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------------------------------------------------------------------ 

คําจํากดัสิทธิความรับผดิชอบ 

วตัถุประสงคแ์ละการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งที�กาํหนดในเอกสารฉบบันี#จะสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางกฎหมายที�ใชป้ฏิบติั

อยูท่ั#งหมด รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ทั#งที�เกี�ยวเนื�องกบักิจกรรมที�มีการกาํหนดมาตรฐานหรือ

เกี�ยวเนื�องกบัขอ้กาํหนด แนวทางและขอ้ปฏิบติัของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อื�นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง กระบวนการร่าง

เอกสารนี# มีลกัษณะเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม และในระหวา่งการจดัทาํเอกสารนี#ไดมี้การขอความเห็นจากผูมี้ส่วน

เกี�ยวขอ้งทั#งภายในและภายนอกกลุ่ม 

------------------------------------------------------------------ 

บทนํา 

อุบติัเหตุที�เกี�ยวขอ้งกบัการขบัขี�ยานพาหนะเป็นสาเหตุใหญ่ที�สุดของการเสียชีวติในบริษทัสมาชิกในกลุ่ม ซีเอสไอ (CSI) 

ในระหวา่งปี 2550 - 2551 พนกังาน ผูรั้บเหมา และ บุคคลที� 3 (ที�ไม่ใช่พนกังานและผูรั้บเหมา) จาํนวนมากกวา่ 200 คนได้

เสียชีวติเนื�องจากอุบติัเหตุที�เกี�ยวเนื�องกบัการขบัขี� การเสียชีวติที�เกิดขึ#นนี#มากกวา่ร้อยละ 60 เกิดขึ#นภายนอกโรงงานและ

ประมาณร้อยละ 40 เกิดขึ#นภายในโรงงาน โดยการคาดการณ์วา่การดาํเนินงานของกลุ่มซีเอสไอ (CSI) จะขยายตวักวา้งขึ#น

ทั�วโลกในอนาคต จาํนวนการเสียชีวติอาจจะเพิ�มสูงขึ#นไดถ้า้หากไม่มีการดาํเนินการที�มีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ 

เมื�อพิจารณาถึงความเป็นมาของเรื�องนี#  คณะทาํงานดา้นความปลอดภยัของกลุ่มซีเอสไอ จึงไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัดา้นความ

ปลอดภยัในการขบัขี� (Good practice) 
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ภารกจิเพื�อให้เกดิความปลอดภัยในการขับขี� 

บริษัทสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ได้ให้คาํมั�นสัญญาว่าจะดาํเนินการเพื�อลดจาํนวนการบาดเจบ็และการเสียชีวติที�เกี�ยวเนื�องกบั

การขับขี� โดยเชื�อว่าสิ�งนี;สามารถทาํให้บรรลุผลสําเร็จได้โดยการปฏิบัตติามแนวปฏบิัตด้ิานความปลอดภัยในการขบัขี�  ที�ได้

สรุปไว้ในเอกสารฉบับนี; ซึ�งได้พสูิจน์แล้วว่ามปีระสิทธิผลในการลดอุบัตเิหตบุนถนนทั;งภายในและภายนอกโรงงาน 

ขอบเขต 

ขอบเขตของเอกสารฉบบันี#ครอบคลุมทั#งการขนส่งโดยรถขนาดใหญ่ และรถขนาดเลก็ (เช่น รถยนตบ์ริษทั) ของสมาชิกใน

กลุ่มซีเอสไอ 

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากอุบติัเหตทุางรถยนตที์�รุนแรงถึงขั#นเสียชีวติที�เกิดภายในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตส่์วนใหญ่จะเกิดกบั

รถขนาดใหญ่ ดงันั#นเอกสารฉบบันี# จึงมุ่งเนน้ในเรื�องการดาํเนินการกบัรถขนส่งโดยใชร้ถขนาดใหญ่ 

การขนส่งตามสญัญาจา้งจะแสดงอยูใ่นภาคผนวก 2 

การนําไปปรับใช้ 

แนวทางการปฏิบติั ที�ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี#  ใหน้าํไปใชก้บั 

• การดาํเนินงานทุกอยา่งที�เกี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรฒปูนซีเมนตแ์ละอุตสาหกรรมอื�นๆ (โรงยอ่ยหิน คอนกรีต

ผสมเสร็จ ยางมะตอย เป็นตน้) 

• รถทั#งหมดของบริษทัและผูข้บัขี� 

• รถและพนกังานขบัรถของผูรั้บเหมาและผูรั้บเหมาช่วงต่อที�ปฏิบติังานในสถานที�ต่อไปนี#  

o ภายในถนนและพื#นที�ของบริษทั 

o ถนนสาธารณะและพื#นที�สาธารณะในขณะที�ปฏิบติังานของบริษทั 

กลุ่มซีเอสไอ (CSI) มีความปรารถนาให ้บริษทัผูรั้บเหมางานขบัรถนาํแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการขบัขี� ไปใช ้   

ตามรายละเอียดในภาคผนวก 2 ซึ� งไดอ้า้งอิงแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัผูรั้บเหมา ซึ�งมุ่งเนน้ในเรื�องการลดจาํนวนการ

บาดเจ็บและการเสียชีวติในกลุ่มผูรั้บเหมา 

แนวปฏิบติั ที�กาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี#ไม่ไดมี้วตัถุประสงคบ์งัคบัใชก้บัรถส่วนบุคคล อยา่งไรก็ตามสามารถนาํขอ้ปฏิบติั

เหล่านี#มาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
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การนําไปปฏิบัติ 

บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ สามารถที�จะนาํเอา แนวปฏิบติันี#ไปใชไ้ดท้นัทีโดยสามารถกระทาํไดใ้นทุกภูมิภาคที�มีการ

ปฏิบติังานและดาํเนินงานอยู ่และพยายามนาํไปปฏิบติัใหค้รบถว้นทุกที�ภายในเวลา 5 ปี 

บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ควรจะนาํเสนอความกา้วหนา้ในการนาํเอาแนวปฏิบติันี#ไปปฏิบติัในรายงานผลการ

ดาํเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งย ั�งยนื (SD report) ที�มีอยู ่(เช่น ร้อยละของการนาํไปปฏิบติั หรือจาํนวนของภูมิภาคที�มีการ

นาํแนวทางการปฏิบติันี#ไปใช)้  

การอนุมัติ 

เอกสารฉบบันี#ผูบ้ริหารระดบัสูง (CEO) ของบริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ (CSI) เป็นผูอ้นุมติั เมื�อเดือนตุลาคม 2552 และ

ปรับปรุงแกไ้ขเพิ�มเติม เมื�อเดือนกรกฎาคม 2555 

เกี�ยวกบั ซีเอสไอ 

ซีเอสไอ(CSI) ผูน้าํดา้นการผลิตปูนซีเมนตจ์าํนวน 24 บริษทั ที�ดาํเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 ประเทศ และมี

ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตร์วมคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนตท์ั�วโลก บริษทัที�เป็นสมาชิกใน

กลุ่มมีตั#งแต่ผูผ้ลิตปูนซีเมนตร์ะดบัใหญ่ระหวา่งประเทศจนถึงผูผ้ลิตขนาดเลก็ระดบัประเทศ  สมาชิกทั#งหมดในกลุ่ม ซีเอส

ไอ ไดร้วมการพฒันาอยา่งย ั�งยนืเขา้ไวใ้นกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทั เนื�องจากบริษทัเหล่านี#

ตอ้งการมีผลประกอบการที�มั�นคงพร้อมๆกบัมีความมุ่งมั�นอยา่งแรงกลา้ที�จะรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและสงัคม        

CSI เป็นองคก์รที�ริเริ�มจากสภาธุรกิจโลกเพื�อความยั�งยนื (Word Business Council for Sustainable Development, WBCSD)                               

www.wbcsdcement.org. 
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ส่วน ก. 

องค์ประกอบด้านความปลอดภัยที�เกี�ยวกบัผู้ขับขี� 

ในส่วนนี#จะกล่าวถึงองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัที�เกี�ยวกบัผูข้บัขี� ซึ�งบริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ (CSI) จะตอ้ง
นาํไปใช ้แนวทางการปฏิบติังานเหล่านี#  อาจจะนาํไประบุเพิ�มเติมไวใ้นขอ้บงัคบัทางกฎหมายของทอ้งถิ�นนั#น และ/หรือ
กฎระเบียบของโรงงานนั#น ในกรณีที�มีความขดัแยง้เกิดขึ#นระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ เหล่านี#กบักฎระเบียบของโรงงาน 
หรือ กฎหมายทอ้งถิ�นนั#น จะตอ้งยดึถือปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงงานหรือกฎหมายที�ใชป้ฏิบติัอยู ่โดยมีเป้าหมายอยา่ง
นอ้ยที�สุดใหเ้ทียบเท่ากบั องคป์ระกอบนี#  

1. การสร้างความพร้อม และการป้องกนัการเกดิความเหนื�อยล้า                                                                           
พนกังานขบัรถจะตอ้งพกัผอ่นใหเ้พียงพอและมีความพร้อมอยูเ่สมอในขณะปฏิบติังาน 

2. ยาเสพตดิ และแอลกอฮอล์                                                                                                                             
พนกังานขบัรถตอ้งไม่ขบัรถในขณะที�อยูภ่ายใตฤ้ทธิe ของแอลกอฮอล ์ยาเสพติด หรือสารเสพติดอื�นๆ รวมถึงยา
ต่างๆ ที�จะมีผลทาํลายความสามารถในการขบัรถ 

3. เข็มขัดนริภัย                                                                                                                                                            
รถทุกคนัตอ้งติดตั#งเขม็ขดันิรภยัที�นั�งคนขบัและทุกที�นั�งโดยสาร                                                                                                                             

4. ผู้โดยสาร                                                                                                                                                        
พนกังานขบัรถตอ้งไม่รับผูโ้ดยสารระหวา่งปฏิบติังาน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 

5. นํ;าหนักบรรทุก                                                                                                                                                
นํ# าหนกับรรทุกของรถจะตอ้งปลอดภยัและไม่เกินนํ# าหนกัที�บริษทัผูผ้ลิตรถกาํหนดไวห้รือนํ# าหนกัตามที�กฎหมาย
กาํหนดถา้กฎหมายจาํกดันํ# าหนกันอ้ยกวา่ 

6. การเคารพกฎระเบียบจราจรและเครื�องหมายจราจร                                                                                          
พนกังานขบัรถจะตอ้งรู้จกัและเคารพเครื�องหมาย และกฎระเบียบการจราจร รวมทั#งสถานที�ที�คาดวา่จะมีการ
เดินทางไปบา้งเป็นครั# งคราว 

7. โทรศัพท์เคลื�อนที�และอุปกรณ์สื�อสารสองทาง                                                                                                     
หา้มพนกังานขบัรถใชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�ระหวา่งขบัรถ รวมถึงการส่งขอ้มูลทางโทรศพัทด์ว้ย 

8. ความชัดเจนในการมองเห็นทั;งรถและพนกังานขบัรถ                                                                                   
พนกังานขบัรถตอ้งสวมเสื#อสะทอ้นแสงหรือเสื#อผา้ที�ติดแถบสะทอ้นแสง เมื�อปฏิบติังานอยูภ่ายนอกตวัรถหรือ
บริเวณพื#นที�ใกลก้บัรถที�วิ�งอยู ่พนกังานขบัรถตอ้งเปิดไฟระหวา่งการขบัรถตลอดเวลาแมใ้นเวลากลางวนั ถา้
กฎหมายอนุญาตใหป้ฏิบติัได ้
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ส่วน ข. 

องค์ประกอบด้านความปลอดภัยที�เกี�ยวกบัผู้บริหาร 

ในส่วนนี#จะกล่าวถึงองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัที�เกี�ยวกบัผูบ้ริหารซึ�งบริษทัสมาชิกในกลุ่ม ซีเอสไอ (CSI) จะตอ้ง

นาํมาใชเ้พื�อปรับปรุงผลการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการขบัรถในระยะยาวใหดี้ขึ#น 

1. ความเป็นผู้นํา และความรับผดิชอบ                                                                                                                     

ผูน้าํในทุกระดบัของบริษทัจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั�นในการดาํเนินงานเรื�องความปลอดภยัในการ

ปฏิบติังานในทุกส่วนงานใหเ้ห็นเด่นชดั สาํหรับความปลอดภยัในการขบัรถจะตอ้งมีการกาํหนดบทบาท และ 

หนา้ที�รับผิดชอบอยา่งชดัเจนใหก้บัเจา้หนา้ที�ตั#งแต่ระดบัผูจ้ดัการลงมาตามโครงสร้างการจดัการตามที�ไดรั้บ

มอบหมาย 

2. คุณสมบัต ิและการคดัเลอืกผู้ขบัขี�                                                                                                                      

บุคคลใดก็ตามที�ตอ้งปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการขบัรถจะตอ้งมีคุณสมบติัตามที�กาํหนด มีความพร้อม และ

สามารถขบัรถไดอ้ยา่งปลอดภยัตามเกณฑที์�กาํหนด 

3. การฝึกอบรม และการประเมนิผลการขับขี�                                                                                                   

พนกังานขบัรถทุกคนที�ขบัรถใหก้บับริษทั จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมการขบัรถเบื#องตน้ตามที�จาํเป็น ร่วมกบัการ

ฝึกอบรมอยา่งต่อเนื�องโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี�ยง สาํหรับการปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มที�มีความ

เสี�ยงสูงและใชร้ถประเภทพิเศษที�ใชเ้ฉพาะงาน จะตอ้งมีการฝึกอบรมเพิ�มเติมใหก้บัพนกังานขบัรถตามที�

เหมาะสมดว้ย 

4. การเลอืก และการกาํหนดคุณสมบัตริถ                                                                                                                   

รถที�ใชต้อ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยการพิจารณาประเภทของงาน และระยะเวลาในการเดินทาง โดย

ใหเ้หมาะสมกบัทั#งพนกังานขบัรถและประเภทของรถ ทั#งนี# เพื�อใหม้ั�นใจวา่การจดัการขนส่งจะดาํเนินไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพโดยมีความเสี�ยงต่อพนกังานขบัรถ และผูข้บัขี�บนทอ้งถนน นอ้ยที�สุด  

5. การซ่อมบํารุงรักษารถ                                                                                                                                               

บริษทัตอ้งมั�นใจวา่รถของบริษทัทั#งหมดสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยัและตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและ

บาํรุงรักษาเป็นประจาํโดยถือเป็นส่วนหนึ�งในแผนงานการซ่อมบาํรุงตามที�กาํหนดไว ้

6. การตรวจสอบรถก่อนออกเดนิทาง                                                                                                                     

บริษทัตอ้งมีระบบที�ใชใ้นการตรวจสอบรถเป็นประจาํทุกวนั โดยระบุถึงจุดที�จาํเป็นตอ้งตรวจสอบและความถี�ใน

การตรวจสอบรวมทั#งบุคคลผูท้าํการตรวจสอบ 
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7. ระบบการบนัทกึข้อมูลการใช้รถ (ระบบวดีอีาร์ หรือ กล่องดาํ)                                                                                   

บริษทัหรือธุรกิจที�พนกังานขบัรถมีปัญหาดา้นพฤติกรรมหรือตอ้งปฏิบติังานในสภาพพื#นที�มีความเสี�ยงสูงจะตอ้ง

พิจารณาติดตั#งระบบการติดตามรถ (IVMS) หรือ เครื�องบนัทึกขอ้มูลการใชร้ถ (VDR) ที�ไดรั้บการรับรองไวที้�รถ

ไม่วา่จะเป็นรถของบริษทั รถเช่า หรือ รถของผูรั้บเหมาก็ตาม เครื�องบนัทึกขอ้มูลการใชร้ถ และระบบการติดตาม

รถจะเก็บขอ้มูลการเดินทางเพื�อนาํมาวเิคราะห์และแจง้ผลกลบัไปใหพ้นกังานขบัรถและหวัหนา้งานไดรั้บทราบ 

8. การจดัการจราจรภายในโรงงาน                                                                                                                         

บริษทัตอ้งมีแผนจดัการจราจรในทุกพื#นที�ของบริษทั และจดัพื#นทางเดินเทา้ใหพ้น้จากทาที�มีรถวิ�ง 

9. การจดัการอนัตรายในเส้นทางภายนอก                                                                                                                

การเดินทางบนถนนสาธารณะในประเทศที�มีความเสี�ยงสูงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือระหวา่งที�สภาพอากาศ

ไม่ดีตอ้งมีการทาํการประเมินและตอ้งมีการจดัทาํแผนควบคุมความเสี�ยง ถา้จาํเป็น 
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ภาคผนวก 1 แนวทางในการนําองค์ประกอบด้านความปลอดภัยไปปฏิบัติเพื�อให้เกดิผลสําเร็จ 

ส่วน ก. แนวทางการจัดการองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที�เกี�ยวกบัผู้ขับขี� 

แนวทางที�เสนอแนะเหล่านี# เป็นการสรุประบบการจดัการที�จะช่วยใหม้ั�นใจวา่ผุข้บัขี�ไดป้ฏิบติัตามแนวทางดา้นความ

ปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิผล: 

1. การสร้างความพร้อม และการป้องกนัการเกดิความเหนื�อยล้า                                                                       

พนักงานขับรถต้องไม่ขับรถ ถ้าพกัผ่อนไม่เพยีงพอ และไม่มคีวามพร้อม                                                   

พนกังานขบัรถมีหนา้ที�ตอ้งรายงานเวลาพกัผอ่นของตนเอง และบริษทัตอ้งแจง้ใหพ้นกังานขบัรถทราบถึงอาการที�

แสดงถึงความเหนื�อยลา้ และความไม่พร้อมในการทาํงาน และวธีิการแกไ้ขปัญหานั#น                                    

บริษทัตอ้งมั�นใจวา่ระบบค่าตอบแทนของบริษทัจะไม่จูงใจใหพ้นกังานขบัรถนานเกินไป เพราะอาจจะทาํให้

พนกังานขบัรถปฏิบติังานในขณะที�เหนื�อยหรืออ่อนเพลีย 

2. ยาเสพตดิ และแอลกอฮอล์                                                                                                                             

พนักงานขับรถต้องไม่ขับรถขณะที�อยู่ภายใต้ฤทธิFของแอลกอฮอล์ ยาเสพตดิ หรือสารเสพตดิอื�นๆ รวมถึงยาต่างๆ 

ที�จะมผีลทาํลายความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัย                                                                            

พนกังานขบัรถตอ้งปฏิบติัตามแนวทางที�กาํหนดนี#  รวมทั#งกฎระเบียบของทอ้งถิ�นและขอ้กาํหนดทั�วไปของบริษทั

ที�เกี�ยวเนื�องกบัแอลกอฮอล ์และยาเสพติด 

3. เข็มขัดนริภัย                                                                                                                                                           

รถทุกคนั (รถของบริษัท รถของผู้รับเหมา หรือ รถเช่า ) ต้องมเีขม็ขัดนิรภัยตดิอยู่ทุกที�นั�ง                        

พนักงานขับรถ และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนริภัยตลอดเวลาที�รถวิ�ง                                                                

การคาดเขม็ขดันิรภยัเป็นวธีิการที�ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวธีิการป้องกนัผูโ้ดยสารที�อยูใ่นรถขณะที�เกิดอุบติัเหตุ 

ดงันั#น จึงเป็นหนา้ที�ของพนกังานขบัรถที�ตอ้งมั�นใจวา่ผูโ้ดยสารทุกคนคาดเขม็ขดันิรภยัในที�นั�งของตนเอง

ตลอดเวลาที�รถกาํลงัวิ�ง                                                                                                                                           

รถแท็กซี� รถโดยสารประจาํทาง หรือ รถโดยสารขนาดใหญ่ ที�ไม่มีเขม็ขดันิรภยัติดตั#งอยู ่จะใหใ้ชต้่อเมื�อไม่มี

ทางเลือกอื�น และเพื�อเป็นการลดความเสี�ยงใหน้อ้ยลงจะตอ้งหา้มไม่ใหผู้โ้ดยสารนั�งในที�นั�งผูโ้ดยสารดา้นหนา้ 

(ติดกบักระจกหนา้รถ) และที�นั�งที�อยูติ่ดกบัประตรูถโดยสารขนาดใหญ่ถา้ที�นั�งนั#นไม่มีเขม็ขดันิรภยัติดอยู ่      

หา้มใชอุ้ปกรณ์ที�ทาํใหก้ารทาํงานของเขม็ขดันิรภยัเสียหาย หรือ ใชก้ารไม่ได ้                                              

สาํหรับรถที�มีการติดตั#งเบาะนอนรวมอยูด่ว้ย ถา้จาํเป็นตอ้งใชใ้นขณะที�รถกาํลงัวิ�งอยู ่ตอ้งมีการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดที�ระบุและตอ้งปฏิบติัตามที�กาํหนดตลอดเวลาที�รถกาํลงัวิ�ง 
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4. ผู้โดยสาร                                                                                                                                                            

พนกังานขบัรถตอ้งไม่รับผูโ้ดยสารอื�นในระหวา่งปฏิบติังานของบริษทัเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 

5. นํ;าหนักบรรทุก                                                                                                                                               

นํ# าหนกับรรทุกของรถตอ้งปลอดภยัและไม่เกินนํ# าหนกัที�บริษทัผูผ้ลิตรถกาํหนดไวห้รือนํ# าหนกัตามที�กฎหมาย

กาํหนด ถา้กฎหมายจาํกดันํ# าหนกันอ้ยกวา่ 

6. การเคารพกฎระเบียบจราจรและเครื�องหมายจราจร (ภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน)                             

พนกังานขบัรถตอ้งรู้จกัและเคารพเครื�องหมายจราจร และกฎจราจรของโรงงาน (เช่น การจาํกดัความเร็ว 

เครื�องหมายหยดุ ฯลฯ) ทั#งนี#  รวมถึงสถานที�ที�คาดวา่จะมีการเดินทางไปบา้งเป็นครั# งคราว 

7. โทรศัพท์เคลื�อนที�และอุปกรณ์สื�อสารสองทาง                                                                                                     

ห้ามพนักงานขบัรถใช้โทรศัพท์เคลื�อนที�ในระหว่างขบัรถ รวมทั;งห้ามไม่ให้รับส่งข้อมูลทางโทรศัพท์ด้วย             

การใชอุ้ปกรณ์แฮนดฟ์รี (Hands-free) วทิยสืุ�อสารสองทาง หรือ “Citizen Band (CB)” เพื�อรับฟังและตอบโต้

เหตุการณ์ฉุกเฉิน ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม การใชอุ้ปกรณ์เหล่านี#ควรใชเ้พื�อการติตต่อสื�อสารที�จาํเป็น

เท่านั#น ทั#งนี# เพื�อเป็นการป้องกนัอนัตรายและความเสี�ยงอนัอาจเกิดขึ#น                                                       

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นสิ�งที�รบกวนสมาธิ และเพิ�มความเสี�ยงในการเกิดอุบติัเหตุทางรถเป็นอยา่งมาก กลุ่มซีเอสไอ 

ตระหนกัดีวา่ ในขณะที�กฎหมายของหลายประเทศอนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์แฮนดฟ์รีในขณะขบัรถ แตก่ารสนทนา

อาจจะทาํใหเ้สียสมาธิซึ�งเป็นอุปสรรคต่อการขบัรถ บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ จึงสนบัสนุนไม่ใหมี้การใช้

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ระหวา่งการขบัรถรวมถึงการใชอุ้ปกรณ์แฮนดฟ์รีดว้ย 

8. ความชัดเจนในการมองเห็นทั;งรถและพนกังานขบัรถ                                                                                   

พนักงานขับรถต้องสวมเสื;อสะท้อนแสงหรือเสื;อผ้าที�ตดิแถบสะท้อนแสงขณะปฏบิัตงิานอยู่ด้านนอกตวัรถหรือ

บริเวณพื;นที�ใกล้กบัรถที�วิ�งอยู่                                                                                                                        

พนกังานขบัรถตอ้งสวมใส่เสื#อสะทอ้นแสงในขณะที�ปฏิบติังานอยูริ่มถนน ในเหมืองหิน บนถนนที�มีการขนยา้ย

วสัดุ และบริเวณสถานที�ปฏิบติังานที�มีอุปกรณ์เคลื�อนที�อยู ่                                                                                 

เสื#อสะทอ้นแสงเป็นรูปแบบหนึ�งของการควบคุมการจดัการจราจรที�เป็นการเตือนผูใ้ชร้ถใชถ้นน ใหท้ราบ

ล่วงหนา้วา่มีพนกังานขบัรถอยูบ่นถนนหรืออยูข่า้งถนนและตอ้งสามารถใชไ้ดท้ั#งในเวลากลางวนัหรือกลางคืน 

เช่น การใชร่้วมกบัวสัดุที�เป็นฟลูออเรสเซ็นส์ (เรืองแสง) และสะทอ้นแสง                                                   

พนักงานขับรถต้องเปิดไฟระหว่างการขบัรถตลอดเวลา ถ้ากฎหมายอนุญาตให้ปฏิบตัไิด้                                   

การขบัรถโดยเปิดไฟในเวลากลางวนัจะช่วยใหม้องเห็นรถไดดี้ขึ#นและช่วยลดอุบติัเหตุ สาํหรับไฟที�ใชเ้ปิดเวลาที�

ขบัรถในช่วงกลางวนั จะตอ้งมีความสวา่งเพียงพอที�จะทาํใหมี้ความระมดัระวงั และรับรู้วา่กาํลงัมีรถวิ�งมา แต่แสง

สวา่งจะตอ้งไม่สวา่งเกินไปจนทาํใหต้าพร่ามวั 
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ส่วน ข: แนวทางการจัดการองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที�เกี�ยวข้องกบัผู้บริหาร 

1. ความเป็นผู้นํา และความรับผดิชอบ                                                                                                                      

ผูน้าํในทุกระดบัของบริษทัจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั�นในการดาํเนินงานเรื�องความปลอดภยัในการ

ปฏิบติังานในทุกส่วนงานใหเ้ห็นเด่นชดั สาํหรับความปลอดภยัในการขบัขี� จะตอ้งมีการกาํหนดบทบาท และ 

หนา้ที�รับผิดชอบอยา่งชดัเจนใหก้บัเจา้หนา้ที�ตั#งแต่ระดบัผูจ้ดัการที�ไดรั้บมอบหมายลงมาตามโครงสร้างการ

บริหารงาน 

- ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริหาร                                                                                               

ขอ้กาํหนดประการแรก และเป็นขอ้กาํหนดที�สาํคญัที�สุดในการสร้างความมั�นใจวา่แผนงานดา้นความปลอดภยั

ทั#งหมดรวมถึงแนวปฏิบติัดา้นการขบัขี�อยา่งปลอดภยัจะประสบความสาํเร็จอยา่งย ั�งยนื คือ การเป็นผูน้าํที�มี

วสิยัทศัน์ ความมุ่งมั�นและการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะจดัการ 

- ผู้จดัการสายงานหลกัและผู้จดัการโลจสิตกิส์                                                                                                     

ความรับผิดชอบและหนา้ที�ในการนาํแนวทางการปฏิบติัที�เสนอแนะนี#ไปปฏิบติัใหส้าํเร็จ ขึ#นอยูก่บัผูจ้ดัการสาย

งานหลกั และผูจ้ดัการโลจิสติกส์ 

- ผู้รับผดิชอบงานด้านสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย                                                                                      

หน่วยงานดา้นสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุน แนะนาํ กระตุน้และทาํงานร่วมกบั

ผูจ้ดัการหน่วยอื�นอยา่งใกลชิ้ดเพื�อใหก้ารปฏิบติังานนี#ประสบความสาํเร็จ อยา่งไรก็ตาม การนาํไปปฏิบติัให้

เกิดผลสาํเร็จ เป็นความรับผดิชอบและหนา้ที�ของสายงานหลกั (Line management)  

2. คุณสมบัต ิและการคดัเลอืกผู้ขบัขี�                                                                                                                             

ผูข้บัขี�จะตอ้งมีคุณสมบติัตามที�กาํหนด สุขภาพแขง็แรง และ สามารถขบัรถไดอ้ยา่งปลอดภยัตามเกณฑที์�กาํหนด 

กระบวนการตรวจสอบคุณสมบติัของพนกังานขบัรถประกอบดว้ย : 

• ผูส้มคัรมีใบอนุญาตขบัรถที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตรงตามประเภทของรถ ที�คาดวา่ผูส้มคัรตอ้งใชป้ฏิบติังาน  

• ดูประวติัอุบติัเหตุที�เคยเกิดขึ#นหรือประวติัการถูกดาํเนินคดีทางกฎหมายก่อนที�จะทาํการคดัเลือกเพื�อสมัภาษณ์ 

• การตรวจสอบสุขภาพร่างกาย สายตา และความแขง็แรง ของผูส้มคัร  

• บุคคลอา้งอิงของผูส้มคัรเป็นผูที้�เชื�อถือไดแ้ละใบอนุญาตขบัรถบรรทุกของผูส้มคัร(ไม่หมดอาย)ุ 

• ในขั#นตอนการสรรหา ใหท้าํการประเมินความสามารถและทศันคติดา้นการขบัรถของผูส้มคัร 

• การทดสอบความรู้ของผูส้มคัรเกี�ยวกบักฎระเบียบการจราจ หรือ กฎขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการใชท้างหลวง 
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3. การฝึกอบรม และการประเมนิผลการขับขี�                                                                                                               

ผูข้บัขี�ทุกคนที�ขบัรถใหก้บับริษทั จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมการขบัรถเบื#องตน้ตามที�จาํเป็น ร่วมกบัการฝึกอบรม

อยา่งต่อเนื�องโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี�ยง สาํหรับการปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มที�มีความเสี�ยงสูง

และใชร้ถประเภทพิเศษที�ใชเ้ฉพาะงาน จะตอ้งมีการฝึกอบรมเพิ�มเติมใหก้บัพนกังานขบัรถตามความเหมาะสม

ดว้ย                                                                                                                                                                       

เพื�อสนบัสนุนใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ พนกังานขบัรถขนาดใหญ่ที�ขบัรถในงานของบริษทัเป็นระยะทาง

มากกวา่ 16,000 กิโลเมตร (1,000 ไมล)์ ต่อปี (หรือตามสดัส่วนระยะทางในช่วงเวลาใดก็ไดข้องปี) ควรจะตอ้ง

ไดรั้บการฝึกอบรมและประเมินผลตามแนวทางของ ซีเอสไอ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี�ยง                  

ผูข้บัขี�เครื�องจกัรกลหนกั (Mobile Plant) ที�ตอ้งใชเ้วลาในการขบัรถมากกวา่ร้อยละ 15 ของชั�วโมงการทาํงาน 

(หรือตามสดัส่วนในหนึ�งปี) จะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการฝึกอบรม และประเมินผลตามที�ระบุไว ้

               การฝึกอบรมการขบัขี� ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนี# : 

• การทบทวนนโยบาย และหลกัเกณฑม์าตรฐานที�เกี�ยวกบัการขบัรถของบริษทั 

• การทบทวนบทเรียนจากเหตุการณ์ที�เคยเกิดขึ#น และแนวโนม้การเกิดอุบติัเหต ุ

• เทคนิคการการขบัรถเชิงป้องกนั (ระยะการเดินทางที�ปลอดภยั การเคลื�อนไหวของดวงตา ระยะโฟกสั การคาดเดา

เหตุการณ์ และ การหยดุรถ) 

• เทคนิคการจดัการความเสี�ยงในการเดินทาง 

• การป้องกนัอาการเมื�อยลา้และอ่อนเพลีย 

• ผลขา้งเคียงของการใชย้าและสารเสพติด 

• ระบบนิรภยัในรถ (เขม็ขดันิรภยั) และอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 

• การตรวจสอบก่อนการเดินทางและการจดัที�นั�งใหเ้หมาะสม 

• อนัตรายในการขบัรถในทอ้งถิ�น (รวมถึงความปลอดภยัส่วนบุคคล) กฎขอ้บงัคบัและลกัษณะทางสงัคม 

• การประเมินพฤติกรรมและทกัษะการขบัรถ โดยพิจารณาจากประวติัการเกิดอุบติัเหต ุ

ความจาํเป็นในการฝึกอบรมเพื�อทบทวนและเพิ�มพนูความรู้และการประเมินผล จะพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานขบัรถและการประเมินความเสี�ยง โดยการฝึกอบรมเพื�อทบทวน และเพิ�มพนูความรู้ จะดาํเนินการใน

ช่วงเวลาที�เหมาะสม หลงัจากการฝึกอบรมเบื#องตน้ ถา้การฝึกอบรม และการฝึกสอนนี#ยงัไม่สามารถปรับปรุง
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พฤติกรรมและทกัษะดา้นการขบัรถที�ไม่น่าพึงพอใจใหดี้ขึ#นได ้พนกังานขบัรถนั#นควรพิจารณาปลดออกจาก

หนา้ที�ในการขบัรถ 

คุณภาพของผูด้าํเนินการฝึกอบรม และเนื#อหาหลกัสูตร จะตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการ และความคาดหมายของ

บริษทัในกลุ่มซีเอสไอ  สมาชิกกลุ่ม ซีเอสไอ จะตอ้ง: 

• ใชเ้จา้หนา้ที�ฝึกอบรมภายในที�มีคุณสมบติัที�เหมาะสม หรือผูฝึ้กอบรมภายนอกที�เชื�อถือได ้และเป็นที�ยอมรับ 

• แจง้ความตอ้งการ และความคาดหวงัของบริษทัในหลกัสูตรและเนื#อหาการฝึกอบรมเพื�อที�จะไดต้รงตามความ

ตอ้งการเฉพาะดา้นของบริษทั 

• ทบทวนมาตรฐานการฝึกอบรมเป็นประจาํ เพื�อพฒันาคุณภาพและเนื#อหาที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัสูตรใหดี้ขึ#น 

4. การคดัเลอืก และการกาํหนดคุณสมบัตริถ                                                                                                              

รถที�ใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงาน (โดยพิจารณาประเภทของงาน และระยะเวลาในการเดินทางใหเ้หมาะสม

กบัทั#งพนกังานขบัรถ และประเภทของรถ) ทั#งนี# เพื�อใหม้ั�นใจวา่ การจดัการขนส่งจะดาํเนินไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยมีความเสี�ยงต่อพนกังานขบัรถ สินคา้ และผูข้บัขี�บนทอ้งถนนคนอื�นๆ นอ้ยที�สุด                      

รถทุกคนัจะตอ้งมีการติดตั#งเขม็ขดันิรภยัแบบ 3 จุด ที�สามารถใชง้านได ้(ดูจากองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยั

สาํหรับพนกังานขบัรถ ขอ้ 3 ) และ มีการจดัเตรียมเสื#อสะทอ้นแสงไว ้(ดูจากองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยั

สาํหรับพนกังานขบัรถ ขอ้ 8)                                                                                                                           

สาํหรับรถขนาดเลก็ที�จดัซื#อใหม่ แนะนาํวา่ควรตอ้งมีอุปกรณ์ดงัตอ่ไปนี# ติดตั#งอยูอ่ยา่งแน่นหนา และปลอดภยั แต่

ทั#งนี# ใหขึ้#นอยูก่บัความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

• พนกัพิงศีรษะ (ทุกที�นั�ง) 

• ถุงลมนิรภยั (อยา่งนอ้ยที�สุดตรงที�นั�งคนขบั) 

• กระจกมองขา้งตรงที�นั�งคนขบัและผูโ้ดยสาร 

• ระบบเบรก ABS 

บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ จะไม่อนุญาตใหพ้นกังานนาํรถส่วนตวัมาใชใ้นการปฏิบติังานของบริษทั เวน้แต่รถ

นั#นจะมีคุณสมบติัตามที�ระบุไวข้า้งตน้นี#      
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บริษทัควรพิจารณาติดตั#งอุปกรณ์ความปลอดภยัต่อไปนี# เพิ�มเติมในรถตามลกัษณะ และความจาํเป็นในการ

เดินทางและจดัฝึกอบรมวธีิการใชใ้หก้บัพนกังานขบัรถเพื�อจะไดช่้วยใหใ้ชง้านไดดี้ขึ#นและสามารถจดัการกบั

อนัตรายและเหตุการณ์ฉุกเฉินได ้

• อุปกรณ์ดบัเพลิง (ในกรณีที�จาํเป็น) 

• ชุดปฐมพยาบาลเบื#องตน้และกระบอกไฟฉาย 

• ยางอะไหล่ 

• ชุดเครื�องมือซ่อมและอะไหล่รถ (หลอดไฟ ฟิวส์ สายพานพดัลม) 

• ชุดไฟเตือนฉุกเฉินแบบสามเหลี�ยม  

อุปกรณ์ต่อไปนี#แนะนาํใหมี้การติดตั#งกบัรถที�มีการจดัซื#อใหม่ และรถเดิมที�มีการปรับปรุงใหม่ใหดี้ขึ#น โดย

จดัลาํดบัความสาํคญัตามความเสี�ยง และการประเมินค่าใชจ่้ายของแต่ละบริษทั 

• กระจกมองขา้งดา้นขวาและซา้ย และกระจกนูนสาํหรับมองจุดบอด (ตามกฎระเบียบของสหภาพยโุรปที�ออกมา

ล่าสุดที�กาํหนดใหมี้การติดตั#งกระจกมองกวา้งสาํหรับดูจุดบอดในรถใหม่ทุกคนั) 

• ระบบเบรค ABS 

• สญัญาณเตือนถอยหลงัแบบมีเสียง (สาํหรับรถทั#งหมดที�มีขอ้จาํกดัในการมองขา้งหลงั) 

• หมอนหนุนลอ้ (สาํหรับรถบรรทุกสินคา้เป็นประจาํหรือรถที�ใชข้นถ่านสินคา้) 

• เครื�องบนัทึกความเร็ว (Tachograph) (เครื�องมือที�ใชบ้นัทึกระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางของรถ) 

• แผน่ยางหุม้คนัเหยยีบเพื�อป้องกนัการลื�นไถล (เช่น คลทัช ์และ เบรก)  

• เครื�องป้องกนัการวิ�งลอดจากดา้นหลงัเพื�อป้องกนัความเสียหายจากการชนทางดา้นหลงั และเพื�อป้องกนัไม่ให้

รถบรรทุกเขา้มาชนกบัแท่นเครื�องยนต ์(สาํหรับรถบรรทุกที�มีนํ# าหนกัมากกวา่ 12.5 ตนั) 

• ยางลอ้รถที�มีความลึกของร่องยางตามกฎหมายกาํหนด (หา้มใชย้างที�มีการหล่อดอกยางกบัลอ้ขบัเคลื�อน) 

• อุปกรณ์จดัเก็บสินคา้เพื�อป้องกนัไม่ใหอุ้ปกรณ์ต่างๆเคลื�อนที�ไปมาในหอ้งผูโ้ดยสาร 

• ยางกนัโคลนและแผน่กนัโคลน 

• ป้ายเตือนสาํหรับผูขี้�จกัรยาน 
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• ผา้คลุมพื#นที�บรรทุกสินคา้เมื�ออยูบ่นถนนสาธารณะ เพื�อลดการกระจายของละอองฝุ่ น และเศษหินเศษปูน 

ในกรณีที�การประเมินความเสี�ยงชี#ใหเ้ห็นวา่ อาจเกิดความเสี�ยงจากการพลิกคว ํ�าอนัเนื�องมาจากสภาพภูมิประเทศ 

ประเภทของรถบรรทุกที�ใช ้หรือสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑที์�มีความเสี�ยงสูงมากกวา่ปกติ ควร

ติดตั#งอุปกรณ์ป้องกนัการพลิกคว ํ�าที�เหมาะสมไวด้ว้ย (ภายในหรือภายนอกก็ได)้ และในพื#นที�ที�มีการบงัคบัใช้

กฎหมายการป้องกนัการพลิกคว ํ�าอยา่งเขม้งวด รถบรรทุกจาํเป็นตอ้งติดตั#งอุปกรณ์นี#ไว ้                                

พนกังานขบัรถไม่ควรเก็บ หรือบรรทุกสิ�งของที�ไม่ไดบ้รรจุในหีบห่อซึ�งอาจจะก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็เนื�องจาก

อุบติัเหตุไวใ้นส่วนของที�นั�งผูโ้ดยสารของรถทุกประเภท รถที�ไม่มีที�จดัเก็บอุปกรณ์แยกต่างหากจะตอ้งมีการติดตั#ง

ตาข่ายคลุมของ หรืออุปกรณ์ใดก็ตามที�ใชแ้บ่งพื#นที�การจดัเก็บของออกจากพื#นที�ผูโ้ดยสาร                                  

ในบางประเทศที�มีกฎหมายบงัคบั เช่น แอฟริกาใต ้จะตอ้งมีการติดแถบสะทอ้นแสงรอบรถเพื�อช่วยใหม้องเห็นได้

ชดัเจนขึ#นในเวลากลางคืน 

5. การซ่อมบํารุงรักษารถ                                                                                                                                               

บริษทัในกลุ่มซีเอสไอ จะตอ้งแน่ใจวา่รถของบริษทัทุกคนัที�นาํไปปฏิบติังานมีสภาพที�พร้อมและปลอดภยัเมื�ออยู่

บนถนน  ซึ�งนอกจากจะลดความเสี�ยงจากการเกิดอนัตรายบนทอ้งถนน รถไม่เสียระหวา่งการขนส่งแลว้ รถของ

บริษทัที�ไดรั้บการดูแลอยา่งดีจะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและช่วยประหยดัเงินใหบ้ริษทัไดม้าก            

บริษทัตอ้งกาํหนดวธีิการซ่อมบาํรุงรักษารถ ซึ�งรวมถึงการใหพ้นกังานขบัรถตรวจสอบรถทุกวนัและทุกสปัดาห์ 

แผนงานการซ่อมบาํรุงที�กาํหนดไว ้จะตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และระยะเวลาขั#นตํ�า

ระหวา่งการเขา้รับบริการซ่อมบาํรุงแต่ละครั# ง บริษทัตอ้งนาํรถไปใหห้น่วยงานของรัฐตรวจสอบเพื�อใหไ้ด้

หนงัสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎหมาย ในกรณีที�กฎหมายกาํหนดไว ้                                         

บริษทัจะตอ้งมีการประเมินการซ่อมบาํรุงเป็นประจาํ และเก็บบนัทึกเป็นเอกสารเพื�อใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานที�ดีและมั�นใจวา่ อะไหล่ที�นาํมาเปลี�ยนทดแทนใหก้บัรถของบริษทัมีคุณภาพดี โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 

อุปกรณ์ที�มีผลต่อความปลอดภยั เช่น เบรก หรือ ยางรถยนต ์และจะตอ้งมีการตรวจสอบความคงทนของอะไหล่

และขอ้บกพร่องต่างๆ เพื�อจะไดส้ามารถระบุปัญหาและแนวโนม้ต่างๆ ในการที�จะปรับปรุงรถหรือส่วนประกอบ

ต่างๆ ของรถหรือพฒันาระบบการซ่อมบาํรุงใหดี้ขึ#นเรื�อยๆ                                                                                 

การซ่อมบาํรุงที�ดาํเนินการภายในโรงงานจะกระทาํไดโ้ดยผูที้�ผา่นการฝึกอบรม และมีคุณสมบติัตามที�กาํหนด 

และมีใบอนุญาตใหด้าํเนินการไดเ้ท่านั#นโดยจะตอ้งดาํเนินการเฉพาะในพื#นที�ที�กาํหนดไวเ้ท่านั#น และควรบนัทึก

รายละเอียดการซ่อมบาํรุงลงในคูมื่อการซ่อมบาํรุงของบริษทัผูผ้ลิตรถนั#นดว้ย                                                

 บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ตอ้งหา้มไม่ใหมี้การดาํเนินการซ่อมบาํรุงภายในโรงงานโดยผูช่้างที�ฝึกหดัหรือยงั

ไม่ผา่นการประเมิน ไม่วา่จะโดยพนกังานขบัรถของบริษทั หรือพนกังานขบัรถของผูรั้บเหมา หรือ พนกังานขบั

รถของลูกคา้                                                                                                                                                      
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สาํหรับกรณีฉุกเฉินที�ตอ้งใหบุ้คคลภายนอกซ่อมรถให ้รถคนันั#นจะตอ้งนาํมาใหช่้างซ่อมที�มีใบอนุญาตทาํการ

ตรวจสอบ และรับรองการซ่อมในโอกาสแรกที�สามารถกระทาํได ้

6. การตรวจสอบรถก่อนออกเดนิทาง                                                                                                                        

การตรวจสอบรถจะตอ้งทาํเป็นประจาํ ระบบที�นาํมาใชต้อ้งระบุถึงการตรวจสอบที�จาํเป็น ความถี�ในการ

ตรวจสอบและบุคคลผูท้าํการตรวจสอบ ขอ้มูลในการตรวจสอบจะตอ้งบนัทึกเก็บไว ้เพื�อใหฝ่้ายจดัการไดน้าํมา

วเิคราะห์ทบทวนเมื�อจาํเป็น                                                                                                                                  

การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางเป็นกฎขอ้บงัคบัที�ใชใ้นทุกบริษทัที�อยูใ่นกลุ่มซีเอสไอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่รถอยูใ่น

สภาพที�สามารถขบัไดอ้ยา่งปลอดภยั ก่อนการเดินทางครั# งสาํคญัหรือการเดินทางที�มีระยะเวลานานกวา่ 24 ชั�วโมง 

พนกังานขบัรถที�ไดรั้บมอบหมายจะตอ้งทาํการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั# ง 

การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางดว้ยสายตาควรจะตรวจสอบในเรื�องต่อไปนี# : 

• ลอ้รถและยางรถยนต ์(เช่น น็อตลอ้รถ และ ความลึกของดอกยาง) 

• ไฟส่องสวา่งและส่วนที�ใชส้ะทอ้นแสง 

• หนา้ต่าง กระจก และที�ปัดนํ# าฝน 

• แตร 

• โครงสร้างของรถ ส่วนการทาํงานของรถและระบบนํ# ามนัหล่อลื�น 

• ระบบเบรคและเบรคมือ 

• สภาพพวงมาลยั 

การตรวจสอบก่อนออกเดินทาง จะตอ้งดาํเนินการในที�ที�มีแสงสวา่งเพียงพอ เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด

ในการมองเห็น พนกังานขบัรถควรจะแกไ้ขปัญหาเลก็ๆนอ้ยๆ ดว้ยตนเอง (เช่น การเติมระดบันํ# าใหเ้ตม็ตามที�

กาํหนด) และกรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ เพื�อรายงานความผิดปกติ หากพบวา่รถมีปัญหาที�ส่งผลต่อความ

ปลอดภยัในการใชง้าน เช่น ระบบเบรกมีปัญหา พนกังานจะตอ้งรายงานเรื�องนี#  และหยดุใชร้ถคนันี#ทนัที จนกวา่

จะแกไ้ขขอ้บกพร่องใหเ้รียบร้อย และเพื�อช่วยใหด้าํเนินการไดง่้ายขึ#น พนกังานขบัรถจะตอ้งปฏิบติัดงันี#  

• พนกังานขบัรถและช่างซ่อมจะตอ้งรายงานปัญหาของรถ 

• จะตอ้งมีการนาํระบบ Lock out / Tag out มาใชก้บัรถที�มีปัญหาทุกคนั เพื�อใหแ้น่ใจวา่บุคคลอื�นๆ ทราบวา่รถ

เหล่านี#  “ไม่สามารถใชง้านได”้ 



 

CSI | Driving Safety 15 

 

บริษทัตอ้งสร้างใหเ้กิดความมั�นใจวา่การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางไดน้าํไปปฏิบติั และทาํใหม้ั�นใจวา่สิ�งที�

ตรวจสอบพบโดยผูข้บัรถจะมีการระบุและบนัทึกไว ้

7. ระบบการบนัทกึข้อมูลการใช้รถ (ระบบ วดีอีาร์ VDRs หรือ กล่องดาํ)                                                     

บริษทัที�พนกังานขบัรถมีปัญหาดา้นพฤติกรรม หรือ ตอ้งปฏิบติังานในสภาพพื#นที�ภูมิประเทศที�มีความเสี�ยงสูง 

(เช่น บางพื#นที�ของแอฟริกา) ควรพิจารณาติดตั#งระบบการติดตามรถ (IVMS) หรือ เครื�องบนัทึกขอ้มูลการใชร้ถ 

(VDR) เพื�อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลการเดินทาง และแจง้ผลกลบัไปใหพ้นกังานขบัรถ และหวัหนา้งานไดรั้บทราบ

ขอ้มูลการเดินทางที�ถูกบนัทึกไวจ้ะมีหมายเลขประจาํตวัหรือหมายเลขกญุแจของพนกังานขบัรถ ความเร็วที�ใช ้

การเร่งความเร็วอยา่งแรงหรือการลดความเร็วอยา่งกะทนัหนั เสน้ทางที�ขบั ระยะกิโลเมตรหรือระยะไมล ์และ

ชั�วโมงการขบัรถ 

ระบบการจดัการขอ้มูลจะครอบคลุมสิ�งต่อไปนี# : 

• คู่มือที�จะทาํใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การติดตั#งระบบควบคุมที�สามารถใชง้านได ้มีการป้องกนัการลกัขโมย และมีสญัญาณ

เตือนภยัที�ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัการขบัรถของทอ้งที�นั#น 

• ขอ้มูลจากเครื�องติดตามจะถูกบนัทึกไวเ้พื�อทาํการวเิคราะห์ และแจง้ผลกลบัไปใหก้บัพนกังานขบัรถแต่ละราย

ทราบเพื�อพฒันาปรับปรุงทกัษะการขบัรถใหดี้ขึ#น 

วธีิการจดัการตามความเสี�ยงอาจตอ้งถูกนาํมาใชต่้อจากขั#นตอนนี#  และควรแนะนาํใหมี้การนาํระบบ VDR มาใชใ้น

ระบบขนส่งและธุรกิจบางประเภท 

8. การจดัการจราจรภายในโรงงาน                                                                                                                             

บริษทัตอ้งมีการกาํหนดแผนการจดัการจราจรทั�วบริเวณพื#นที�โรงงานและตอ้งจดัแบ่งแยกพื#นที�ทางเดินออกจาก

เสน้ทางพาหนะที�กาํลงัขบัเคลื�อน 

ขอ้บงัคบัต่อไปนี#ตอ้งมีกาํหนดไวที้�โรงงาน 

• แผนผงัการจราจร / ช่องทางการเดนิรถ ควรจะติดไวที้�ทางเขา้โรงงาน 

• ป้ายสัญลกัษณ์ จะตอ้งมีความชดัเจนและเป็นเครื�องหมายรูปแบบการจราจร กฎระเบียบบนทอ้งถนน (การใหท้าง) 

กฎระเบียบของโรงงาน (ขอ้กาํหนดดา้นอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล PPE Requirements) สถานที�ตั#ง

โรงงาน การจาํกดัความเร็ว พื#นที�จอดรถ และพื#นที�กลบัรถ พื#นที�หวงหา้ม 

• ความเร็ว จะตอ้งมีการติดป้ายกาํหนดความเร็วของรถใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนทั�วพื#นที�โรงงาน และจะตอ้งเหมาะสมกบั

สภาพของโรงงาน 
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• แสงสว่าง เสน้ทางการจราจร ทางเดินเทา้ ช่องทางเดิน และพื#นที�จอดรถ จะตอ้งจดัใหมี้แสงสวา่งที�เพียงพอเพื�อ

ช่วยใหก้ารมองเห็นดีขึ#นรวมถึงเพิ�มความปลอดภยัใหก้บับุคคลและรถ 

• บริเวณที�จอดรถ และที�พกัคนขับรถ ควรมีการจดับริเวณที�จอดรถ/ที�พกัคนขบัรถโดยมีสญัลกัษณ์บอกชดัเจนและ

ควรตั#งอยูห่่างจากเสน้ทางหลกัและบริเวณอนัตราย และควรกาํหนดใหร้ถถอยหลงัเขา้จอดในบริเวณที�จอดที�

กาํหนดไว ้ผูข้บัรถควรพยายามจอดรถในลกัษณะที�รถสามารถเคลื�อนไปขา้งหนา้ไดท้นัทีเมื�อออกตวั 

• ทางเดนิเท้า เขตพื#นที�ทางเดินและช่องทางเดินที�ปลอดภยัจะตอ้งมีป้ายและสญัลกัษณ์ที�ชดัเจนในการแบ่งแยกพื#นที�

ระหวา่งบุคคลและรถที�กาํลงัวิ�ง 

• แนวกั;นขอบถนน แนวกั#นขอบถนนควรจะทาํจากหินและควรมีความสูง 1.5 เมตร หรือมีความสูงเท่ากบัรัศมีวงลอ้

ที�มีขนาดใหญ่ที�สุด ขึ#นอยูว่า่สิ�งไหนจะสูงกวา่กนั  โดยเฉพาะแนวขอบหินดา้นหนา้ควรจะมีความสูงเท่ากบั

เสน้ผา่ศูนยก์ลางของลอ้รถที�ใหญ่ที�สุดและมีเศษหินเสริมดา้นหลงั และ ในจุดที�รถบรรทุกมีโอกาสขบัผา่นเขา้ไป

ควรติดตั#งแนวกั#นขอบถนน (Berms) ใหสู้งกวา่จุดอื�น 

• ถนน (ภายในเหมือง) การออกแบบความกวา้งของถนนดงัต่อไปนี#  เป็นขอ้แนะนาํที�ดีในการออกแบบถนนที�เป็น

ถนนในเหมือง โดยที�ถนนที�มีหนึ�งช่องทางการจราจร (การเดินรถทางเดียว) ความกวา้งของช่องทางควรจะมีขนาด

เป็น 2.5 เท่าของความกวา้งของรถที�กวา้งที�สุด สาํหรับถนนสองช่องทาง (การเดินรถสองทาง) ความกวา้งของแต่

ละช่องทางควรจะมีขนาด 3.5 เท่าของความกวา้งของรถที�มีขนาดกวา้งที�สุด และสาํหรับทางโคง้หรือมุมถนนควร

จะมีช่องทางกวา้งเป็น 4 เท่าของความกวา้งของรถที�มีความกวา้งมากที�สุด 

• การให้ทาง จะตอ้งใหท้างกบัรถบรรทุก และเครื�องจกัรเคลื�อนที�ขนาดใหญ่ทุกครั# ง (ไม่วา่รถบรรทุกนั#นจะมีการ

บรรทุกอยูห่รือไม่ก็ตาม) 

• การถอยหลงั การลดความจาํเป็นในการถอยหลงัโดยการใชร้ะบบเดินรถทางเดียวหรือกาํหนดพื#นที�กลบัรถ ถา้

จาํเป็นตอ้งมีการถอยหลงั จะตอ้งมีการประเมินความเสี�ยงและมีการนาํมาตรการควบคุมมาใช ้ดงัต่อไปนี#  

o ใชส้ญัญาณไฟ กระจกนูน  CCTV ระบบสญัญาณเสียงถอยหลงั และ อาจจะเลือกใช ้ระบบเรดาร์

ตรวจสอบการถอยหลงั (อาจจะมีการนาํระบบสญัญาณตวัถอยหลงัแบบอลัตร้าโซนิคมาใช)้ 

o มีพื#นที�สาํหรับการถอยหลงัอยา่งเพียงพอ และมีแนวกั#นขอบถนน  

• การตดิต่อสื�อสาร จะตอ้งกาํหนดระเบียบ และระบบการติดต่อสื�อสารที�ชดัเจนเพื�อหลีกเลี�ยงไม่ใหมี้ผูค้นอยูใ่น

บริเวณจุดที�มียานพาหนะกาํลงัปฏิบติังานอยู ่
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• การฝึกอบรมและการสร้างจติสํานึก  จะตอ้งระบุขอ้มูลต่างๆที�เกี�ยวกบัแผนจราจร และกฎจราจรของแต่ละโรงงาน 

ไวใ้นการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมเรื�องความปลอดภยัที�จดัขึ#นสาํหรับ พนกังาน ผูรั้บเหมา ลูกคา้หรือ ผูที้�เขา้มา

ติดต่องานในโรงงาน  โดยมีขอ้มูลต่างๆ เช่น 

o จะตอ้งรัดเขม็ขดันิรภยัตลอดเวลา 

o หา้มมีการซ่อมรถในเสน้ทางโรงงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

o หา้มนอนหลบัขา้งใตห้รือบริเวณรอบๆรถที�จอดอยู ่

o หา้มใชหู้ฟังวทิย ุเช่นเครื�องเล่น iPods หรือ MP3 ขณะขบัรถ 

บริษทัตอ้งแจง้ใหผู้ที้�เขา้มาบริเวณพื#นที�บริษทัทุกท่าน (ไม่วา่จะเป็นพนกังาน ผูรั้บเหมา ลูกคา้ หรือ ผูใ้หบ้ริการ) 

เขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่การขบัรถภายในโรงงาน จะตอ้งใหค้วามสนใจกฎระเบียบต่างๆ เช่นเดียวกนัหรือมากกวา่การ

ขบัรถบนถนนสาธารณะ 

9. การจดัการอนัตรายในเส้นทางภายนอก                                                                                                              

ความเสี�ยงของอุบติัเหตบุนถนนจะมีมากขึ#นเมื�อพนกังานขบัรถและรถที�ใชมี้การปฏิบติังานอยูบ่นถนนเป็น

เวลานานมากกวา่ปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในเขตอนัตรายของประเทศกาํลงัพฒันา  บริษทัในกลุ่มซีเอสไอ ทุก

บริษทั ควรทบทวนกลยทุธ์ดา้นโลจิสติกส์โดยรวม และพิจารณาวา่หากเปลี�ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง ประเภท

ของรถที�ใช ้หรือระบบจ่ายสินคา้และการจดัส่งสินคา้แลว้จะช่วยลดความเสี�ยงในการขบัรถบนถนน โดยไม่ส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินธุรกิจโดยรวม ไดห้รือไม่                                                                                                 

ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งมีการเดินทาง จะตอ้งประเมินความเสี�ยงทั#งหมดโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การเดินทางที�ใชร้ะยะ

เวลานาน การขบัรถในเวลากลางคืน การใชเ้สน้ทางหรือพื#นที�ที�มีความเสี�ยงสูง และสภาพอากาศ เป็นตน้ เพื�อ

ความเหมาะสม บริษทัจะตอ้งกาํหนดแผนจดัการการเดินทางตามการประเมินความเสี�ยงและจะตอ้งมีแผนการ

เดินทางที�สร้างความมั�นใจไดว้า่การเดินทางนั#นปลอดภยั 

แผนการจดัการการเดินทางจะตอ้งครอบคลุมประเด็นต่อไปนี#  คือ 

• มีการกาํหนดผูจ้ดัการเสน้ทางการเดินทาง (หวัหนา้ผลดั) 

• มีการสรุปรายละเอียดของงานก่อนการเดินทาง ระหวา่งพนกังานขบัรถและหวัหนา้ผลดัเพื�อหารือกนั ในกรณีที�มี

การเปลี�ยนแปลงใดๆ เช่น การเปลี�ยนเสน้ทาง การหยดุพกัรถ จุดอนัตราย นํ# าหนกับรรทุก บุคคลและแผนรองรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหวา่งทาง (เช่น ขั#นตอนการปฏิบติัเมื�อรถเสีย) 

• มีการระบุเสน้ทางและจดัทาํแผนที�อยา่งชดัเจน 
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• อนัตรายจากการขบัรถที�อาจเกิดขึ#นได ้โดยเฉพาะบริเวณสี�แยกที�อนัตรายจะตอ้งมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื�อ

จะไดพิ้จารณาถึงสภาพพื#นที� เวลาที�จะไปถึงจุดนั#น สภาพอากาศ เขตพื#นที�อนัตรายที�ทราบกนัอยูแ่ลว้ (จุดบอด) 

การจาํกดัความเร็ว วนัหยดุ (โดยเฉพาะเทศการที�มีงานสงัสรรคแ์ละการดื�มแอลกอฮอลเ์ขา้มาเกี�ยวขอ้ง) 

• มีการจดัรถใหเ้หมาะสมกบัการเดินทางที�ไดมี้การประเมินอนัตรายไวแ้ลว้ 

• พนกังานขบัรถที�ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานจะตอ้งมีใบอนุญาตขบัรถบรรทุกประเภทนั#นที�ยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

• ตอ้งจดัเตรียมวธีิการติดต่อสื�อสารที�เหมาะสมระหวา่งพนกังานขบัรถและผูจ้ดัการการเดินทางและขอ้ปฏิบติั

ทางการสื�อสารตามที�ตกลง (เช่น การสื�อสารเกี�ยวกบัจุดหมายในการเดินทาง หรือ การควบคุมรถ ) 

• ตอ้งตรวจสอบรถก่อนที�จะเดินทาง (โปรดดูเรื�องการตรวจสอบก่อนการเดินทาง) 

• ตอ้งกาํหนดตารางเวลาการหยดุพกัรถ 

• ตอ้งแจง้เวลาประมาณการที�จะถึงที�หมายใหผู้ที้�อยูป่ลายทางทราบ ถา้พนกังานขบัรถไม่ถึงที�หมายปลายทางตาม

เวลาที�ประมาณการไว ้ผูที้�อยูป่ลายทางจะตอ้งใชแ้ผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

• การเดินทางในเวลากลางคืนหรือในช่วงที�ทศันวสิยัไม่ดี จะตอ้งทาํการประเมินความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ และตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารเสียก่อน การประเมินความเสี�ยง จะตอ้งพิจารณาถึงความเสี�ยงในเรื�องการมีหิมะ ฝุ่ น 

ควนั หมอก ฝนตกหนกั การคุกคามความปลอดภยั และกฎขอ้บงัคบัเรื�องการขบัรถในทอ้งถิ�นนั#น 

• พนกังานขบัรถตอ้งมีความพร้อมทั#งทางร่างกายและทางจิตใจ โดยตอ้งใหค้วามใส่ใจเป็นพิเศษกบัชั�วโมงการ

ทาํงานที�ผา่นมา และ ชั�วโมงพกัผอ่น ของพนกังานขบัรถในช่วงเวลาของวนันั#น  

• พนกังานขบัรถตอ้งเขา้ใจหนา้ที�ความรับผิดชอบของตนเองอยา่งชดัเจน ในการรายงานการสิ#นสุดการเดินทาง

ใหก้บัผูจ้ดัการการเดินทางหรือผูจ้ดัตารางเวลาไดท้ราบ 

ในขณะที�จอดรถ พนกังานขบัรถตอ้งจอดรถใหพ้ร้อมที�จะเคลื�อนออกจากพื#นที�จอดรถไปขา้งหนา้ และก่อน

สตาร์ทเครื�องยนต ์พนกังานขบัรถตอ้งตรวจสอบวา่ไม่มีใครกาํลงัหลบั พกัผอ่น หรือ นั�งเล่นอยูข่า้งใตห้รือรอบรถ 

เมื�อมีการกาํหนดตารางการเดินทางรอบใหม่ บริษทัตอ้งใหค้าํปรึกษากบัพนกังานขบัรถ และกระตุน้ใหเ้สนอ

ขอ้คิดเห็นเพื�อช่วยระบุถึงความเสี�ยงและวธีิการลดความเสี�ยงจากการเดินทางที�อาจเกิดขึ#นได ้

เมื�อกาํหนดเสน้ทางแลว้ บริษทัตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น เพื�อช่วยปรับปรุงระบบความปลอดภยัในเสน้ทาง 

พึงจาํไวเ้สมอวา่ ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัตารางเวลา และเจา้หนา้ที�จะตอ้งไม่กดดนัหรืออนุญาตใหพ้นกังานขบัรถคนใด

ปฏิบติังานดว้ยความเร่งรีบหรือปฏิบติังานที�มีความเสี�ยงที�ไม่สามารถยอมรับได ้
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ภาคผนวก 2 แนวทางการบริหารจัดการผู้รับเหมางานขนส่ง 

ในธุรกิจหลายประเภท การวา่จา้งผูรั้บเหมาดาํเนินการขนส่งสินคา้อาจเป็นความเสี�ยงที�สาํคญัสาํหรับองคก์ร การ

ใหผู้รั้บเหมาดาํเนินการขนส่งนอกพื#นที�โรงงานเป็นการทา้ทายที�สาํคญัในแง่ของการควบคุมการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั ซึ�งจะตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ เนื�องจากการขนส่งโดยผูรั้บเหมาเกี�ยวขอ้งกบัการ

เสียชีวติและการบาดเจบ็ของผูรั้บเหมา และบุคคลทั�วไป                                                                                 

สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ เชื�อวา่ ความปลอดภยัของทุกคนจะไดรั้บการพฒันาใหดี้ขึ#นถา้บริษทัรับเหมาขนส่งปฏิบติั

ตามแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการขบัขี� ภายในระยะเวลา 5 ปี 

เมื�อเป็นที�ชดัเจนแลว้วา่ผูรั้บเหมาจะตอ้งนาํแนวทางการปฏิบติัเหล่านี#ไปใชใ้นหน่วยรถและการปฏิบติังานของเขา 

บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ควรสนบัสนุนใหผู้รั้บเหมานาํแนวปฏิบติันี#มารวมไวเ้ป็นส่วนหนึ�งในการบริหาร

สญัญาจา้งขนส่ง ถา้การกระทาํนั#นไม่ขดักบัสญัญาของทอ้งถิ�นนั#นหรือไม่เป็นการสร้างความรับผิดชอบใดๆต่อ

บริษทัที�เป็นสมาชิกของกลุ่มซีเอสไอ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ จะตอ้งแน่ใจวา่ 

• มีการรวมเรื�องความปลอดภยัในสญัญาจา้งขบัรถเขา้ไวเ้ป็นส่วนหนึ�งในการคดัเลือกผูรั้บเหมาเบื#องตน้ 

• มีการรวมเรื�องความปลอดภยัในสญัญาจา้งขบัรถเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงตามสญัญาและการทาํสญัญา 

• มีการรวมเรื�องความปลอดภยัในสญัญาจา้งขบัรถเขา้ไวเ้ป็นส่วนหนึ�งในขั#นตอนการทบทวนความเสี�ยงก่อนเริ�ม

ดาํเนินการ 

• มีการทบทวนเรื�องความปลอดภยัในสญัญาจา้งขบัรถเป็นประจาํระหวา่งการปฏิบติัตามสญัญา 

• มีการรวมเรื�องความปลอดภยัในสญัญาจา้งขบัรถเขา้ไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของการทบทวนภายหลงัการทาํสญัญา 

ขั#นตอนของกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปในแนวทางเดียวกบัเอกสารแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั

ผูรั้บเหมา ซึ�งมีเนื#อหาเรื�องการบริหารความปลอดภยัในงานจา้งเหมาอยา่งละเอียด 

เมื�อมีการประเมินความเหมาะสมของผูรั้บเหมาในการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง สมาชิกกลุ่มซีเอสไอ อาจตอ้งร่วม

ทาํงานกบัฝ่ายที�สนบัสนุนการทาํงานภายในองคก์ร เช่น ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายจดัซื#อ ฝ่ายต่างๆเหล่านี#สามารถ

สนบัสนุนธุรกิจไดโ้ดยการระบุความคาดหวงัดา้นความปลอดภยัในการขบัรถ  ผลการปฏิบติังาน และขอ้กาํหนด

ดา้นหลกัประกนัไวใ้นการเจรจาต่อรองเรื�องสญัญา เพื�อปรับปรุงแกไ้ขสญัญาและใหค้าํแนะนาํในเรื�องที�เกี�ยวกบั

ความเสี�ยง 
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หลกัเกณฑที์�แนะนาํในการพิจารณาการคดัเลือกผูรั้บเหมาและผูใ้หบ้ริการดา้นการขนส่ง 

• บริษทัผูรั้บเหมาตอ้งมีนโยบายความปลอดภยัในการขบัรถดงันี#  

o ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

o ตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะและระดบัความเสี�ยงขององคก์ร 

o ตอ้งพิจารณาถึงขอ้กาํหนดเฉพาะของลูกคา้ 

o แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั�นที�จะพฒันาปรับปรุงความปลอดภยัในการขบัรถใหดี้ขึ#น 

• บริษทัผูรั้บเหมาตอ้งมีกระบวนการจดัการดา้นความปลอดภยัในการขบัรถดงันี#  

o พนกังานขบัรถตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม การรับรองคุณภาพ และมีสภาพร่างกายพร้อมที�จะขบัรถ 

o พนกังานขบัรถตอ้งพกัผอ่นอยา่งเพียงพอและมีความพร้อม 

o ตอ้งมีการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของรถ 

o ตอ้งมีการกาํหนดขั#นตอนการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื�อมีอุบติัเหตุทางรถเกิดขึ#น 

o ตอ้งมีการประเมินความเสี�ยงในการเดินทางและมีการนาํวธีิการควบคุมที�เหมาะสมมาใช ้

o ผลการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถจะตอ้งไดรั้บการจดัการที�เหมาะสม (การใหร้างวลัตอบแทน / การ

ลงโทษ) 
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ภาคผนวก 3 นิยามคําศัพท์ 

ผู้รับเหมา หมายถึง บุคคล หรือ บริษทั ที�ทาํสญัญากบับริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ในการ

ปฏิบติังานเฉพาะที�กาํหนดไม่วา่จะเป็นระยะสั#น (งานพิเศษเฉพาะดา้น) หรือระยะยาว 

(เช่น พนกังานขบัรถหรือเจา้หนา้ที�ซ่อมบาํรุง) 

บริษัทในกลุ่มซีเอสไอ  หมายถึง บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ 

พื;นที�ของบริษัทในกลุ่มซีเอสไอ หมายถึง สถานที�ปฏิบติังานหรือสถานที�ตั#งที�ดาํเนินการโดยบริษทัสมาชิกในกลุ่มซี

เอสไอ หรือ บริษทัสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ เป็นเจา้ของ 

การฝึกอบรมพนกังานขับรถ หมายถึง โครงการการฝึกอบรมพนกังานขบัรถอยา่งเป็นทางการเพื�อใหแ้น่ใจวา่

พนกังานขบัรถมีคุณสมบติัและความสามารถที�จะขบัรถแต่ละประเภทได ้โครงการนี#

รวมภาคทฤษฎีในหอ้งและประเมินการขบัรถบนถนน 

พนักงานขับรถ หมายถึง บุคคลที�ทาํหนา้ที�ขบัรถเพื�อธุรกิจของบริษทั 

แนวกั;นขอบถนน (โรงงานย่อยหิน) แนวกั#นขอบถนนสร้างขึ#นเพื�อใชป้้องกนัการชนกระแทก ซึ�งอาจจะใชว้ตัถุที�

เหมาะสม เช่น หินขนาดเลก็ๆ หินขนาดใหญ่ที�มีอยูใ่นโรงงานไม่เหมาะที�จะใชเ้ป็น

แนวกั#นขอบถนนแต่สามารถนาํมาใชแ้บ่งเขตถนนบริเวณพื#นที�ราบของเหมืองหินได้

แนวกั#นขอบถนนควรจะมีขนาดอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร (5 ฟตุ) หรือ มีความสูงเท่ากบั

รัศมีวงลอ้ คือ ควรจะมีความสูงเท่ากบัครึ� งหนึ�งของเสน้ผา่ศูนยก์ลางของลอ้รถ หรือ 

เท่ากบัความสูงของเพลาลอ้ ขึ#นอยูก่บัวา่อยา่งไหนจะสูงกวา่ และควรจะทาํสญัลกัษณ์

ไวด้า้นหนา้ของแนวกั#นขอบถนนเพื�อป้องกนัไม่ใหร้ถบรรทุกขบัเลยขึ#นไป  

พนักงาน หมายถึง บุคคลที�ถูกวา่จา้งโดยตรงจากบริษทัที�เป็นสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ อาจจะ

เป็น พนกังานประจาํ พนกังาน part time หรือ พนกังานชั�วคราว 

รถขนาดใหญ่ หมายถึง รถประเภทใดก็ตามที�มีนํ# าหนกัมากกวา่ 3.5 ตนั หรือมีแท่นเครื�องยนต์

ประกอบติดอยู ่หรือมีรถพว่งเชื�อมต่อ รถประเภทนี#จะรวมถึงรถที�ทาํการขนส่งนอก

บริเวณโรงงานของบริษทั เช่น รถผสมซีเมนต ์และรถบรรทุกซีเมนต ์รวมทั#งรถลาก 

รถบรรทุกดมัพ ์10 ลอ้ และรถตกัลอ้ยาง ทั#งของบริษทัและของผูรั้บเหมา 

แผนการจดัการความเสี�ยงในการ

เดนิทาง 

หมายถึง ระบบการจดัการที�จะทาํใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การประเมินการเดินทางทั#งหมด

และไดมี้การดาํเนินการลดความเสี�ยงที�จะเกิดขึ#นและ มีการจดัระบบเอกสาร และ

นาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 
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ใบอนุญาต หมายถึง บตัรประจาํตวับุคคลที�ถูกตอ้งตามกฎหมายในการอนุญาตใหบุ้คคลที�มีชื�อบุ

ในบตัรนั#นสามารถขบัรถตามประเภทที�ระบุไวบ้นถนนสาธารณะหรือพื#นที�ที�กาํหนด 

รถขนาดเลก็ หมายถึง รถ (รวมทั#งรถบสัขนาดเลก็ mini-buses) ที�มีนํ# าหนกันอ้ยกวา่ 3.5 ตนั ซึ�ง

รวมถึง รถยนตน์ั�งส่วนบุคคลและรถตูที้�ใชเ้พื�อธุรกิจของบริษทัและรถที�ไม่ใช่ของ

บริษทัแต่มีสญัญาในการใหบ้ริการขนส่งระหวา่งสถานที�ปฏิบติังานหรือในโรงงาน 

ถนนสาธารณะ หมายถึง ถนนที�มีเสน้ทางมุ่งไปยงัที�สาธารณะและอยูน่อกพื#นที�ควบคุมของโรงงาน 

รถเช่า รถเช่าหมายถึงรถที�บริษทัไม่ไดเ้ป็นเจา้ของแต่เป็นรถที�บริษทัเช่ามาภายในระยะเวลา

ที�กาํหนด ทั#งนี# รวมถึงการเช่ารถขนาดเลก็ในระยะสั#นและระยะยาวและการเช่าที�

บริษทัเป็นผูสื้บสิทธิแทน (Company-sponsored novated leases) 

เครื�องบันทกึความเร็ว หมายถึง อุปกรณ์ที�รวมการทาํงานของนาฬิกาและเครื�องวดัความเร็วเขา้ไวด้ว้ยกนั 

เมื�อติดเครื�องมือนี#ไวที้�รถ เครื�องบนัทึกความเร็วจะบนัทึกความเร็วของรถทั#งใน

ขณะที�รถกาํลงัวิ�ง หรือจอดอยู ่เครื�องบนัทึกความเร็วนี#สามารถนาํมาใชบ้นัทึกชั�วโมง

การขบัรถไดด้ว้ย (หมายเหตุ – เครื�องบนัทึกความเร็วจะแตกต่างจากเครื�องวดั

ความเร็วเพราะเครื�องวดัความเร็วจะใชว้ดัความเร็วของรอบเครื�องยนต)์ 

อุปกรณ์สื�อสารสองทาง หมายถึง อุปกรณ์ใดก็ตามที�ใชส้าํหรับการสื�อสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งบุคคล 2 

คนหรือมากกวา่นั#น อุปกรณ์นี#รวมถึง โทรศพัทเ์คลื�อนที� (ระบบเซลลูล่าร์และระบบ

ดาวเทียม) อุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนบุคคล วทิยสืุ�อสาร และอุปกรณ์ส่งขอ้ความ 

วทิยุสื�อสาร หมายถึง อุปกรณ์ที�ไม่ใช่โทรศพัทเ์คลื�อนที� ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อใชส้าํหรับการ

สื�อสารสองทางที�อยูห่่างไกล 

ระบบบันทกึข้อมูลรถบรรทุก วดีี

อาร์ (Vehicle Data Recorder) 

หมายถึง ระบบการบนัทึกขอ้มูลแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือระบบเครื�องกลที�จะ

บนัทึกการทาํงานที�สาํคญัต่อไปนี#ของพนกังานขบัรถแต่ละบุคคล 

o ชั�วโมงการปฏิบติังานขบัรถ 

o ความเร็ว 

o การเร่งความเร็วอยา่งแรง 

o การลดความเร็วอยา่งกระทนัหนั 
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หมอนหนุนล้อ หมายถึง ลิ�มที�ทาํจากวสัดุทนทานวางไวข้า้งหลงัลอ้รถเพื�อป้องกนัไม่ใหร้ถเคลื�อนที� 

หรือเลื�อนไหลไปโดยไม่มีพนกังานขบัรถอยูใ่นรถ หมอนหนุนลอ้จะวางไวเ้พื�อเพิ�ม

ความปลอดภยันอกเหนือจากการใชเ้บรกมือ บางครั# งพื#นผิวดา้นล่างของหมอนหนุน

ลอ้จะเคลือบดว้ยยางเพื�อใหย้ดึติดพื#นไดดี้ขึ#น โดยปกติแลว้ระบบเบรกมือของรถจะ 

ลอ๊กที�ลอ้หลงั ดงันั#นในกรณีที�เพลาขบัลอ้หลงัถูกยกขึ#นจากพื#นโดยมีแค่เบรกมือ

บงัคบัไว ้รถนั#นอาจจะใชก้ารขบัเคลื�อนดว้ยลอ้หนา้และเคลื�อนตกลงไป การใช้

หมอนหนุนลอ้วางไวที้�ลอ้หนา้จะช่วยป้องกนัปัญหานี#ได ้

ชั�วโมงการทาํงาน หมายถึง ชั�วโมงการทาํงานที�ไดรั้บค่าจา้ง จะคิดรวมช่วงเวลาพกัดว้ย 

 

 


