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วตัถปุระสงคแ์ละขอบขา่ย 

 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ได้จดัท านโยบายความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างานขึน้  ส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยมีวตัถปุระสงค์  

(1) เพื่อแสดงถงึความมุง่มัน่ขององค์กรตอ่การปฏิบตัติามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ 

(2) เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท า และรักษาไว้ซึง่ระบบการบริหารจดัการความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

(3) ลดความเสีย่งอนัตราย  และอบุตัเิหตตุา่ง ๆ ของพนกังานและผู้ เก่ียวข้อง 

(4) ปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภยั 
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ความปลอดภยัในการท างานจะเกิดขึน้ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทกุคนในองค์กร นบัตัง้แต่
คณะผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุระดบั และเพื่อให้การบริหารงานความปลอดภยั มีการด าเนินงานไปด้วยความ
สะดวก ราบร่ืน บริษัท จึงก าหนดนโยบายไว้ดงัตอ่ไปนี ้: 

1. บริษัทฯ จะสง่เสริมให้พนกังาน ท างานด้วยความปลอดภยั โดยความปลอดภยัในการท างานเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
อนัดบัแรกของพนกังานทกุคนในการปฏิบตัิงาน 

2. บริษัทฯ ถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่ของบริษัทฯ ดงันัน้ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของพนกังาน จึงถือเป็นนโยบายส าคญัของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ จะสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน และวิธีการปฏิบตัิงานท่ี
ปลอดภยั เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน โดยจดัหาเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ความปลอดภยั ให้เพียงพอกบัสภาพ
งาน จงูใจให้พนกังานได้ตระหนกัถึงอนัตรายตา่งๆ ที่จะเกิดขึน้ในขณะท างาน ตลอดจนแนะน า ชีแ้จงให้ทราบถึงสาเหตุ
และวิธีป้องกนั 

4. บริษัท จะยกระดบัและพฒันาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ สถานท่ีท างาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯ อยู่
เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภยั มสีภาพแวดล้อมที่ดีถกูสขุลกัษณะ อนัน ามาซึง่คณุภาพชีวิตการท างานและสขุภาพท่ีดี
โดยทัว่กนัของพนกังาน 

5. บริษัทฯ สง่เสริม สนบัสนนุให้มีกิจกรรมความปลอดภยัตา่งๆ ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส านกึของพนกังาน เช่น การอบรม    
จงูใจ ประชาสมัพนัธ์ การแขง่ขนัด้านความปลอดภยั เป็นต้น 

6. พนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบวา่ด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน
อยา่งเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถกูพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

7. พนกังานทกุคนจะต้องปฎิบตัิ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สร้างนิสยั) ในสถานท่ีท างานอยา่งเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกนั อบุตัิเหต ุและโรคเนื่องจากการท างาน 

8. บริษัทฯ จะสนบัสนนุนโยบายการด าเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอนัตราย (Completely Check 
Completely Find Out) อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้บรรลเุป้าหมายอบุตัเิหต ุเป็นศนูย์ทัง้ในงานและนอกงาน  

9. บริษัทฯ จะทบทวนและประเมินระบบการด าเนินงานด้านความปลอดภยัเป็นระยะๆ เพื่อน ามาวางแผนในการปรับปรุง
อยา่งตอ่เนื่อง 

10. บริษัทฯ  ก าหนดเป็นนโยบาย ให้ผู้บงัคบับญัชาทกุคนต้องกระท าตนให้เป็นแบบอยา่งที่ดี และมีหน้าที่ดแูลรับผิดชอบ 
ในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัท่ี
บริษัท ได้ก าหนดโดยถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
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11. บริษัทฯ  ก าหนดเป็นนโยบาย ให้พนกังานทกุคนต้องมีหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภยัแก่
ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ที่บริษัทฯ ได้ก าหนด และถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

12. บริษัทฯ  ถือวา่พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการป้องกนัอบุตัิเหต ุและรักษาสิง่แวดล้อม บริษัทฯ  ยินดีรับข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นตา่งๆ ของพนกังาน โดยจะน าไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจดุบกพร่องตา่งๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่พนกังานมากที่สดุ 
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แนวปฏิบติัเพ่ือใหเ้กดิความปลอดภยัในการขบัข่ี 

 
บริษัทฯ  มีความตระหนกัและให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการขบัขี่ โดยเราเช่ือวา่สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยให้พนกังานมีความ
ปลอดภยัในขณะขบัขี่และลดการเกิดอบุตัเิหตไุด้ โดยการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัด้ิานความปลอดภยัในการขบัขี่    
 
แนวทางการปฏิบติั ทีร่ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้ใหน้ าไปใช้กบั 

 การด าเนินงานทกุอยา่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการขายสนิค้าและการขนสง่สนิค้า   
 รถทัง้หมดของบริษัทฯ และผู้ขบัขี่ 
 รถและพนกังานขบัรถของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาชว่งตอ่ 
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แนวทางในการน าองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัไปปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดผล

ส าเรจ็ 

 

สว่น ก. แนวทางการจดัการองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัท่ีเกี่ยวกบัผ ูข้บัข่ี 

 
แนวทางที่เสนอแนะเหลา่นีเ้ป็นการสรุประบบการจดัการท่ีจะชว่ยให้มัน่ใจวา่ผุ้ขบัขี่ได้ปฏิบตัิตามแนวทางด้านความปลอดภยั
อยา่งมีประสทิธิผล: 
1.  การสร้างความพร้อม และการป้องกนัการเกิดความเหน่ือยล้า พนกังานขบัรถต้องไมข่บัรถ ถ้าพกัผอ่นไมเ่พียงพอ และไมม่ี

ความพร้อม พนกังานขบัรถมีหน้าที่ต้องรายงานเวลาพกัผอ่นของตนเอง และบริษัทฯ ต้องแจ้งให้พนกังานขบัรถทราบถงึ
อาการท่ีแสดงถงึความเหน่ือยล้า และความไมพ่ร้อมในการท างาน และวิธีการแก้ไขปัญหานัน้ บริษัทฯ ต้องมัน่ใจวา่ระบบ
คา่ตอบแทนของบริษัทฯ จะไมจ่งูใจให้พนกังานขบัรถนานเกินไป เพราะอาจจะท าให้พนกังานขบัรถปฏิบตัิงานในขณะที่
เหน่ือยหรือออ่นเพลยี 

2.  ยาเสพตดิ และแอลกอฮอล์ พนกังานขบัรถต้องไมข่บัรถขณะท่ีอยูภ่ายใต้ฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพติด
อื่นๆ รวมถึงยาตา่งๆ ท่ีจะมีผลท าลายความสามารถในการขบัรถอยา่งปลอดภยั พนกังานขบัรถต้องปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก าหนดนี ้รวมทัง้กฎระเบยีบของท้องถ่ินและข้อก าหนดทัว่ไปของบริษัทฯ ที่เก่ียวเนื่องกบัแอลกอฮอล์ และยาเสพติด 

3.  เข็มขดันิรภยั รถทกุคนั (รถของบริษัทฯ รถของผู้ รับเหมา หรือ รถเช่า ) ต้องมเีข็มขดันิรภยัติดอยูท่กุที่นัง่ พนกังานขบัรถ และ
ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขดันิรภยัตลอดเวลาที่รถวิ่ง การคาดเข็มขดันิรภยัเป็นวิธีการท่ีได้รับการยอมรับวา่เป็นวิธีการป้องกนั
ผู้ โดยสารท่ีอยูใ่นรถขณะที่เกิดอบุตัิเหต ุดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ของพนกังานขบัรถที่ต้องมัน่ใจวา่ผู้ โดยสารทกุคนคาดเข็มขดั
นิรภยัในท่ีนัง่ของตนเองตลอดเวลาที่รถก าลงัวิ่ง รถแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทาง หรือ รถโดยสารขนาดใหญ่ ท่ีไมม่เีข็มขดั
นิรภยัติดตัง้อยู ่จะให้ใช้ตอ่เมื่อไมม่ีทางเลอืกอื่น และเพื่อเป็นการลดความเสีย่งให้น้อยลงจะต้องห้ามไมใ่ห้ผู้ โดยสารนัง่ในท่ี
นัง่ผู้ โดยสารด้านหน้า (ติดกบักระจกหน้ารถ) และที่นัง่ที่อยูต่ิดกับประตรูถโดยสารขนาดใหญ่ถ้าทีน่ัง่นัน้ไมม่ีเขม็ขดันิรภยั
ติดอยู ่ห้ามใช้อปุกรณ์ที่ท าให้การท างานของเขม็ขดันิรภยัเสยีหาย หรือ ใช้การไมไ่ด้ สาหรับรถที่มกีารติดตัง้เบาะนอน
รวมอยูด้่วย ถ้าจ าเป็นต้องใช้ในขณะที่รถก าลงัวิ่งอยู ่ต้องมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่ระบแุละต้องปฏิบตัิตามที่ก าหนด
ตลอดเวลาที่รถก าลงัวิง่ 

4.  ผู้โดยสาร พนกังานขบัรถต้องไมรั่บผู้โดยสารอื่นในระหวา่งปฏิบตังิานของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ 

5.  น า้หนกับรรทกุ น า้หนกับรรทกุของรถต้องปลอดภยัและไมเ่กินน า้หนกัที่บริษัทผู้ผลติรถก าหนดไว้หรือน า้หนกัตามที่
กฎหมายก าหนด ถ้ากฎหมายจ ากดัน า้หนกัน้อยกวา่ 

6.  การเคารพกฎระเบยีบจราจรและเคร่ืองหมายจราจร พนกังานขบัรถต้องรู้จกัและเคารพเคร่ืองหมายจราจร  
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7.  โทรศพัท์เคลือ่นท่ี  ห้ามพนกังานขบัรถใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระหวา่งขบัรถ รวมทัง้ห้ามไม่ให้รับสง่ข้อมลูทางโทรศพัท์ด้วย
การใช้อปุกรณ์แฮนด์ฟรี (Hands-free)  อยา่งไรก็ตาม การใช้อปุกรณ์เหลา่นีค้วรใช้เพื่อการติตตอ่สือ่สารท่ีจ าเป็นเทา่นัน้ 
ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายและความเสีย่งอนัอาจเกิดขึน้ โทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็นสิง่ที่รบกวนสมาธิ และเพิม่ความเสีย่ง
ในการเกิดอบุตัิเหตทุางรถเป็นอยา่งมาก บริษัทฯ ตระหนกัดวีา่ในขณะที่กฎหมายของหลายประเทศอนญุาตให้ใช้อปุกรณ์
แฮนด์ฟรีในขณะขบัรถ แตก่ารสนทนาอาจจะท าให้เสยีสมาธิซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การขบัรถ บริษัทฯ  จึงสนบัสนนุไมใ่ห้มีการ
ใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีระหวา่งการขบัรถรวมถงึการใช้อปุกรณ์แฮนด์ฟรีด้วย 

8.  ความชดัเจนในการมองเห็นทัง้รถและพนกังานขบัรถ พนกังานขบัรถต้องเปิดไฟระหวา่งการขบัรถตลอดเวลา ถ้ากฎหมาย
อนญุาตให้ปฏิบตัิได้ การขบัรถโดยเปิดไฟในเวลากลางวนัจะช่วยให้มองเห็นรถได้ดีขึน้และชว่ยลดอบุตัิเหต ุส าหรับไฟท่ีใช้
เปิดเวลาที่ขบัรถในชว่งกลางวนั จะต้องมีความสวา่งเพยีงพอท่ีจะท าให้มคีวามระมดัระวงั และรับรู้วา่ก าลงัมีรถวิง่มาแต่
แสงสวา่งจะต้องไมส่วา่งเกินไปจนทาให้ตาพร่ามวั 

9. พนกังานขบัรถทกุคนจะต้องผา่นการอบรมการขบัขี่อยา่งปลอดภยั และมีการประเมินผลการปฏิบตัิจากผู้ ฝึกสอน 

10. ก่อนปฏิบตัิงานทกุครัง้พนกังาน จะต้องตรวจเช็คความพร้อมของรถ รวมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ อยา่งสม า่เสมอ เพื่อความ
ปลอดภยัของชีวิต และทรัพย์สนิของทางบริษัทฯ 

 

 

 

  

 



               นโยบายความปลอดภยั  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557   หนา้ 8 
มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 

 

แนวทางการจดัการองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัผ ูบ้รหิาร 

 

สว่น ข. แนวทางการจดัการองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัท่ีเกี่ยวกบัฝ่ายบรหิารจดัการ 

 

1.  ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ ผู้น าในทกุระดบัของบริษัทฯ จะต้องแสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ในการ
ด าเนินงานเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานในทกุสว่นงานให้เห็นเดน่ชดั ส าหรับความปลอดภยัในการขบัรถ
จะต้องมีการก าหนดบทบาท และ หน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชดัเจนให้กบัเจ้าหน้าท่ีตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการลงมาตาม
โครงสร้างการจดัการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  คณุสมบตัิ และการคดัเลือกผู้ขบัข่ี ผู้ขบัข่ีจะต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนด สขุภาพแข็งแรง และ สามารถขบัรถได้
อย่างปลอดภยัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด กระบวนการตรวจสอบคณุสมบตัิของพนกังานขบัรถประกอบด้วย : 
 ผู้สมคัรมีใบอนญุาตขบัรถท่ีถกูต้องตามกฎหมาย และตรงตามประเภทของรถ ท่ีคาดวา่ผู้สมคัรต้องใช้

ปฏิบตัิงาน 
 ดปูระวตัิอบุตัิเหตท่ีุเคยเกิดขึน้หรือประวตัิการถกูด าเนินคดีทางกฎหมายก่อนท่ีจะท าการคดัเลือกเพ่ือสมัภาษณ์ 
 การตรวจสอบสขุภาพร่างกาย สายตา และความแข็งแรง ของผู้สมคัร 
 บคุคลอ้างอิงของผู้สมคัรเป็นผู้ ท่ีเช่ือถือได้และใบอนญุาตขบัรถบรรทกุของผู้สมคัร (ไมห่มดอาย)ุ 
 ในขัน้ตอนการสรรหา ให้ท าการประเมินความสามารถและทศันคติด้านการขบัรถของผู้สมคัร 
 การทดสอบความรู้ของผู้สมคัรเก่ียวกบักฎระเบียบการจราจร หรือ กฎข้อบงัคบัวา่ด้วยการใช้ทางหลวง 

3.  การฝึกอบรม และการประเมินผลการขบัข่ี พนกังานขบัรถทกุคนท่ีขบัรถให้กบับริษัทฯ จะต้องได้รับการฝึกอบรม
การขบัรถเบือ้งต้นตามท่ีจ าเป็น ร่วมกบัการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ืองโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยง ส าหรับ
การปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความเสี่ยงสงูและใช้รถประเภทพิเศษท่ีใช้เฉพาะงาน จะต้องมีการฝึกอบรม
เพ่ิมเติมให้กบัพนกังานขบัรถตามท่ีเหมาะสมด้วย 

4.  การเลือก และการก าหนดคณุสมบตัิรถ รถท่ีใช้ต้องเลือกให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยการพิจารณาประเภท
ของงาน และระยะเวลาในการเดินทาง โดยให้เหมาะสมกบัทัง้พนกังานขบัรถและประเภทของรถ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจ
วา่การจดัการขนสง่จะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความเสี่ยงตอ่พนกังานขบัรถ และผู้ขบัข่ีบนท้องถนน
น้อยท่ีสดุ 
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5.  การซอ่มบ ารุงรักษารถ บริษัทฯ จะต้องแน่ใจวา่รถของบริษัทฯ ทกุคนัท่ีน าไปปฏิบตัิงานมีสภาพท่ีพร้อมและ
ปลอดภยัเม่ืออยู่บนถนน ซึง่นอกจากจะลดความเสี่ยงจากการเกิดอนัตรายบนท้องถนน รถไมเ่สียระหวา่งการ      
ขนสง่แล้ว รถของบริษัทฯ ท่ีได้รับการดแูลอย่างดีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยดัเงินให้บริษัทฯ 
ได้มาก บริษัทฯ ต้องก าหนดวิธีการซอ่มบ ารุงรักษารถ ซึง่รวมถงึการให้พนกังานขบัรถตรวจสอบรถทกุวนัและ      
ทกุสปัดาห์ แผนงานการซอ่มบ ารุงท่ีก าหนดไว้ จะต้องมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน และ
ระยะเวลาขัน้ต ่าระหวา่งการเข้ารับบริการซอ่มบ ารุงแตล่ะครัง้ บริษัทฯ ต้องน ารถไปให้หน่วยงานของราชการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ได้หนงัสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎหมาย ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดไว้ บริษัทฯ 
จะต้องมีการประเมินการซอ่มบ ารุงเป็นประจ า และเก็บบนัทกึเป็นเอกสารเพ่ือให้แน่ใจวา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีดี
และมัน่ใจวา่ อะไหลท่ี่น ามาเปลี่ยนทดแทนให้กบัรถของบริษัทฯ มีคณุภาพดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง อปุกรณ์ท่ีมีผลตอ่
ความปลอดภยั เช่น เบรก หรือ ยางรถยนต์ และจะต้องมีการตรวจสอบความคงทนของอะไหลแ่ละข้อบกพร่อง
ตา่งๆ  เพ่ือจะได้สามารถระบปัุญหาและแนวโน้มตา่งๆ ในการท่ีจะปรับปรุงรถหรือสว่นประกอบตา่งๆ ของรถหรือ
พฒันาระบบการซอ่มบ ารุงให้ดีขึน้เร่ือยๆ  

6.  การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง การตรวจสอบรถจะต้องท าเป็นประจ า ระบบท่ีน ามาใช้ต้องระบถุงึการตรวจสอบ
ท่ีจ าเป็น ความถ่ีในการตรวจสอบและบคุคลผู้ท าการตรวจสอบ ข้อมลูในการตรวจสอบจะต้องบนัทกึเก็บไว้ เพ่ือให้
ฝ่ายบริหารจดัการได้น ามาวิเคราะห์ทบทวนเม่ือจ าเป็น การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางเป็นกฎข้อบงัคบัท่ีใช้ใน
บริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รถอยู่ในสภาพท่ีสามารถขบัได้อย่างปลอดภยั ก่อนการเดินทางครัง้ส าคญัหรือการเดินทาง
ท่ีมีระยะเวลานานกวา่ 24 ชัว่โมง พนกังานขบัรถท่ีได้รับมอบหมายจะต้องท าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทกุ
ครัง้ 

 การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางด้วยสายตาควรจะตรวจสอบในเร่ืองตอ่ไปนี:้ 
 ล้อรถและยางรถยนต์ (เช่น น็อตล้อรถ และ ความลกึของดอกยาง) 
 ไฟสอ่งสวา่งและสว่นท่ีใช้สะท้อนแสง 
 หน้าตา่ง กระจก และท่ีปัดน้าฝน 
 แตร 
 โครงสร้างของรถ สว่นการท างานของรถและระบบน า้มนัหลอ่ลื่น 
 ระบบเบรคและเบรคมือ 
 สภาพพวงมาลยั 
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 การตรวจสอบก่อนออกเดินทาง จะต้องด าเนินการในท่ีท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดความผิดพลาด
ในการมองเห็น พนกังานขบัรถควรจะแก้ไขปัญหาเลก็ๆน้อยๆ ด้วยตนเอง (เช่น การเติมระดบัน า้ให้เตม็ตามท่ี
ก าหนด) และกรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ เพ่ือรายงานความผิดปกติ หากพบวา่รถมีปัญหาท่ีสง่ผลตอ่ความ
ปลอดภยัในการใช้งาน เชน่ ระบบเบรกมีปัญหา พนกังานจะต้องรายงานเร่ืองนี ้และหยดุใช้รถคนันีท้นัที จนกวา่จะ
แก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย และเพ่ือช่วยให้ด าเนินการได้งา่ยขึน้ พนกังานขบัรถจะต้องรายงานปัญหาของรถ 

 บริษัทฯ ต้องสร้างให้เกิดความมัน่ใจวา่การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้น าไปปฏิบตัิ และท าให้มัน่ใจวา่สิ่งท่ี
ตรวจสอบพบโดยผู้ขบัรถจะมีการระบแุละบนัทกึไว้ 
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แนวทางการบริหารจดัการผ ูร้บัเหมางานขนสง่และรถเช่า 

 

การวา่จ้างผู้ รับเหมาด าเนินการขนสง่สนิค้าหรือการวา่จ้างรถเช่าส าหรับบริการพนกังานอาจเป็นความเสี่ยงท่ีส าคญั
ส าหรับองค์กร การให้ผู้ รับเหมาด าเนินการขนสง่สินค้าหรือการเช่ารถบริการส าหรับพนกังานเป็นการท้าทายท่ีส าคญัใน
แง่ของการควบคมุการจดัการด้านความปลอดภยั ซึง่จะต้องมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการขนสง่
สินค้าโดยผู้ รับเหมาหรือการจดัรถเช่าส าหรับพนกังานเก่ียวข้องกบัการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของผู้ รับเหมา พนกังาน
บริษัทฯ และบคุคลทัว่ไป บริษัทฯ  เช่ือวา่ ความปลอดภยัของทกุคนจะได้รับการพฒันาให้ดขีึน้ถ้าบริษัทรับเหมาขนสง่
และบริษัทบริการรถเช่าปฏิบตัติามแนวปฏิบตัิด้านความปลอดภยัในการขบัข่ี   

 

เม่ือเป็นท่ีชดัเจนแล้ววา่ผู้ รับเหมาหรือบริษัทบริการรถเช่าจะต้องน าแนวทางการปฏิบตัิเหลา่นีไ้ปใช้ในหน่วยรถและการ
ปฏิบตัิงานของเขา   บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ รับเหมาหรือบริษัทบริการรถเช่า น าแนวปฏิบตันีิม้ารวมไว้เป็นสว่นหนึง่ในการ
บริหารสญัญาจ้างขนสง่และสญัญาบริการรถเช่า โดยบริษัทฯ จะต้องแน่ใจวา่ 

 มีการรวมเร่ืองความปลอดภยัในสญัญาจ้างขบัรถเข้าไว้เป็นสว่นหนึง่ในการคดัเลือกผู้ รับเหมาเบือ้งต้น 

 มีการรวมเร่ืองความปลอดภยัในสญัญาจ้างขบัรถเข้าไว้ในข้อตกลงตามสญัญาและการท าสญัญา 

 มีการรวมเร่ืองความปลอดภยัในสญัญาจ้างขบัรถเข้าไว้เป็นสว่นหนึง่ในขัน้ตอนการทบทวนความเสี่ยงก่อนเร่ิม
ด าเนินการ 

 มีการทบทวนเร่ืองความปลอดภยัในสญัญาจ้างขบัรถเป็นประจ าระหวา่งการปฏิบตัิตามสญัญา 

 มีการรวมเร่ืองความปลอดภยัในสญัญาจ้างขบัรถเข้าไว้เป็นสว่นหนึง่ของการทบทวนภายหลงัการท าสญัญา 

 

เม่ือมีการประเมินความเหมาะสมของผู้ รับเหมาหรือบริษัทบริการรถเช่าในการให้บริการด้านการขนสง่หรือบริการรถเช่า
ให้กบับริษัทฯ  หน่วยงานท่ีสนบัสนนุการท างานภายในองค์กร อาทิ แผนกจดัซือ้ แผนกบริการส านกังาน เป็นต้น 
สามารถสนบัสนนุธุรกิจได้โดยการระบคุวามคาดหวงัด้านความปลอดภยัในการขบัรถ สภาพและอปุกรณ์ในรถ (อาทิ 
ยางรถ กระจกมองหน้า เข็มขดันิรภยั เป็นต้น)  ผลการปฏิบตัิงาน และข้อก าหนดด้านหลกัประกนัไว้ในการเจรจาตอ่รอง
เร่ืองสญัญา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสญัญาและให้ค าแนะน าในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความเสี่ยง 



               นโยบายความปลอดภยั  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557   หนา้ 12 
มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 

 

หลกัเกณฑท่ี์แนะน าในการพิจารณาการคดัเลือกผ ูร้บัเหมาและผ ูใ้หบ้รกิาร

ดา้นการขนสง่และการบรกิารรถเช่า 

 

บริษัทผู้ รับเหมาและบริษัทบริการรถเช่าต้องมีนโยบายความปลอดภยัในการขบัรถดงันี ้

 ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ต้องเหมาะสมกบัลกัษณะและระดบัความเสี่ยงขององค์กร 

 ต้องพิจารณาถงึข้อก าหนดเฉพาะของลกูค้า 

 แสดงให้เห็นถงึความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงความปลอดภยัในการขบัรถให้ดีขึน้ 

 

บริษัทผู้ รับเหมาและบริษัทบริการรถเช่าต้องมีกระบวนการจดัการด้านความปลอดภยัในการขบัรถดงันี ้

 พนกังานขบัรถต้องได้รับการฝึกอบรม การรับรองคณุภาพ และมีสภาพร่างกายพร้อมท่ีจะขบัรถ 

 พนกังานขบัรถต้องพกัผ่อนอยา่งเพียงพอและมีความพร้อม 

 ต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของรถ รวมถงึสภาพโดยรวมของรถ อาทิ กระจกมองหน้า กระจกมอง
ข้าง ยางรถ ยางอะหลัย่ เข็มขดันิรภยั เป็นต้น ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและผ่านการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อย
ก่อนน าสง่บริษัทฯ  

 ต้องมกีารก าหนดขัน้ตอนการช่วยเหลือฉกุเฉินเม่ือมีอบุตัิเหตทุางรถเกิดขึน้ 

 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการเดินทางและมีการน าวิธีการควบคมุท่ีเหมาะสมมาใช้ 

 ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานขบัรถจะต้องได้รับการจดัการที่เหมาะสม (การให้รางวลัตอบแทน / การลงโทษ) 


