้บั
สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ซึง่รายงาน
นัน้จะเป็นการรวบรวมขอ้สรุป
ทัง้หมดรวมทัง้ขอ้แนะน าในการ
พฒันาปรบัปรุง 

รายงานการตรวจสอบจะตอ้ง
รวมอยู่ในรายงานของสมาชกิกลุ่ม 
ซเีอสไอ ทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะ
(เช่น รายงานความรบัผดิชอบของ
องคก์รทีม่ต่ีอสงัคม) 

8. การเริม่ตน้ เป็นทีค่าดหวงัว่า ในปี 2551 
สมาชกิกลุ่มซเีอสไอ ทัง้หมดจะ
เริม่น า กระบวนการตรวจสอบมา
ใช ้(ในกรณีทีย่งัไม่มกีาร
ด าเนินการมาก่อน)  โดย ท าการ
ตรวจสอบขอ้มลูดา้นความ
ปลอดภยัของปี 2550  และ
หลงัจากนัน้ใหด้ าเนินการต่อไป
อย่างน้อยทุก 3 ปี หรอื ทุกปี ถา้
สามารถปฏบิตัไิด ้

การตรวจสอบควรจะด าเนินการ
ทุกปีและควรจะตอ้งด าเนินการให้
เสรจ็สมบรูณ์เรว็ทีส่ดุ อย่างชา้
ภายในวนัที ่1 กนัยายน 

 
หมายเหต ุ1: ในมุมมองดา้นการปฏบิตั ิการตรวจสอบดชันีชีว้ดัผลการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัอาจจะด าเนินการ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ถา้ใชผู้ต้รวจสอบรายเดยีวกนั และโรงงานทีต่รวจสอบแห่งเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการ
ตรวจสอบเรื่องก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
 
หมายเหต ุ2: โดยทัว่ไป การตรวจสอบโดยเจา้หน้าที ่เช่น MSHA / OSHA หรอื การพจิารณาทบทวนโดย GRI จะให้
ความเชื่อมัน่เรื่องคุณภาพของการรายงานขอ้มลูความปลอดภยัไม่เพยีงพอ 
 
หมายเหต ุ3: รายงานเชงิลบ หมายถงึผูต้รวจสอบไม่พบขอ้ผดิพลาดทีส่ าคญัหรอืการรอ้งเรยีนทีไ่ม่ถูกตอ้งในขอ้มลูดา้น
ความปลอดภยั รายงานเชงิบวก หมายถงึ ผูต้รวจสอบสามารถใหก้ารรบัรองผลไดด้เีน่ืองจากขอ้มลูทีม่รีายละเอยีดใน
การตรวจประเมนิ   
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ข้อมลูสภาธรุกิจโลกเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน (WBCSD) 
 

สภาธุรกจิโลกเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (WBCSD) เป็นการรวมตวักนัของบรษิทันานาชาต ิ200 บรษิทัทีม่คีวามมุ่งมัน่
ร่วมกนัในการด าเนินการพฒันาอย่างยัง่ยนืผ่านทางการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความสมดุลทางนิเวศวทิยาและ 
ความกา้วหน้าทางสงัคม สมาชกิของกลุ่ม WBCSD ประกอบดว้ยสมาชกิจากประเทศต่างๆมากกว่า 30 ประเทศและ
จากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 20 ประเภท นอกจากนี้ สมาชกิยงัไดร้บัประโยชน์จากเครอืขา่ยทัว่โลกทีป่ระกอบดว้ย
สภาธุรกจิระดบัภูมภิาค และระดบัประเทศประมาณ 60 แห่ง และองคก์รทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิ  
 
ภารกิจของกลุ่ม คอื การใชค้วามเป็นผูน้ าทางธุรกจิเป็นเสมอืนตวัเร่งส าหรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันา
อย่างยัง่ยนื และการสนบัสนุนใหผู้ท้ีม่ใีบอนุญาตด าเนินธุรกจิ ไดด้ าเนินการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆและเตบิโตไปในโลกที่
ไดร้บัอทิธพิลจากการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีเ่พิม่มากขึน้ 
 
เป้าหมายของ WBCSD 
การเป็นผูน้ าธรุกิจ – การเป็นผูน้ าทางธุรกจิทีส่นบัสนุนการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

นโยบายการพฒันา - ช่วยพฒันานโยบายทีส่รา้งเงื่อนไขกรอบการด าเนินงานส าหรบัการสนบัสนุนธุรกจิเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื 
กรณีศึกษาทางธรุกิจ – เพื่อพฒันาและสนบัสนุนกรณีศกึษาทางธุรกจิเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยื่น 

แนวการปฏิบติัท่ีดีเลิศ – เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความทุ่มเทของธุรกจิต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืและแบ่งปนัแนวการปฏบิตัิ
ทีด่ใีนกลุ่มสมาชกิ 

การให้ความรว่มมือระดบัโลก - เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในอนาคตส าหรบัประเทศทีก่ าลงัพฒันาและประเทศทีอ่ยู่
ในช่วงก าลงัเปลีย่นแปลง 
 
ค าจ ากดัสิทธิความรบัผิดชอบ 

เอกสารฉบบันี้จดัท าขึน้ในนามของสภาธุรกจิโลกเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (WBCSD) ซึง่มลีกัษณะเหมอืนกบัรายงาน
ฉบบัอื่นๆของ WBCSD คอื เป็นผลจากความพยายามร่วมมอืของเลขาธกิารและผูบ้รหิารจากบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิ 
สมาชกิหลายบรษิทั ไดร้่วมทบทวนร่างเอกสารน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าเอกสารฉบบันี้เป็นสิง่ทีแ่สดงความคดิสว่นใหญ่ของ
สมาชกิ อย่างไรกต็าม ไม่ไดห้มายความว่าทุกบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิจะเหน็ดว้ยกบัขอ้ความในเอกสารน้ีทัง้หมด 


