บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั มีความเชื่อมันว่
่ า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็ นความรับผิดชอบพืน้ ฐานของบริษทั
และเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กร จึงได้กาํ หนดนโยบายทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรม
เรือ่ งคุณภาพการดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Quality,
Safety, Healthy, & Environment – QSHE) สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น ISO 14000,
EMAS (Eco – Management and Audit Scheme) เป็ นต้น อันเป็ นนโยบายทีจ่ ะเอือ้ อํานวยให้ผมู้ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะพนักงาน สามารถปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัย และเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ มุง่ มันในการพั
่
ฒนาการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผล มีการปรับปรุงให้ดี
ขึน้ อย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ โดยปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี (Corporate Governance) เป็ นทีย่ อมรับของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders)

1. วัตถุประสงค์และขอบข่าย
บริษทั ได้จดั ทํานโยบายเรือ่ งคุณภาพการดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้:1) เพือ่ แสดงถึงความมุง่ มันพั
่ นธสัญญาขององค์กรต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีไ่ ด้ประกาศไว้
2) เพือ่ เป็ นแนวทางในการจัดทํา และรักษาไว้ซง่ึ ระบบคุณภาพการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3) เพือ่ ลดความเสีย่ งอันตราย และอุบตั เิ หตุต่าง ๆ ของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
4) เพือ่ ปรับปรุง เพิม่ เสริมการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้เกิดความปลอดภัย
5) เพือ่ เป็ นการป้ องกันความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากอุบตั กิ ารณ์ เหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤติ
ส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
6) เพือ่ เป็ นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทัง้ การจัดการความปลอดภัย กระบวนการ
ดําเนินงาน (Process Safety Management) เพือ่ ดูแลความปลอดภัยของทุกคน
7) เพือ่ เป็ นการควบคุม และพัฒนาการดําเนินงานโดยให้ความสําคัญในด้านคุณภาพ ความ
มันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนส่งมอบสินค้าและ
บริการให้ลกู ค้า
8) เพือ่ เป็ นการสือ่ สารการดําเนินงาน และประสิทธิผลด้านคุณภาพ ความมันคง
่ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงการรับฟั งความต้องการและความคาดหวัง เพือ่ นําไปใช้ในการทบทวนและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

2. นโยบายโดยรวมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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1) พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสยั –
seiri, seiton, seiso, seiketsu และ shitsuke) ในสถานทีท่ าํ งานอย่างเคร่งครัด เพือ่ ป้ องกัน
อุบตั เิ หตุและโรคเนื่องจากการทํางาน
2) บริษทั กําหนดเป็ นนโยบายให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกคน ต้องกระทําตนให้เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ละมี
หน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตามกฎ ข้อบังคับทีบ่ ริษทั ได้กาํ หนดโดยถือปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด
3) บริษทั กําหนดเป็ นนโยบายให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพือ่ นร่วมงาน โดยปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานทีบ่ ริษทั ได้กาํ หนด และถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด
4) บริษทั ถือว่าพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการป้ องกันอุบตั เิ หตุ และรักษาสภาพแวดล้อม
บริษทั ยินดีรบั ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนําไปพิจารณาตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยแก่
พนักงานมากทีส่ ดุ

3. นโยบายด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึน้ ได้นนั ้ มาจากความร่วมมือร่วมใจตามหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของทุก ๆ คนในองค์กร นับตัง้ แต่คณะผูบ้ ริหาร ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การ พนักงานปฏิบตั กิ าร
ทุกระดับ และเพือ่ ให้การบริหารงานความปลอดภัย มีการดําเนินการได้ดว้ ยความเรียบร้อย เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ บริษทั จึงกําหนดนโยบายไว้ ดังนี้:1) บริษทั จะส่งเสริมให้พนักงานทํางานด้วยความปลอดภัย โดยความปลอดภัยในการทํางาน
ถือเป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบตั งิ าน
2) บริษทั จะส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัย เพือ่ ให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยการจัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ ความปลอดภัยให้เพียงพอกับ
สภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงความเสีย่ ง อันตรายต่าง ๆ ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ได้
ขณะทํางาน และช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดจนแนะนําชีแ้ จงให้ทราบถึงสาเหตุและวิธปี ้ องกัน
3) บริษทั จะตรวจตราดูแลโดยรอบบริเวณบริษทั อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัย
4) บริษทั ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี จิ กรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ จิตสํานึกของ
พนักงาน เช่น การอบรม สัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การ
แข่งขันด้านความปลอดภัย เป็ นต้น
5) บริษทั จะสนับสนุ นนโยบายการดําเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย
(Completely Check Completely Find Out) อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายอุบตั เิ หตุ
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เป็ นศูนย์ ในส่วนทีเ่ ป็ นงานด้านโลจิสติกส์ การเคลื่อนย้าย จัดเก็บเครือ่ งมืออุปกรณ์เข้า-ออก
คลังสินค้า
6) บริษทั จะทบทวนและประเมินระบบการดําเนินงานด้านความปลอดภัยเป็ นระยะ ๆ เพือ่
นํามาวางแผนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. นโยบายด้านอาชีวอนามัย
1)
2)
3)

บริษทั ถือว่าอาชีวอนามัยของพนักงานถือเป็ นนโยบายสําคัญของบริษทั
บริษทั จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาด้านสุขอนามัยของพนักงาน
บริษทั จะดูแลความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษทั อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้มสี ภาพทีด่ ี ถูก
สุขลักษณะ อันนํามาซึง่ คุณภาพชีวติ การทํางาน และสุขภาพทีด่ โี ดยทัวกั
่ นของพนักงาน

5. นโยบายด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1)
2)
3)

บริษทั ถือว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานทีด่ ขี องพนักงาน ถือเป็ นนโยบายสําคัญของ
บริษทั
บริษทั จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั จะยกระดับ ปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษทั สถานทีท่ าํ งาน ความ
สะอาดโดยรอบบริเวณบริษทั อยูเ่ สมอ

6. แนวปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่
บริษทั ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการขับขีข่ องพนักงาน ในส่วนการจัดส่ง
และโลจิ สติ กส์ โดยเราเชื่อว่าสิง่ เหล่านี้จะช่วยให้พนักงานมีความปลอดภัยในขณะขับขี่ และลดการเกิด
อุบตั เิ หตุได้ โดยมีการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยในการขับขี่
ก. แนวทางการจัดการองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับผูข้ บั ขี่
แนวปฏิบตั ติ ่อไปนี้เป็ นการสรุประบบการจัดการทีจ่ ะช่วยให้มนใจได้
ั่
วา่ ผูข้ บั ขีไ่ ด้ปฏิบตั ติ าม
แนวทางด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล
1) ต้องมีความพร้อม และมีการป้ องกันการเกิดความเหนื่อยล้า พนักงานขับรถต้องไม่ขบั รถ
หากมีการพักผ่อนทีไ่ ม่เพียงพอ และไม่มคี วามพร้อม พนักงานขับรถมีหน้าทีต่ อ้ งรายงาน
เวลาพักผ่อนของตนเอง และบริษทั ฯ ต้องแจ้งให้พนักงานขับรถทราบถึงอาการทีแ่ สดงถึง
ความเหนื่อยล้าและความไม่พร้อมในการทํางาน และวิธกี ารแก้ไขปั ญหานัน้ บริษทั ฯ ต้อง
มันใจว่
่ าระบบค่าตอบแทนของบริษทั ฯ จะไม่จงู ใจให้พนักงานขับรถนานเกินไป เพราะ
อาจจะทําให้พนักงานขับรถปฏิบตั งิ านในขณะทีเ่ หนื่อยหรืออ่อนเพลีย
2) พนักงานขับรถต้องไม่ขบั รถขณะทีอ่ ยูภ่ ายใต้ฤทธิ ์ของแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพ
ติดอื่น ๆ รวมถึงยาต่าง ๆ ทีจ่ ะมีผลทําลายความสามารถในการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย
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พนักงานขับรถต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนดนี้ รวมทัง้ กฎระเบียบต่าง ๆ ของทาง
ราชการ และข้อกําหนดทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติด
3) รถของบริษทั ฯ รถของผูร้ บั เหมา หรือรถเช่า ต้องมีเข็มขัดนิรภัยติดอยูท่ ุกทีน่ งั ่ พนักงานขับ
รถและผูโ้ ดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาทีร่ ถวิง่ การคาดเข็มขัดนิรภัยเป็ นวิธกี ารที่
ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นวิธกี ารป้ องกันผูโ้ ดยสารทีอ่ ยูใ่ นรถขณะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ดังนัน้ จึงเป็ น
หน้าทีข่ องพนักงานทีต่ อ้ งมันใจว่
่ าผูโ้ ดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยในทีน่ งของตนเอง
ั่
ตลอดเวลาทีร่ ถกําลังวิง่ พนักงานจะใช้รถแท็กซี่ รถโดยสารประจําทาง หรือรถโดยสารขนาด
ใหญ่ทไ่ี ม่มเี ข็มขัดนิรภัยติดตัง้ อยูจ่ ะให้ใช้ต่อเมือ่ ไม่มที างเลือกอื่น และเพือ่ เป็ นการลดความ
เสีย่ งให้น้อยลง บริษทั ฯ ห้ามไม่ให้ผโู้ ดยสารนังในที
่ น่ งผู
ั ่ โ้ ดยสารด้านหน้า (ติดกับกระจก
หน้ารถ) และทีน่ งที
ั ่ อ่ ยูต่ ดิ กับประตูรถโดยสารขนาดใหญ่ หากทีน่ งนั
ั ่ น้ ไม่มเี ข็มขัดนิรภัยติด
อยู่ ห้ามใช้อุปกรณ์ทส่ี ง่ ผลต่อการทีท่ าํ ให้การทํางานของเข็มขัดนิรภัยเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ ซึง่ หมายรวมถึงรถทีม่ กี ารติดตัง้ เบาะนอนรวมอยูด่ ว้ ย ถ้าจําเป็ นต้องใช้ในขณะทีร่ ถ
กําลังวิง่ อยู่ ต้องมีการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทีร่ ะบุ และตลอดเวลาทีร่ ถกําลังวิง่
4) ผูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถ ต้องไม่รบั ผูโ้ ดยสารอื่นในระหว่างปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั ฯ
5) นํ้าหนักของรถทีบ่ รรทุก และ/หรือ นํ้าหนักรถ ต้องไม่เกินตามทีก่ ฎหมายกําหนด
6) พนักงานขับรถจะต้องเคารพกฎระเบียบจราจรและเครือ่ งหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
7) ห้ามมิให้พนักงานขับรถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทัง้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสนทนา บันทึก
รับ-ส่งข้อความ และการใช้ฟังก์ชนต่
ั ่ าง ๆ ของโทรศัพท์มอื ถือ อันเป็ นการรบกวนสมาธิและ
ส่งผลต่อความปลอดภัยในขณะขับรถ อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ควรใช้เพือ่ การ
ติดต่อสือ่ สารทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการป้ องกันอันตรายและความเสีย่ งอันอาจเกิดขึน้
(จากรายงานการวิจยั : โทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ป็ นสิง่ ทีร่ บกวนสมาธิและเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิด
อุบตั เิ หตุทางรถอย่างมีนยั สําคัญ)
8) ในเวลากลางวัน พนักงานขับรถสามารถเปิ ดไฟหรือไฟหรีไ่ ด้ตลอดเวลาทีข่ บั หากกฎหมาย
อนุ ญาตให้ปฏิบตั ไิ ด้ การขับรถโดยเปิ ดไฟในเวลากลางวันจะช่วยให้มองเห็นได้ดขี น้ึ และช่วย
ลดอุบตั เิ หตุ สําหรับไฟทีส่ ามารถใช้เปิ ดเวลาทีข่ บั รถในช่วงเวลากลางวันได้นนั ้ จะต้องมี
ความสว่างเพียงพอทีจ่ ะทําให้มคี วามระมัดระวังและรับรูว้ า่ กําลังมีรถวิง่ มา แต่แสงสว่าง
จะต้องไม่สว่างเกินไปจนทําให้ตาพร่ามัว
9) พนักงานขับรถทุกคนจะต้องผ่านการอบรมการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย และมีการประเมินผล
การปฏิบตั จิ ากผูฝ้ ึกสอน
10) ก่อนปฏิบตั งิ านทุกครัง้ พนักงานจะต้องตรวจสอบความพร้อมของรถ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ข. แนวทางการจัดการองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับฝ่ ายบริ หารจัดการ
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1) ผูน้ ําและฝ่ ายจัดการของบริษทั จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันในการดํ
่
าเนินงานเรือ่ ง
ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านในส่วนงานให้เห็นเด่นชัด สําหรับความปลอดภัยในการขับ
รถ จะต้องมีการกําหนดบทบาท และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้กบั เจ้าหน้าที่
ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การลงมา ตามโครงสร้างการจัดการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2) ผูข้ บั ขี่ (ในส่วนงานขนส่งและโลจิสติกส์) ของบริษทั จะต้องมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนด มี
สุขภาพแข็งแรง และสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด กระบวนการ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องพนักงานขับรถ ประกอบด้วย:2.1) ผูส้ มัครต้องมีใบอนุญาตขับรถทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามประเภทของรถที่
คาดว่าผูส้ มัครต้องใช้ปฏิบตั งิ าน
2.2) ประวัตกิ ารขับขี่ ประวัตอิ ุบตั เิ หตุ และ/หรือประวัตกิ ารถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย
ก่อนทีจ่ ะทําการคัดเลือกและการสัมภาษณ์
2.3) การตรวจสอบสุขภาพร่างกาย สายตา และความแข็งแรงของผูส้ มัคร
2.4) บุคคลอ้างอิงของผูส้ มัครเป็ นผูเ้ ชื่อถือได้ และใบอนุ ญาตขับรถด้านขนส่งของผูส้ มัคร
(ไม่หมดอายุ)
2.5) ขัน้ ตอนการสรรหา ให้ทาํ การประเมินความสามารถและเจตคติดา้ นการขับรถของ
ผูส้ มัคร
2.6) การทดสอบความรูข้ องผูส้ มัครเกีย่ วกับกฎระเบียบการจราจร หรือกฎข้อบังคับว่าด้วย
การใช้ทางหลวง
2.7) การฝึกอบรม และการประเมินผลการขับขี่ พนักงานขับรถทุกคนทีข่ บั รถให้กบั บริษทั ฯ
จะต้องได้รบั การฝึ กอบรมการขับรถเบือ้ งต้นตามทีจ่ าํ เป็ น ร่วมกับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการประเมินความเสีย่ งสําหรับการปฏิบตั งิ านใน
สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และใช้รถประเภทพิเศษทีใ่ ช้เฉพาะงาน จะต้องมีการ
ฝึ กอบรมเพิม่ เติมให้กบั พนักงานขับรถตามทีเ่ หมาะสมด้วย
2.8) การเลือก และการกําหนดคุณสมบัตริ ถ รถทีใ่ ช้ตอ้ งเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
โดยการพิจารณาประเภทของงาน และระยะเวลาในการเดินทาง โดยให้เหมาะสมกับ
ทัง้ พนักงานขับรถและประเภทของรถ ทัง้ นี้เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการจัดการขนส่งจะดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความเสีย่ งต่อพนักงานขับรถและผูข้ บั ขีบ่ นท้องถนน
น้อยทีส่ ดุ
2.9) การตรวจสอบก่อนออกเดินทาง จะต้องดําเนินการในทีท่ ม่ี แี สงสว่างเพียงพอ เพือ่
ป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการมองเห็น พนักงานขับรถควรจะแก้ไขปั ญหาเล็ก
ๆ น้อย ๆ ด้วยตนเอง (เช่น การเติมระดับนํ้าให้เต็มตามทีก่ าํ หนด การเช็คระดับลม
ยาง การเช็คไฟเลีย้ ว เป็ นต้น) และกรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ เพือ่ รายงาน
ความผิดปกติ หากพบว่ารถมีปัญหาทีส่ ง่ ผลต่อความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น
ระบบเบรกมีปัญหา พนักงานจะต้องรายงานเรือ่ งนี้ และหยุดใช้รถคันดังกล่าวทันที
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จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย และเพือ่ ช่วยให้ดาํ เนินการได้งา่ ยขึน้
พนักงานขับรถจะต้องรายงานปั ญหาของรถ บริษทั ฯ ต้องสร้างให้เกิดความมันใจว่
่ า
การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้นําไปปฏิบตั ิ และทําให้มนใจว่
ั ่ าสิง่ ทีต่ รวจสอบ
พบโดยผูข้ บั รถจะมีการระบุและบันทึกไว้
2.10) การซ่อมบํารุงรักษารถ บริษทั ฯ จะต้องแน่ใจว่ารถของบริษทั ฯ ทุกคันทีน่ ําไป
ปฏิบตั งิ านมีสภาพทีพ่ ร้อมและปลอดภัยเมือ่ อยูบ่ นถนน ซึง่ นอกจากจะลดความเสีย่ ง
จากการเกิดอันตรายบนท้องถนน รถไม่เสียระหว่างการขนส่งแล้ว รถของบริษทั ฯ ที่
ได้รบั การดูแลอย่างดีจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดเงินให้บริษทั ฯ
ได้มาก บริษทั ฯ ต้องกําหนดวิธกี ารซ่องบํารุงรักษารถ ซึง่ รวมถึงการให้พนักงานขับ
รถตรวจสอบรถทุกวันและทุกสัปดาห์ แผนงานการซ่อมบํารุงทีก่ าํ หนดไว้ จะต้องมีการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน และระยะเวลาขัน้ ตํ่าระหว่างการเข้ารับ
บริการซ่อมบํารุงแต่ละครัง้ บริษทั ฯ ต้องนํารถไปให้หน่วยงานของราชการตรวจสอบ
เพือ่ ให้ได้หนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎหมาย ในกรณีทก่ี ฎหมาย
กําหนดไว้ บริษทั ฯจะต้องมีการประเมินการซ่อมบํารุงเป็ นประจํา และเก็บบันทึกเป็ น
เอกสารเพือ่ ให้แน่ใจว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีด่ ี และมันใจว่
่ า อะไหล่ทน่ี ํามาเปลีย่ น
ทดแทนให้กบั รถของบริษทั ฯ มีคุณภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปกรณ์ทม่ี ผี ลต่อความ
ปลอดภัย เช่น เบรก หรือยางรถยนต์ เป็ นต้น และจะต้องมีการตรวจสอบความคงทน
ของอะไหล่และข้อบกพร่องต่าง ๆ เพือ่ จะได้สามารถระบุปัญหาและแนวโน้มต่าง ๆ
ในการทีจ่ ะปรับปรุงรถหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถหรือพัฒนาระบบการซ่อมบํารุง
ให้ดขี น้ึ เรือ่ ย ๆ
2.11) การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง การตรวจสอบรถจะต้องทําเป็ นประจํา ระบบที่
นํามาใช้ตอ้ งระบุถงึ การตรวจสอบทีจ่ าํ เป็ น ความถีใ่ นการตรวจสอบและบุคคลผูท้ าํ
การตรวจสอบ ข้อมูลในการตรวจสอบจะต้องบันทึกเก็บไว้ เพือ่ ให้ฝ่ายบริหารจัดการ
ได้นํามาวิเคราะห์ทบทวนเมือ่ จําเป็ น การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางเป็ นกฎ
ข้อบังคับทีใ่ ช้ในบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารถอยูใ่ นสภาพทีส่ ามารถขับได้อย่างปลอดภัย
ก่อนการเดินทางครัง้ สําคัญหรือการเดินทางทีม่ รี ะยะเวลานานกว่า 24 ชัวโมง
่ พนักงา
นับรถทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะต้องทําการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครัง้
การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางด้วยสายตา ควรจะตรวจสอบในเรือ่ งต่อไปนี้:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ล้อรถและยางรถยนต์ (เช่น น็อตล้อรถ และความลึกของดอกยาง)
ไฟส่องสว่างและส่วนทีใ่ ช้สะท้อนแสง
หน้าต่าง กระจก และทีป่ ั ดนํ้าฝน
แตร
โครงสร้างของรถ ส่วนการทํางานของรถและระบบนํ้ามันหล่อลื่น
ระบบเบรกและเบรคมือ
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7) สภาพพวงมาลัย
ค. แนวทางการบริ หารจัดการผูร้ บั เหมางานขนส่งและรถเช่า
การว่าจ้างผูร้ บั เหมาดําเนินการขนส่งสินค้าหรือการว่าจ้างรถเช่าสําหรับบริการพนักงาน อาจ
เป็ นความเสีย่ งทีส่ าํ คัญสําหรับองค์กร การให้ผรู้ บั เหมาดําเนินการขนส่งสินค้าหรือการเช่ารถบริการ
สําหรับพนักงานเป็ นการท้าทายทีส่ าํ คัญ ในแง่ของการควบคุมการจัดการด้านความปลอดภัย ซึง่ จะต้อง
มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการขนส่งสินค้าโดยผูร้ บั เหมาหรือการจัดรถเช่าสําหรับ
พนักงานเกีย่ วข้องกับการเสียชีวติ และการบาดเจ็บของผูร้ บั เหมา พนักงานบริษทั ฯ และบุคคลทัวไป
่
บริษทั ฯ เชื่อว่า ความปลอดภัยของทุกคนจะได้รบั การพัฒนาให้ดขี น้ึ ถ้าบริษทั รับเหมาขนส่งและบริษทั
บริการรถเช่าปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยในการขับขี่
เมือ่ เป็ นทีช่ ดั เจนแล้วว่าผูร้ บั เหมาหรือบริษทั บริการรถเช่าจะต้องนําแนวทางการปฏิบตั เิ หล่านี้ไป
ใช้ในหน่วยรถและการปฏิบตั งิ านของเขา บริษทั ฯ สนับสนุนให้ผรู้ บั เหมาหรือบริษทั บริการรถเช่า นําแนว
ปฏิบตั นิ ้ีมารวมไว้เป็ นส่วนหนึ่งในการบริหารสัญญาจ้างขนส่งและสัญญาบริการรถเช่า โดยบริษทั ฯ
จะต้องแน่ใจว่า
1) มีการรวมเรือ่ งความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเข้าไว้เป็ นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก
ผูร้ บั เหมาเบือ้ งต้น
2) มีการรวมเรือ่ งความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเข้าไว้ในข้อตกลงตามสัญญาและการทํา
สัญญา
3) มีการรวมเรือ่ งความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเข้าไว้เป็ นส่วนหนึ่งในขัน้ ตอนการทบทวน
ความเสีย่ งก่อนเริม่ ดําเนินการ
4) มีการทบทวนเรือ่ งความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเป็ นประจําระหว่างการปฏิบตั ติ าม
สัญญา
5) มีการรวมเรือ่ งความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเข้าไว้เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวน
ภายหลังการทําสัญญา
เมือ่ มีการประเมินความเหมาะสมของผูร้ บั เหมาหรือบริษทั บริการรถเช่า ในการให้บริการด้าน
การขนส่งหรือบริการรถเช่าให้กบั บริษทั ฯ หน่วยงานทีส่ นับสนุนการทํางานภายในองค์กร อาทิ แผนก
จัดซือ้ แผนกบริการสํานักงาน เป็ นต้น สามารถสนับสนุนธุรกิจได้โดยการระบุความคาดหวังด้านความ
ปลอดภัยในการขับรถ สภาพและอุปกรณ์ในรถ (อาทิ ยางรถ กระจกมองหน้า เข็มขัดนิรภัย เป็ นต้น) ผล
การปฏิบตั งิ าน และข้อกําหนดด้านหลักประกันไว้ในการเจรจาต่อรองเรือ่ งสัญญา เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
สัญญาและให้คาํ แนะนําในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ ง
ง. หลักเกณฑ์ที่แนะนําในการพิ จารณาการคัดเลือกผูร้ บั เหมาและผูใ้ ห้บริ การด้านการ
ขนส่งและการบริ การรถเช่า
บริษทั ผูร้ บั เหมาและบริษทั บริการรถเช่าต้องมีนโยบายความปลอดภัยในการขับรถ ดังนี้:7

1)
2)
3)
4)

ต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องเหมาะสมกับลักษณะและระดับความเสีย่ งขององค์กร
ต้องพิจารณาถึงข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้า
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาปรับปรุงความปลอดภัยในการขับรถให้ดขี น้ึ

บริษทั ผูร้ บั เหมาและบริษทั บริการรถเช่าต้องมีกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัยในการขับ
รถ ดังนี้:1) พนักงานขับรถต้องได้รบั การฝึกอบรม การรับรองคุณภาพ และมีสภาพร่างกายพร้อมทีจ่ ะ
ขับรถ
2) พนักงานขับรถต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีความพร้อม
3) ต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของรถ รวมถึงสภาพโดยรวมของรถ อาทิ กระจก
มองหน้า กระจกมองข้าง ยางรถ ยางอะไหล่ เข็มขัดนิรภัย เป็ นต้น ต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
งานและผ่านการตรวจสอบเป็ นทีเ่ รียบร้อยก่อนนําส่งบริษทั ฯ
4) ต้องมีการกําหนดขัน้ ตอนการช่วยเหลือฉุกเฉินเมือ่ มีอุบตั เิ หตุทางรถเกิดขึน้
5) ต้องมีการประเมินความเสีย่ งในการเดินทางและมีการนําวิธกี ารควบคุมทีเ่ หมาะสมมาใช้
6) ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขับรถจะต้องได้รบั การจัดการทีเ่ หมาะสม (การให้รางวัลตอบ
แทน/การลงโทษ)
นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กบั ทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อุปทานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การ ต่าง ๆ ต้องเป็ นตัวอย่างทีด่ ี และรับผิดชอบให้ผลการดําเนินงานเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร พนักงานทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ
ฉบับนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561
(นายธีรวุทธิ ์ ปางวิรฬุ ห์รกั ข์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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