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วัตถ ุประสงค์และขอบข่าย
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ได้ จดั ทานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางานขึ ้น สาหรับใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีวตั ถุประสงค์
(1) เพื่อแสดงถึงความมุง่ มัน่ ขององค์กรต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายที่ได้ ประกาศไว้
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทา และรักษาไว้ ซงึ่ ระบบการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน
(3) ลดความเสีย่ งอันตราย และอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้ อง
(4) ปรับปรุงการดาเนินงานของธุรกิจให้ เกิดความปลอดภัย
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางานจะเกิดขึ ้น ต้ องได้ รับความร่วมมือร่วมใจ ตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นับตังแต่
้
คณะผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกระดับ และเพื่อให้ การบริ หารงานความปลอดภัย มีการดาเนินงานไปด้ วยความ
สะดวก ราบรื่ น บริ ษัท จึงกาหนดนโยบายไว้ ดงั ต่อไปนี ้ :
1. บริ ษัทฯ จะส่งเสริ มให้ พนักงาน ทางานด้ วยความปลอดภัย โดยความปลอดภัยในการทางานเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบ
อันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบตั ิงาน
2. บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าของบริ ษัทฯ ดังนันความปลอดภั
้
ย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานของพนักงาน จึงถือเป็ นนโยบายสาคัญของบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทฯ จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางาน และวิธีการปฏิบตั ิงานที่
ปลอดภัย เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการทางาน โดยจัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้ เพียงพอกับสภาพ
งาน จูงใจให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นในขณะทางาน ตลอดจนแนะนา ชี ้แจงให้ ทราบถึงสาเหตุ
และวิธีป้องกัน
4. บริ ษัท จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้ อมภายในบริ ษัทฯ สถานที่ทางาน ความสะอาดโดยรอบบริ เวณบริ ษัทฯ อยู่
เสมอ เพื่อให้ มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้ อมที่ดีถกู สุขลักษณะ อันนามาซึง่ คุณภาพชีวิตการทางานและสุขภาพที่ดี
โดยทัว่ กันของพนักงาน
5. บริ ษัทฯ ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสานึกของพนักงาน เช่น การอบรม
จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้ านความปลอดภัย เป็ นต้ น
6. พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบว่าด้ วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่ าฝื นหรื อละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษัทฯ
7. พนักงานทุกคนจะต้ องปฎิบตั ิ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้ างนิสยั ) ในสถานที่ทางานอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกัน อุบตั ิเหตุ และโรคเนื่องจากการทางาน
8. บริ ษัทฯ จะสนับสนุนนโยบายการดาเนินกิจกรรมการค้ นหาและการประเมินอันตราย (Completely Check
Completely Find Out) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายอุบตั เิ หตุ เป็ นศูนย์ทงในงานและนอกงาน
ั้
9. บริ ษัทฯ จะทบทวนและประเมินระบบการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยเป็ นระยะๆ เพื่อนามาวางแผนในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
10. บริ ษัทฯ กาหนดเป็ นนโยบาย ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกคนต้ องกระทาตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี และมีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบ
ในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับที่
บริ ษัท ได้ กาหนดโดยถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
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11. บริ ษัทฯ กาหนดเป็ นนโยบาย ให้ พนักงานทุกคนต้ องมีหน้ าที่ รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดความปลอดภัยแก่
ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนด และถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
12. บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการป้องกันอุบตั ิเหตุ และรักษาสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทฯ ยินดีรับข้ อเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนาไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สดุ
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แนวปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่
บริ ษัทฯ มีความตระหนักและให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยในการขับขี่ โดยเราเชื่อว่าสิง่ เหล่านี ้จะช่วยให้ พนักงานมีความ
ปลอดภัยในขณะขับขี่และลดการเกิดอุบตั เิ หตุได้ โดยการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ดิ ้ านความปลอดภัยในการขับขี่
แนวทางการปฏิ บตั ิ ทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้ ให้นาไปใช้กบั
 การดาเนินงานทุกอย่างทีเ่ กี่ยวข้ องกับการขายสินค้ าและการขนส่งสินค้ า
 รถทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และผู้ขบั ขี่
 รถและพนักงานขับรถของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงต่อ
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แนวทางในการนาองค์ประกอบด้านความปลอดภัยไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดผล
สาเร็จ
ส่วน ก. แนวทางการจัดการองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับผูข้ บั ขี่
แนวทางที่เสนอแนะเหล่านี ้เป็ นการสรุประบบการจัดการทีจ่ ะช่วยให้ มนั่ ใจว่าผุ้ขบั ขี่ได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางด้ านความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิผล:
1. การสร้ างความพร้ อม และการป้องกันการเกิดความเหนื่อยล้ า พนักงานขับรถต้ องไม่ขบั รถ ถ้ าพักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่มี
ความพร้ อม พนักงานขับรถมีหน้ าที่ต้องรายงานเวลาพักผ่อนของตนเอง และบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ พนักงานขับรถทราบถึง
อาการที่แสดงถึงความเหนื่อยล้ า และความไม่พร้ อมในการทางาน และวิธีการแก้ ไขปั ญหานัน้ บริ ษัทฯ ต้ องมัน่ ใจว่าระบบ
ค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ จะไม่จงู ใจให้ พนักงานขับรถนานเกินไป เพราะอาจจะทาให้ พนักงานขับรถปฏิบตั ิงานในขณะที่
เหนื่อยหรื ออ่อนเพลีย
2. ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถต้ องไม่ขบั รถขณะที่อยูภ่ ายใต้ ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรื อสารเสพติด
อื่นๆ รวมถึงยาต่างๆ ที่จะมีผลทาลายความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัย พนักงานขับรถต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางที่
กาหนดนี ้ รวมทังกฎระเบี
้
ยบของท้ องถิ่นและข้ อกาหนดทัว่ ไปของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติด
3. เข็มขัดนิรภัย รถทุกคัน (รถของบริ ษัทฯ รถของผู้รับเหมา หรื อ รถเช่า ) ต้ องมีเข็มขัดนิรภัยติดอยูท่ กุ ที่นงั่ พนักงานขับรถ และ
ผู้โดยสารต้ องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่รถวิ่ง การคาดเข็มขัดนิรภัยเป็ นวิธีการที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นวิธีการป้องกัน
ผู้โดยสารที่อยูใ่ นรถขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุ ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ของพนักงานขับรถที่ต้องมัน่ ใจว่าผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัด
นิรภัยในที่นงั่ ของตนเองตลอดเวลาที่รถกาลังวิ่ง รถแท็กซี่ รถโดยสารประจาทาง หรื อ รถโดยสารขนาดใหญ่ ที่ไม่มเี ข็มขัด
นิรภัยติดตังอยู
้ ่ จะให้ ใช้ ตอ่ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่น และเพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งให้ น้อยลงจะต้ องห้ ามไม่ให้ ผ้ โู ดยสารนัง่ ในที่
นัง่ ผู้โดยสารด้ านหน้ า (ติดกับกระจกหน้ ารถ) และที่นงั่ ที่อยูต่ ิดกับประตูรถโดยสารขนาดใหญ่ถ้าทีน่ งั่ นันไม่
้ มีเข็มขัดนิรภัย
ติดอยู่ ห้ ามใช้ อปุ กรณ์ที่ทาให้ การทางานของเข็มขัดนิรภัยเสียหาย หรื อ ใช้ การไม่ได้ สาหรับรถที่มกี ารติดตังเบาะนอน
้
รวมอยูด่ ้ วย ถ้ าจาเป็ นต้ องใช้ ในขณะที่รถกาลังวิ่งอยู่ ต้ องมีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่ระบุและต้ องปฏิบตั ิตามที่กาหนด
ตลอดเวลาที่รถกาลังวิง่
4. ผู้โดยสาร พนักงานขับรถต้ องไม่รับผู้โดยสารอื่นในระหว่างปฏิบตั งิ านของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ
5. น ้าหนักบรรทุก น ้าหนักบรรทุกของรถต้ องปลอดภัยและไม่เกินน ้าหนักที่บริ ษัทผู้ผลิตรถกาหนดไว้ หรื อน ้าหนักตามที่
กฎหมายกาหนด ถ้ ากฎหมายจากัดน ้าหนักน้ อยกว่า
6. การเคารพกฎระเบียบจราจรและเครื่ องหมายจราจร พนักงานขับรถต้ องรู้จกั และเคารพเครื่ องหมายจราจร
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7. โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ห้ ามพนักงานขับรถใช้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในระหว่างขับรถ รวมทังห้
้ ามไม่ให้ รับส่งข้ อมูลทางโทรศัพท์ด้วย
การใช้ อปุ กรณ์แฮนด์ฟรี (Hands-free) อย่างไรก็ตาม การใช้ อปุ กรณ์เหล่านี ้ควรใช้ เพื่อการติตต่อสือ่ สารที่จาเป็ นเท่านัน้
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันอันตรายและความเสีย่ งอันอาจเกิดขึ ้น โทรศัพท์เคลือ่ นที่เป็ นสิง่ ที่รบกวนสมาธิ และเพิม่ ความเสีย่ ง
ในการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถเป็ นอย่างมาก บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ ในขณะที่กฎหมายของหลายประเทศอนุญาตให้ ใช้ อปุ กรณ์
แฮนด์ฟรี ในขณะขับรถ แต่การสนทนาอาจจะทาให้ เสียสมาธิซงึ่ เป็ นอุปสรรคต่อการขับรถ บริ ษัทฯ จึงสนับสนุนไม่ให้ มีการ
ใช้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ระหว่างการขับรถรวมถึงการใช้ อปุ กรณ์แฮนด์ฟรี ด้วย
8. ความชัดเจนในการมองเห็นทังรถและพนั
้
กงานขับรถ พนักงานขับรถต้ องเปิ ดไฟระหว่างการขับรถตลอดเวลา ถ้ ากฎหมาย
อนุญาตให้ ปฏิบตั ิได้ การขับรถโดยเปิ ดไฟในเวลากลางวันจะช่วยให้ มองเห็นรถได้ ดีขึ ้นและช่วยลดอุบตั ิเหตุ สาหรับไฟที่ใช้
เปิ ดเวลาที่ขบั รถในช่วงกลางวัน จะต้ องมีความสว่างเพียงพอที่จะทาให้ มคี วามระมัดระวัง และรับรู้วา่ กาลังมีรถวิง่ มาแต่
แสงสว่างจะต้ องไม่สว่างเกินไปจนทาให้ ตาพร่ามัว
9. พนักงานขับรถทุกคนจะต้ องผ่านการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิจากผู้ฝึกสอน
10. ก่อนปฏิบตั ิงานทุกครัง้ พนักงาน จะต้ องตรวจเช็คความพร้ อมของรถ รวมถึงอุปกรณ์ตา่ งๆ อย่างสมา่ เสมอ เพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สนิ ของทางบริ ษัทฯ
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แนวทางการจัดการองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที่เกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหาร
ส่วน ข. แนวทางการจัดการองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ
1. ความเป็ นผู้นาและความรับผิดชอบ ผู้นาในทุกระดับของบริ ษัทฯ จะต้ องแสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการ
ดาเนินงานเรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานในทุกส่วนงานให้ เห็นเด่นชัด สาหรับความปลอดภัยในการขับรถ
จะต้ องมีการกาหนดบทบาท และ หน้ าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ตงแต่
ั ้ ระดับผู้จดั การลงมาตาม
โครงสร้ างการจัดการตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติ และการคัดเลือกผู้ขบั ขี่ ผู้ขบั ขี่จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด สุขภาพแข็งแรง และ สามารถขับรถได้
อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กาหนด กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานขับรถประกอบด้ วย :
 ผู้สมัครมีใบอนุญาตขับรถที่ถก
ู ต้ องตามกฎหมาย และตรงตามประเภทของรถ ที่คาดว่าผู้สมัครต้ องใช้
ปฏิบตั ิงาน
 ดูประวัติอบ
ุ ตั ิเหตุที่เคยเกิดขึ ้นหรื อประวัติการถูกดาเนินคดีทางกฎหมายก่อนที่จะทาการคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์
 การตรวจสอบสุขภาพร่ างกาย สายตา และความแข็งแรง ของผู้สมัคร
 บุคคลอ้ างอิงของผู้สมัครเป็ นผู้ที่เชื่อถือได้ และใบอนุญาตขับรถบรรทุกของผู้สมัคร (ไม่หมดอายุ)
 ในขันตอนการสรรหา
้
ให้ ทาการประเมินความสามารถและทัศนคติด้านการขับรถของผู้สมัคร
 การทดสอบความรู้ ของผู้สมัครเกี่ยวกับกฎระเบียบการจราจร หรื อ กฎข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ ทางหลวง
3. การฝึ กอบรม และการประเมินผลการขับขี่ พนักงานขับรถทุกคนที่ขบั รถให้ กบั บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับการฝึ กอบรม
การขับรถเบื ้องต้ นตามที่จาเป็ น ร่ วมกับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยง สาหรับ
การปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้ อมที่มีความเสี่ยงสูงและใช้ รถประเภทพิเศษที่ใช้ เฉพาะงาน จะต้ องมีการฝึ กอบรม
เพิ่มเติมให้ กบั พนักงานขับรถตามที่เหมาะสมด้ วย
4. การเลือก และการกาหนดคุณสมบัติรถ รถที่ใช้ ต้องเลือกให้ เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการพิจารณาประเภท
ของงาน และระยะเวลาในการเดินทาง โดยให้ เหมาะสมกับทังพนั
้ กงานขับรถและประเภทของรถ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการจัดการขนส่งจะดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความเสี่ยงต่อพนักงานขับรถ และผู้ขบั ขี่บนท้ องถนน
น้ อยที่สดุ
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5. การซ่อมบารุ งรักษารถ บริ ษัทฯ จะต้ องแน่ใจว่ารถของบริ ษัทฯ ทุกคันที่นาไปปฏิ บตั ิงานมีสภาพที่พร้ อมและ
ปลอดภัยเมื่ออยู่บนถนน ซึง่ นอกจากจะลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายบนท้ องถนน รถไม่เสียระหว่างการ
ขนส่งแล้ ว รถของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับการดูแลอย่างดีจะทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดเงินให้ บริ ษัท ฯ
ได้ มาก บริ ษัทฯ ต้ องกาหนดวิธีการซ่อมบารุ งรักษารถ ซึง่ รวมถึงการให้ พนักงานขับรถตรวจสอบรถทุกวันและ
ทุกสัปดาห์ แผนงานการซ่อมบารุ งที่กาหนดไว้ จะต้ องมีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน และ
ระยะเวลาขันต
้ ่าระหว่างการเข้ ารับบริ การซ่อมบารุ งแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ ต้ องนารถไปให้ หน่วยงานของราชการ
ตรวจสอบเพื่อให้ ได้ หนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายกาหนดไว้ บริ ษัท ฯ
จะต้ องมีการประเมินการซ่อมบารุ งเป็ นประจา และเก็บบันทึกเป็ นเอกสารเพื่อให้ แน่ใจว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี
และมัน่ ใจว่า อะไหล่ที่นามาเปลี่ยนทดแทนให้ กบั รถของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ ภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์ที่มีผลต่อ
ความปลอดภัย เช่น เบรก หรื อ ยางรถยนต์ และจะต้ องมีการตรวจสอบความคงทนของอะไหล่และข้ อบกพร่ อง
ต่างๆ เพื่อจะได้ สามารถระบุปัญหาและแนวโน้ มต่างๆ ในการที่จะปรับปรุ งรถหรื อส่วนประกอบต่างๆ ของรถหรื อ
พัฒนาระบบการซ่อมบารุ งให้ ดีขึ ้นเรื่ อยๆ
6. การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง การตรวจสอบรถจะต้ องทาเป็ นประจา ระบบที่นามาใช้ ต้องระบุถงึ การตรวจสอบ
ที่จาเป็ น ความถี่ในการตรวจสอบและบุคคลผู้ทาการตรวจสอบ ข้ อมูลในการตรวจสอบจะต้ องบันทึกเก็บไว้ เพื่อให้
ฝ่ ายบริ หารจัดการได้ นามาวิเคราะห์ทบทวนเมื่อจาเป็ น การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางเป็ นกฎข้ อบังคับที่ใช้ ใน
บริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารถอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้ อย่างปลอดภัย ก่อนการเดินทางครัง้ สาคัญหรื อการเดินทาง
ที่มีระยะเวลานานกว่า 24 ชัว่ โมง พนักงานขับรถที่ได้ รับมอบหมายจะต้ องทาการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุก
ครัง้
การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางด้ วยสายตาควรจะตรวจสอบในเรื่ องต่อไปนี ้:
 ล้ อรถและยางรถยนต์ (เช่น น็อตล้ อรถ และ ความลึกของดอกยาง)
 ไฟส่องสว่างและส่วนที่ใช้ สะท้ อนแสง
 หน้ าต่าง กระจก และที่ปัดน้ าฝน
 แตร
 โครงสร้ างของรถ ส่วนการทางานของรถและระบบน ้ามันหล่อลื่น
 ระบบเบรคและเบรคมือ
 สภาพพวงมาลัย
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การตรวจสอบก่อนออกเดินทาง จะต้ องดาเนินการในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความผิดพลาด
ในการมองเห็น พนักงานขับรถควรจะแก้ ไขปั ญหาเล็กๆน้ อยๆ ด้ วยตนเอง (เช่น การเติมระดับน ้าให้ เต็มตามที่
กาหนด) และกรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ เพื่อรายงานความผิดปกติ หากพบว่ารถมีปัญหาที่สง่ ผลต่อความ
ปลอดภัยในการใช้ งาน เช่น ระบบเบรกมีปัญหา พนักงานจะต้ องรายงานเรื่ องนี ้ และหยุดใช้ รถคันนี ้ทันที จนกว่าจะ
แก้ ไขข้ อบกพร่ องให้ เรี ยบร้ อย และเพื่อช่วยให้ ดาเนินการได้ งา่ ยขึ ้น พนักงานขับรถจะต้ องรายงานปั ญหาของรถ
บริ ษัทฯ ต้ องสร้ างให้ เกิดความมัน่ ใจว่าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้ นาไปปฏิบตั ิ และทาให้ มนั่ ใจว่าสิ่งที่
ตรวจสอบพบโดยผู้ขบั รถจะมีการระบุและบันทึกไว้
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แนวทางการบริหารจัดการผูร้ บั เหมางานขนส่งและรถเช่า
การว่าจ้ างผู้รับเหมาดาเนินการขนส่งสินค้ าหรื อการว่าจ้ างรถเช่าสาหรับบริ การพนักงานอาจเป็ นความเสี่ยงที่สาคัญ
สาหรับองค์กร การให้ ผ้ รู ับเหมาดาเนินการขนส่งสินค้ าหรื อการเช่ารถบริ การสาหรับพนักงานเป็ นการท้ าทายที่สาคัญใน
แง่ของการควบคุมการจัดการด้ านความปลอดภัย ซึง่ จะต้ องมีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการขนส่ง
สินค้ าโดยผู้รับเหมาหรื อการจัดรถเช่าสาหรับพนักงานเกี่ยวข้ องกับการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของผู้รับเหมา พนักงาน
บริ ษัทฯ และบุคคลทัว่ ไป บริ ษัทฯ เชื่อว่า ความปลอดภัยของทุกคนจะได้ รับการพัฒนาให้ ดขี ึ ้นถ้ าบริ ษัทรับเหมาขนส่ง
และบริ ษัทบริ การรถเช่าปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิด้านความปลอดภัยในการขับขี่
เมื่อเป็ นที่ชดั เจนแล้ วว่าผู้รับเหมาหรื อบริ ษัทบริ การรถเช่าจะต้ องนาแนวทางการปฏิบตั ิเหล่านี ้ไปใช้ ในหน่วยรถและการ
ปฏิบตั ิงานของเขา บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ รู ับเหมาหรื อบริ ษัทบริ การรถเช่า นาแนวปฏิบตั นิ ี ้มารวมไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการ
บริ หารสัญญาจ้ างขนส่งและสัญญาบริ การรถเช่า โดยบริ ษัทฯ จะต้ องแน่ใจว่า


มีการรวมเรื่ องความปลอดภัยในสัญญาจ้ างขับรถเข้ าไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการคัดเลือกผู้รับเหมาเบื ้องต้ น



มีการรวมเรื่ องความปลอดภัยในสัญญาจ้ างขับรถเข้ าไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญาและการทาสัญญา



มีการรวมเรื่ องความปลอดภัยในสัญญาจ้ างขับรถเข้ าไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในขันตอนการทบทวนความเสี
้
่ยงก่อนเริ่ ม
ดาเนินการ



มีการทบทวนเรื่ องความปลอดภัยในสัญญาจ้ างขับรถเป็ นประจาระหว่างการปฏิบตั ิตามสัญญา



มีการรวมเรื่ องความปลอดภัยในสัญญาจ้ างขับรถเข้ าไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการทบทวนภายหลังการทาสัญญา

เมื่อมีการประเมินความเหมาะสมของผู้รับเหมาหรื อบริ ษัทบริ การรถเช่าในการให้ บริ การด้ านการขนส่งหรื อบริ การรถเช่า
ให้ กบั บริ ษัทฯ หน่วยงานที่สนับสนุนการทางานภายในองค์กร อาทิ แผนกจัดซื ้อ แผนกบริ การสานักงาน เป็ นต้ น
สามารถสนับสนุนธุรกิจได้ โดยการระบุความคาดหวังด้ านความปลอดภัยในการขับรถ สภาพและอุปกรณ์ในรถ (อาทิ
ยางรถ กระจกมองหน้ า เข็มขัดนิรภัย เป็ นต้ น) ผลการปฏิบตั ิงาน และข้ อกาหนดด้ านหลักประกันไว้ ในการเจรจาต่อรอง
เรื่ องสัญญา เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขสัญญาและให้ คาแนะนาในเรื่ องที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

หลักเกณฑ์ที่แนะนาในการพิจารณาการคัดเลือกผูร้ บั เหมาและผูใ้ ห้บริการ
ด้านการขนส่งและการบริการรถเช่า
บริ ษัทผู้รับเหมาและบริ ษัทบริ การรถเช่าต้ องมีนโยบายความปลอดภัยในการขับรถดังนี ้


ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง



ต้ องเหมาะสมกับลักษณะและระดับความเสี่ยงขององค์กร



ต้ องพิจารณาถึงข้ อกาหนดเฉพาะของลูกค้ า



แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุ งความปลอดภัยในการขับรถให้ ดีขึ ้น

บริ ษัทผู้รับเหมาและบริ ษัทบริ การรถเช่าต้ องมีกระบวนการจัดการด้ านความปลอดภัยในการขับรถดังนี ้


พนักงานขับรถต้ องได้ รับการฝึ กอบรม การรับรองคุณภาพ และมีสภาพร่ างกายพร้ อมที่จะขับรถ



พนักงานขับรถต้ องพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีความพร้ อม



ต้ องมีการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อบกพร่ องของรถ รวมถึงสภาพโดยรวมของรถ อาทิ กระจกมองหน้ า กระจกมอง
ข้ าง ยางรถ ยางอะหลัย่ เข็มขัดนิรภัย เป็ นต้ น ต้ องอยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานและผ่านการตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อย
ก่อนนาส่งบริ ษัทฯ



ต้ องมีการกาหนดขันตอนการช่
้
วยเหลือฉุกเฉินเมื่อมีอบุ ตั ิเหตุทางรถเกิดขึ ้น



ต้ องมีการประเมินความเสี่ยงในการเดินทางและมีการนาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมมาใช้



ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถจะต้ องได้ รับการจัดการที่เหมาะสม (การให้ รางวัลตอบแทน / การลงโทษ)
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