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-----------------------------------------------------------------คําจํากัดสิ ทธิความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์และการดําเนินงานทีเกียวข้องทีกําหนดในเอกสารฉบับนี#จะสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายทีใช้ปฏิบตั ิ
อยูท่ # งั หมด รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั#งทีเกียวเนืองกับกิจกรรมทีมีการกําหนดมาตรฐานหรื อ
เกียวเนืองกับข้อกําหนด แนวทางและข้อปฏิบตั ิของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิง กระบวนการร่ าง
เอกสารนี#มีลกั ษณะเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ นธรรม และในระหว่างการจัดทําเอกสารนี#ได้มีการขอความเห็นจากผูม้ ีส่วน
เกียวข้องทั#งภายในและภายนอกกลุ่ม

-----------------------------------------------------------------บทนํา
อุบตั ิเหตุทีเกียวข้องกับการขับขียานพาหนะเป็ นสาเหตุใหญ่ทีสุดของการเสี ยชีวติ ในบริ ษทั สมาชิกในกลุ่ม ซีเอสไอ (CSI)
ในระหว่างปี 2550 - 2551 พนักงาน ผูร้ ับเหมา และ บุคคลที 3 (ทีไม่ใช่พนักงานและผูร้ ับเหมา) จํานวนมากกว่า 200 คนได้
เสี ยชีวติ เนืองจากอุบตั ิเหตุทีเกียวเนืองกับการขับขี การเสี ยชีวติ ทีเกิดขึ#นนี#มากกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ#นภายนอกโรงงานและ
ประมาณร้อยละ 40 เกิดขึ#นภายในโรงงาน โดยการคาดการณ์วา่ การดําเนินงานของกลุ่มซีเอสไอ (CSI) จะขยายตัวกว้างขึ#น
ทัวโลกในอนาคต จํานวนการเสี ยชีวติ อาจจะเพิมสูงขึ#นได้ถา้ หากไม่มีการดําเนินการทีมีประสิ ทธิภาพอย่างเพียงพอ
เมือพิจารณาถึงความเป็ นมาของเรื องนี# คณะทํางานด้านความปลอดภัยของกลุ่มซีเอสไอ จึงได้จดั ทําแนวปฏิบตั ิดา้ นความ
ปลอดภัยในการขับขี (Good practice)
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ภารกิจเพือให้ เกิดความปลอดภัยในการขับขี
บริษัทสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ได้ ให้ คาํ มันสัญญาว่ าจะดําเนินการเพือลดจํานวนการบาดเจ็บและการเสียชีวติ ทีเกียวเนืองกับ
การขับขี โดยเชือว่ าสิงนีส; ามารถทําให้ บรรลุผลสําเร็จได้ โดยการปฏิบัตติ ามแนวปฏิบัตดิ ้ านความปลอดภัยในการขับขี ทีได้
สรุปไว้ ในเอกสารฉบับนี; ซึงได้ พสิ ู จน์ แล้ วว่ ามีประสิทธิผลในการลดอุบัตเิ หตุบนถนนทั;งภายในและภายนอกโรงงาน

ขอบเขต
ขอบเขตของเอกสารฉบับนี#ครอบคลุมทั#งการขนส่งโดยรถขนาดใหญ่ และรถขนาดเล็ก (เช่น รถยนต์บริ ษทั ) ของสมาชิกใน
กลุ่มซีเอสไอ
อย่างไรก็ตาม เนืองจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ทีรุ นแรงถึงขั#นเสี ยชีวติ ทีเกิดภายในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ส่วนใหญ่จะเกิดกับ
รถขนาดใหญ่ ดังนั#นเอกสารฉบับนี#จึงมุ่งเน้นในเรื องการดําเนินการกับรถขนส่งโดยใช้รถขนาดใหญ่
การขนส่งตามสัญญาจ้างจะแสดงอยูใ่ นภาคผนวก 2

การนําไปปรับใช้
แนวทางการปฏิบตั ิ ทีระบุไว้ในเอกสารฉบับนี# ให้นาํ ไปใช้กบั
• การดําเนินงานทุกอย่างทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรฒปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอืนๆ (โรงย่อยหิ น คอนกรี ต
ผสมเสร็ จ ยางมะตอย เป็ นต้น)
• รถทั#งหมดของบริ ษทั และผูข้ บั ขี
• รถและพนักงานขับรถของผูร้ ับเหมาและผูร้ ับเหมาช่วงต่อทีปฏิบตั ิงานในสถานทีต่อไปนี#
o ภายในถนนและพื#นทีของบริ ษทั
o ถนนสาธารณะและพื#นทีสาธารณะในขณะทีปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
กลุ่มซีเอสไอ (CSI) มีความปรารถนาให้ บริ ษทั ผูร้ ับเหมางานขับรถนําแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยในการขับขี ไปใช้
ตามรายละเอียดในภาคผนวก 2 ซึ งได้อา้ งอิงแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยผูร้ ับเหมา ซึงมุ่งเน้นในเรื องการลดจํานวนการ
บาดเจ็บและการเสี ยชีวติ ในกลุ่มผูร้ ับเหมา
แนวปฏิบตั ิ ทีกําหนดไว้ในเอกสารฉบับนี#ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์บงั คับใช้กบั รถส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามสามารถนําข้อปฏิบตั ิ
เหล่านี#มาใช้ได้ตามความเหมาะสม
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การนําไปปฏิบัติ
บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ สามารถทีจะนําเอา แนวปฏิบตั ิน# ีไปใช้ได้ทนั ทีโดยสามารถกระทําได้ในทุกภูมิภาคทีมีการ
ปฏิบตั ิงานและดําเนินงานอยู่ และพยายามนําไปปฏิบตั ิให้ครบถ้วนทุกทีภายในเวลา 5 ปี
บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ควรจะนําเสนอความก้าวหน้าในการนําเอาแนวปฏิบตั ิน# ีไปปฏิบตั ิในรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยังยืน (SD report) ทีมีอยู่ (เช่น ร้อยละของการนําไปปฏิบตั ิ หรื อจํานวนของภูมิภาคทีมีการ
นําแนวทางการปฏิบตั ิน# ีไปใช้)

การอนุมัติ
เอกสารฉบับนี#ผบู ้ ริ หารระดับสูง (CEO) ของบริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ (CSI) เป็ นผูอ้ นุมตั ิ เมือเดือนตุลาคม 2552 และ
ปรับปรุ งแก้ไขเพิมเติม เมือเดือนกรกฎาคม 2555

เกียวกับ ซีเอสไอ
ซีเอสไอ(CSI) ผูน้ าํ ด้านการผลิตปูนซีเมนต์จาํ นวน 24 บริ ษทั ทีดําเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ และมี
ปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์รวมคิดเป็ นประมาณร้อยละ 30 ของปริ มาณการผลิตปูนซีเมนต์ทวโลก
ั
บริ ษทั ทีเป็ นสมาชิกใน
กลุ่มมีต# งั แต่ผผู ้ ลิตปูนซีเมนต์ระดับใหญ่ระหว่างประเทศจนถึงผูผ้ ลิตขนาดเล็กระดับประเทศ สมาชิกทั#งหมดในกลุ่ม ซีเอส
ไอ ได้รวมการพัฒนาอย่างยังยืนเข้าไว้ในกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานของบริ ษทั เนืองจากบริ ษทั เหล่านี#
ต้องการมีผลประกอบการทีมันคงพร้อมๆกับมีความมุ่งมันอย่างแรงกล้าทีจะรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม
CSI เป็ นองค์กรทีริ เริ มจากสภาธุรกิจโลกเพือความยังยืน (Word Business Council for Sustainable Development, WBCSD)
www.wbcsdcement.org.
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ส่ วน ก.
องค์ ประกอบด้ านความปลอดภัยทีเกียวกับผู้ขับขี
ในส่วนนี#จะกล่าวถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยทีเกียวกับผูข้ บั ขี ซึงบริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ (CSI) จะต้อง
นําไปใช้ แนวทางการปฏิบตั ิงานเหล่านี# อาจจะนําไประบุเพิมเติมไว้ในข้อบังคับทางกฎหมายของท้องถินนั#น และ/หรื อ
กฎระเบียบของโรงงานนั#น ในกรณี ทีมีความขัดแย้งเกิดขึ#นระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี#กบั กฎระเบียบของโรงงาน
หรื อ กฎหมายท้องถินนั#น จะต้องยึดถือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงงานหรื อกฎหมายทีใช้ปฏิบตั ิอยู่ โดยมีเป้ าหมายอย่าง
น้อยทีสุดให้เทียบเท่ากับ องค์ประกอบนี#
1. การสร้ างความพร้ อม และการป้ องกันการเกิดความเหนือยล้ า
พนักงานขับรถจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอและมีความพร้อมอยูเ่ สมอในขณะปฏิบตั ิงาน
2. ยาเสพติด และแอลกอฮอล์
พนักงานขับรถต้องไม่ขบั รถในขณะทีอยูภ่ ายใต้ฤทธิeของแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรื อสารเสพติดอืนๆ รวมถึงยา
ต่างๆ ทีจะมีผลทําลายความสามารถในการขับรถ
3. เข็มขัดนิรภัย
รถทุกคันต้องติดตั#งเข็มขัดนิรภัยทีนังคนขับและทุกทีนังโดยสาร
4. ผู้โดยสาร
พนักงานขับรถต้องไม่รับผูโ้ ดยสารระหว่างปฏิบตั ิงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
5. นํา; หนักบรรทุก
นํ#าหนักบรรทุกของรถจะต้องปลอดภัยและไม่เกินนํ#าหนักทีบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถกําหนดไว้หรื อนํ#าหนักตามทีกฎหมาย
กําหนดถ้ากฎหมายจํากัดนํ#าหนักน้อยกว่า
6. การเคารพกฎระเบียบจราจรและเครืองหมายจราจร
พนักงานขับรถจะต้องรู ้จกั และเคารพเครื องหมาย และกฎระเบียบการจราจร รวมทั#งสถานทีทีคาดว่าจะมีการ
เดินทางไปบ้างเป็ นครั#งคราว
7. โทรศัพท์ เคลือนทีและอุปกรณ์ สือสารสองทาง
ห้ามพนักงานขับรถใช้โทรศัพท์เคลือนทีระหว่างขับรถ รวมถึงการส่งข้อมูลทางโทรศัพท์ดว้ ย
8. ความชัดเจนในการมองเห็นทั;งรถและพนักงานขับรถ
พนักงานขับรถต้องสวมเสื# อสะท้อนแสงหรื อเสื# อผ้าทีติดแถบสะท้อนแสง เมือปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายนอกตัวรถหรื อ
บริ เวณพื#นทีใกล้กบั รถทีวิงอยู่ พนักงานขับรถต้องเปิ ดไฟระหว่างการขับรถตลอดเวลาแม้ในเวลากลางวัน ถ้า
กฎหมายอนุญาตให้ปฏิบตั ิได้
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ส่ วน ข.
องค์ ประกอบด้ านความปลอดภัยทีเกียวกับผู้บริหาร
ในส่วนนี#จะกล่าวถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยทีเกียวกับผูบ้ ริ หารซึงบริ ษทั สมาชิกในกลุ่ม ซีเอสไอ (CSI) จะต้อง
นํามาใช้เพือปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยในการขับรถในระยะยาวให้ดีข# ึน
1. ความเป็ นผู้นํา และความรับผิดชอบ
ผูน้ าํ ในทุกระดับของบริ ษทั จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันในการดําเนินงานเรื องความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานในทุกส่วนงานให้เห็นเด่นชัด สําหรับความปลอดภัยในการขับรถจะต้องมีการกําหนดบทบาท และ
หน้าทีรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้กบั เจ้าหน้าทีตั#งแต่ระดับผูจ้ ดั การลงมาตามโครงสร้างการจัดการตามทีได้รับ
มอบหมาย
2. คุณสมบัติ และการคัดเลือกผู้ขบั ขี
บุคคลใดก็ตามทีต้องปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องกับการขับรถจะต้องมีคุณสมบัติตามทีกําหนด มีความพร้อม และ
สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์ทีกําหนด
3. การฝึ กอบรม และการประเมินผลการขับขี
พนักงานขับรถทุกคนทีขับรถให้กบั บริ ษทั จะต้องได้รับการฝึ กอบรมการขับรถเบื#องต้นตามทีจําเป็ น ร่ วมกับการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนืองโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี ยง สําหรับการปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมทีมีความ
เสี ยงสูงและใช้รถประเภทพิเศษทีใช้เฉพาะงาน จะต้องมีการฝึ กอบรมเพิมเติมให้กบั พนักงานขับรถตามที
เหมาะสมด้วย
4. การเลือก และการกําหนดคุณสมบัตริ ถ
รถทีใช้ตอ้ งเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการพิจารณาประเภทของงาน และระยะเวลาในการเดินทาง โดย
ให้เหมาะสมกับทั#งพนักงานขับรถและประเภทของรถ ทั#งนี#เพือให้มนใจว่
ั าการจัดการขนส่งจะดําเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพโดยมีความเสี ยงต่อพนักงานขับรถ และผูข้ บั ขีบนท้องถนน น้อยทีสุด
5. การซ่ อมบํารุงรักษารถ
บริ ษทั ต้องมันใจว่ารถของบริ ษทั ทั#งหมดสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยและต้องได้รับการตรวจสอบและ
บํารุ งรักษาเป็ นประจําโดยถือเป็ นส่วนหนึงในแผนงานการซ่อมบํารุ งตามทีกําหนดไว้
6. การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง
บริ ษทั ต้องมีระบบทีใช้ในการตรวจสอบรถเป็ นประจําทุกวัน โดยระบุถึงจุดทีจําเป็ นต้องตรวจสอบและความถีใน
การตรวจสอบรวมทั#งบุคคลผูท้ าํ การตรวจสอบ
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7. ระบบการบันทึกข้ อมูลการใช้ รถ (ระบบวีดอี าร์ หรือ กล่ องดํา)
บริ ษทั หรื อธุรกิจทีพนักงานขับรถมีปัญหาด้านพฤติกรรมหรื อต้องปฏิบตั ิงานในสภาพพื#นทีมีความเสี ยงสูงจะต้อง
พิจารณาติดตั#งระบบการติดตามรถ (IVMS) หรื อ เครื องบันทึกข้อมูลการใช้รถ (VDR) ทีได้รับการรับรองไว้ทีรถ
ไม่วา่ จะเป็ นรถของบริ ษทั รถเช่า หรื อ รถของผูร้ ับเหมาก็ตาม เครื องบันทึกข้อมูลการใช้รถ และระบบการติดตาม
รถจะเก็บข้อมูลการเดินทางเพือนํามาวิเคราะห์และแจ้งผลกลับไปให้พนักงานขับรถและหัวหน้างานได้รับทราบ
8. การจัดการจราจรภายในโรงงาน
บริ ษทั ต้องมีแผนจัดการจราจรในทุกพื#นทีของบริ ษทั และจัดพื#นทางเดินเท้าให้พน้ จากทาทีมีรถวิง
9. การจัดการอันตรายในเส้ นทางภายนอก
การเดินทางบนถนนสาธารณะในประเทศทีมีความเสี ยงสูงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรื อระหว่างทีสภาพอากาศ
ไม่ดีตอ้ งมีการทําการประเมินและต้องมีการจัดทําแผนควบคุมความเสี ยง ถ้าจําเป็ น
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ภาคผนวก 1

แนวทางในการนําองค์ ประกอบด้ านความปลอดภัยไปปฏิบัติเพือให้ เกิดผลสํ าเร็จ

ส่ วน ก. แนวทางการจัดการองค์ ประกอบด้ านความปลอดภัยทีเกียวกับผู้ขับขี
แนวทางทีเสนอแนะเหล่านี#เป็ นการสรุ ประบบการจัดการทีจะช่วยให้มนใจว่
ั าผุข้ บั ขีได้ปฏิบตั ิตามแนวทางด้านความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิ ทธิผล:
1. การสร้ างความพร้ อม และการป้ องกันการเกิดความเหนือยล้ า
พนักงานขับรถต้ องไม่ขับรถ ถ้ าพักผ่อนไม่ เพียงพอ และไม่ มคี วามพร้ อม
พนักงานขับรถมีหน้าทีต้องรายงานเวลาพักผ่อนของตนเอง และบริ ษทั ต้องแจ้งให้พนักงานขับรถทราบถึงอาการที
แสดงถึงความเหนือยล้า และความไม่พร้อมในการทํางาน และวิธีการแก้ไขปั ญหานั#น
บริ ษทั ต้องมันใจว่าระบบค่าตอบแทนของบริ ษทั จะไม่จูงใจให้พนักงานขับรถนานเกินไป เพราะอาจจะทําให้
พนักงานขับรถปฏิบตั ิงานในขณะทีเหนือยหรื ออ่อนเพลีย
2. ยาเสพติด และแอลกอฮอล์
พนักงานขับรถต้ องไม่ขับรถขณะทีอยู่ภายใต้ ฤทธิFของแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพติดอืนๆ รวมถึงยาต่ างๆ
ทีจะมีผลทําลายความสามารถในการขับรถอย่ างปลอดภัย
พนักงานขับรถต้องปฏิบตั ิตามแนวทางทีกําหนดนี# รวมทั#งกฎระเบียบของท้องถินและข้อกําหนดทัวไปของบริ ษทั
ทีเกียวเนืองกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติด
3. เข็มขัดนิรภัย
รถทุกคัน (รถของบริษัท รถของผู้รับเหมา หรือ รถเช่ า ) ต้ องมีเข็มขัดนิรภัยติดอยู่ทุกทีนัง
พนักงานขับรถ และผู้โดยสารต้ องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาทีรถวิง
การคาดเข็มขัดนิรภัยเป็ นวิธีการทีได้รับการยอมรับว่าเป็ นวิธีการป้ องกันผูโ้ ดยสารทีอยูใ่ นรถขณะทีเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังนั#น จึงเป็ นหน้าทีของพนักงานขับรถทีต้องมันใจว่าผูโ้ ดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยในทีนังของตนเอง
ตลอดเวลาทีรถกําลังวิง
รถแท็กซี รถโดยสารประจําทาง หรื อ รถโดยสารขนาดใหญ่ ทีไม่มีเข็มขัดนิรภัยติดตั#งอยู่ จะให้ใช้ต่อเมือไม่มี
ทางเลือกอืน และเพือเป็ นการลดความเสี ยงให้นอ้ ยลงจะต้องห้ามไม่ให้ผโู ้ ดยสารนังในทีนังผูโ้ ดยสารด้านหน้า
(ติดกับกระจกหน้ารถ) และทีนังทีอยูต่ ิดกับประตูรถโดยสารขนาดใหญ่ถา้ ทีนังนั#นไม่มีเข็มขัดนิรภัยติดอยู่
ห้ามใช้อุปกรณ์ทีทําให้การทํางานของเข็มขัดนิรภัยเสี ยหาย หรื อ ใช้การไม่ได้
สําหรับรถทีมีการติดตั#งเบาะนอนรวมอยูด่ ว้ ย ถ้าจําเป็ นต้องใช้ในขณะทีรถกําลังวิงอยู่ ต้องมีการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดทีระบุและต้องปฏิบตั ิตามทีกําหนดตลอดเวลาทีรถกําลังวิง

CSI | Driving Safety 7

4. ผู้โดยสาร
พนักงานขับรถต้องไม่รับผูโ้ ดยสารอืนในระหว่างปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั
5. นํา; หนักบรรทุก
นํ#าหนักบรรทุกของรถต้องปลอดภัยและไม่เกินนํ#าหนักทีบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถกําหนดไว้หรื อนํ#าหนักตามทีกฎหมาย
กําหนด ถ้ากฎหมายจํากัดนํ#าหนักน้อยกว่า
6. การเคารพกฎระเบียบจราจรและเครืองหมายจราจร (ภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน)
พนักงานขับรถต้องรู ้จกั และเคารพเครื องหมายจราจร และกฎจราจรของโรงงาน (เช่น การจํากัดความเร็ ว
เครื องหมายหยุด ฯลฯ) ทั#งนี# รวมถึงสถานทีทีคาดว่าจะมีการเดินทางไปบ้างเป็ นครั#งคราว
7. โทรศัพท์ เคลือนทีและอุปกรณ์ สือสารสองทาง
ห้ ามพนักงานขับรถใช้ โทรศัพท์ เคลือนทีในระหว่ างขับรถ รวมทั;งห้ ามไม่ ให้ รับส่ งข้ อมูลทางโทรศัพท์ ด้วย
การใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี (Hands-free) วิทยุสือสารสองทาง หรื อ “Citizen Band (CB)” เพือรับฟังและตอบโต้
เหตุการณ์ฉุกเฉิ น ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์เหล่านี#ควรใช้เพือการติตต่อสื อสารทีจําเป็ น
เท่านั#น ทั#งนี#เพือเป็ นการป้ องกันอันตรายและความเสี ยงอันอาจเกิดขึ#น
โทรศัพท์เคลือนทีเป็ นสิ งทีรบกวนสมาธิ และเพิมความเสี ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถเป็ นอย่างมาก กลุ่มซีเอสไอ
ตระหนักดีวา่ ในขณะทีกฎหมายของหลายประเทศอนุญาตให้ใช้อปุ กรณ์แฮนด์ฟรี ในขณะขับรถ แต่การสนทนา
อาจจะทําให้เสี ยสมาธิซึงเป็ นอุปสรรคต่อการขับรถ บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ จึงสนับสนุนไม่ให้มีการใช้
โทรศัพท์เคลือนทีระหว่างการขับรถรวมถึงการใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี ดว้ ย
8. ความชัดเจนในการมองเห็นทั;งรถและพนักงานขับรถ
พนักงานขับรถต้ องสวมเสื;อสะท้อนแสงหรือเสื;อผ้าทีติดแถบสะท้อนแสงขณะปฏิบัตงิ านอยู่ด้านนอกตัวรถหรือ
บริเวณพืน; ทีใกล้ กบั รถทีวิงอยู่
พนักงานขับรถต้องสวมใส่เสื# อสะท้อนแสงในขณะทีปฏิบตั ิงานอยูร่ ิ มถนน ในเหมืองหิ น บนถนนทีมีการขนย้าย
วัสดุ และบริ เวณสถานทีปฏิบตั ิงานทีมีอุปกรณ์เคลือนทีอยู่
เสื# อสะท้อนแสงเป็ นรู ปแบบหนึงของการควบคุมการจัดการจราจรทีเป็ นการเตือนผูใ้ ช้รถใช้ถนน ให้ทราบ
ล่วงหน้าว่ามีพนักงานขับรถอยูบ่ นถนนหรื ออยูข่ า้ งถนนและต้องสามารถใช้ได้ท# งั ในเวลากลางวันหรื อกลางคืน
เช่น การใช้ร่วมกับวัสดุทีเป็ นฟลูออเรสเซ็นส์ (เรื องแสง) และสะท้อนแสง
พนักงานขับรถต้ องเปิ ดไฟระหว่ างการขับรถตลอดเวลา ถ้ ากฎหมายอนุญาตให้ ปฏิบตั ไิ ด้
การขับรถโดยเปิ ดไฟในเวลากลางวันจะช่วยให้มองเห็นรถได้ดีข# ึนและช่วยลดอุบตั ิเหตุ สําหรับไฟทีใช้เปิ ดเวลาที
ขับรถในช่วงกลางวัน จะต้องมีความสว่างเพียงพอทีจะทําให้มีความระมัดระวัง และรับรู ้วา่ กําลังมีรถวิงมา แต่แสง
สว่างจะต้องไม่สว่างเกินไปจนทําให้ตาพร่ ามัว
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ส่ วน ข: แนวทางการจัดการองค์ ประกอบด้ านความปลอดภัยทีเกียวข้ องกับผู้บริ หาร
1. ความเป็ นผู้นํา และความรับผิดชอบ
ผูน้ าํ ในทุกระดับของบริ ษทั จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันในการดําเนินงานเรื องความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานในทุกส่วนงานให้เห็นเด่นชัด สําหรับความปลอดภัยในการขับขี จะต้องมีการกําหนดบทบาท และ
หน้าทีรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้กบั เจ้าหน้าทีตั#งแต่ระดับผูจ้ ดั การทีได้รับมอบหมายลงมาตามโครงสร้างการ
บริ หารงาน
-

ผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการบริหาร
ข้อกําหนดประการแรก และเป็ นข้อกําหนดทีสําคัญทีสุดในการสร้างความมันใจว่าแผนงานด้านความปลอดภัย
ทั#งหมดรวมถึงแนวปฏิบตั ิดา้ นการขับขีอย่างปลอดภัยจะประสบความสําเร็ จอย่างยังยืน คือ การเป็ นผูน้ าํ ทีมี
วิสยั ทัศน์ ความมุ่งมันและการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะจัดการ

-

ผู้จดั การสายงานหลักและผู้จดั การโลจิสติกส์
ความรับผิดชอบและหน้าทีในการนําแนวทางการปฏิบตั ิทีเสนอแนะนี#ไปปฏิบตั ิให้สาํ เร็ จ ขึ#นอยูก่ บั ผูจ้ ดั การสาย
งานหลัก และผูจ้ ดั การโลจิสติกส์

-

ผู้รับผิดชอบงานด้ านสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยงานด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยจะต้องให้การสนับสนุน แนะนํา กระตุน้ และทํางานร่ วมกับ
ผูจ้ ดั การหน่วยอืนอย่างใกล้ชิดเพือให้การปฏิบตั ิงานนี#ประสบความสําเร็ จ อย่างไรก็ตาม การนําไปปฏิบตั ิให้
เกิดผลสําเร็ จ เป็ นความรับผิดชอบและหน้าทีของสายงานหลัก (Line management)

2. คุณสมบัติ และการคัดเลือกผู้ขบั ขี
ผูข้ บั ขีจะต้องมีคุณสมบัติตามทีกําหนด สุขภาพแข็งแรง และ สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์ทีกําหนด
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานขับรถประกอบด้วย :
• ผูส้ มัครมีใบอนุญาตขับรถทีถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามประเภทของรถ ทีคาดว่าผูส้ มัครต้องใช้ปฏิบตั ิงาน
• ดูประวัติอบุ ตั ิเหตุทีเคยเกิดขึ#นหรื อประวัติการถูกดําเนินคดีทางกฎหมายก่อนทีจะทําการคัดเลือกเพือสัมภาษณ์
• การตรวจสอบสุขภาพร่ างกาย สายตา และความแข็งแรง ของผูส้ มัคร
• บุคคลอ้างอิงของผูส้ มัครเป็ นผูท้ ีเชือถือได้และใบอนุญาตขับรถบรรทุกของผูส้ มัคร(ไม่หมดอายุ)
• ในขั#นตอนการสรรหา ให้ทาํ การประเมินความสามารถและทัศนคติดา้ นการขับรถของผูส้ มัคร
• การทดสอบความรู ้ของผูส้ มัครเกียวกับกฎระเบียบการจราจ หรื อ กฎข้อบังคับว่าด้วยการใช้ทางหลวง
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3. การฝึ กอบรม และการประเมินผลการขับขี
ผูข้ บั ขีทุกคนทีขับรถให้กบั บริ ษทั จะต้องได้รับการฝึ กอบรมการขับรถเบื#องต้นตามทีจําเป็ น ร่ วมกับการฝึ กอบรม
อย่างต่อเนืองโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี ยง สําหรับการปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมทีมีความเสี ยงสูง
และใช้รถประเภทพิเศษทีใช้เฉพาะงาน จะต้องมีการฝึ กอบรมเพิมเติมให้กบั พนักงานขับรถตามความเหมาะสม
ด้วย
เพือสนับสนุนให้การปฏิบตั ิงานบรรลุผลสําเร็ จ พนักงานขับรถขนาดใหญ่ทีขับรถในงานของบริ ษทั เป็ นระยะทาง
มากกว่า 16,000 กิโลเมตร (1,000 ไมล์) ต่อปี (หรื อตามสัดส่วนระยะทางในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี ) ควรจะต้อง
ได้รับการฝึ กอบรมและประเมินผลตามแนวทางของ ซีเอสไอ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี ยง
ผูข้ บั ขีเครื องจักรกลหนัก (Mobile Plant) ทีต้องใช้เวลาในการขับรถมากกว่าร้อยละ 15 ของชัวโมงการทํางาน
(หรื อตามสัดส่วนในหนึงปี ) จะต้องปฏิบตั ิตามแนวทางการฝึ กอบรม และประเมินผลตามทีระบุไว้
การฝึ กอบรมการขับขี ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี#:
• การทบทวนนโยบาย และหลักเกณฑ์มาตรฐานทีเกียวกับการขับรถของบริ ษทั
• การทบทวนบทเรี ยนจากเหตุการณ์ทีเคยเกิดขึ#น และแนวโน้มการเกิดอุบตั ิเหตุ
• เทคนิคการการขับรถเชิงป้ องกัน (ระยะการเดินทางทีปลอดภัย การเคลือนไหวของดวงตา ระยะโฟกัส การคาดเดา
เหตุการณ์ และ การหยุดรถ)
• เทคนิคการจัดการความเสี ยงในการเดินทาง
• การป้ องกันอาการเมือยล้าและอ่อนเพลีย
• ผลข้างเคียงของการใช้ยาและสารเสพติด
• ระบบนิรภัยในรถ (เข็มขัดนิรภัย) และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย
• การตรวจสอบก่อนการเดินทางและการจัดทีนังให้เหมาะสม
• อันตรายในการขับรถในท้องถิน (รวมถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล) กฎข้อบังคับและลักษณะทางสังคม
• การประเมินพฤติกรรมและทักษะการขับรถ โดยพิจารณาจากประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ความจําเป็ นในการฝึ กอบรมเพือทบทวนและเพิมพูนความรู ้และการประเมินผล จะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานขับรถและการประเมินความเสี ยง โดยการฝึ กอบรมเพือทบทวน และเพิมพูนความรู ้ จะดําเนินการใน
ช่วงเวลาทีเหมาะสม หลังจากการฝึ กอบรมเบื#องต้น ถ้าการฝึ กอบรม และการฝึ กสอนนี#ยงั ไม่สามารถปรับปรุ ง
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พฤติกรรมและทักษะด้านการขับรถทีไม่น่าพึงพอใจให้ดีข# ึนได้ พนักงานขับรถนั#นควรพิจารณาปลดออกจาก
หน้าทีในการขับรถ
คุณภาพของผูด้ าํ เนินการฝึ กอบรม และเนื#อหาหลักสูตร จะต้องเป็ นไปตามความต้องการ และความคาดหมายของ
บริ ษทั ในกลุ่มซีเอสไอ สมาชิกกลุ่ม ซีเอสไอ จะต้อง:
• ใช้เจ้าหน้าทีฝึ กอบรมภายในทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสม หรื อผูฝ้ ึ กอบรมภายนอกทีเชือถือได้ และเป็ นทียอมรับ
• แจ้งความต้องการ และความคาดหวังของบริ ษทั ในหลักสูตรและเนื#อหาการฝึ กอบรมเพือทีจะได้ตรงตามความ
ต้องการเฉพาะด้านของบริ ษทั
• ทบทวนมาตรฐานการฝึ กอบรมเป็ นประจํา เพือพัฒนาคุณภาพและเนื#อหาทีเกียวข้องกับหลักสูตรให้ดีข# ึน
4. การคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัตริ ถ
รถทีใช้จะต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน (โดยพิจารณาประเภทของงาน และระยะเวลาในการเดินทางให้เหมาะสม
กับทั#งพนักงานขับรถ และประเภทของรถ) ทั#งนี#เพือให้มนใจว่
ั า การจัดการขนส่งจะดําเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยมีความเสี ยงต่อพนักงานขับรถ สิ นค้า และผูข้ บั ขีบนท้องถนนคนอืนๆ น้อยทีสุด
รถทุกคันจะต้องมีการติดตั#งเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ทีสามารถใช้งานได้ (ดูจากองค์ประกอบด้านความปลอดภัย
สําหรับพนักงานขับรถ ข้อ 3 ) และ มีการจัดเตรี ยมเสื# อสะท้อนแสงไว้ (ดูจากองค์ประกอบด้านความปลอดภัย
สําหรับพนักงานขับรถ ข้อ 8)
สําหรับรถขนาดเล็กทีจัดซื#อใหม่ แนะนําว่าควรต้องมีอปุ กรณ์ดงั ต่อไปนี#ติดตั#งอยูอ่ ย่างแน่นหนา และปลอดภัย แต่
ทั#งนี#ให้ข# ึนอยูก่ บั ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
• พนักพิงศีรษะ (ทุกทีนัง)
• ถุงลมนิรภัย (อย่างน้อยทีสุดตรงทีนังคนขับ)
• กระจกมองข้างตรงทีนังคนขับและผูโ้ ดยสาร
• ระบบเบรก ABS
บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ จะไม่อนุญาตให้พนักงานนํารถส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เว้นแต่รถ
นั#นจะมีคุณสมบัติตามทีระบุไว้ขา้ งต้นนี#
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บริ ษทั ควรพิจารณาติดตั#งอุปกรณ์ความปลอดภัยต่อไปนี#เพิมเติมในรถตามลักษณะ และความจําเป็ นในการ
เดินทางและจัดฝึ กอบรมวิธีการใช้ให้กบั พนักงานขับรถเพือจะได้ช่วยให้ใช้งานได้ดีข# ึนและสามารถจัดการกับ
อันตรายและเหตุการณ์ฉุกเฉิ นได้
• อุปกรณ์ดบั เพลิง (ในกรณี ทีจําเป็ น)
• ชุดปฐมพยาบาลเบื#องต้นและกระบอกไฟฉาย
• ยางอะไหล่
• ชุดเครื องมือซ่อมและอะไหล่รถ (หลอดไฟ ฟิ วส์ สายพานพัดลม)
• ชุดไฟเตือนฉุกเฉิ นแบบสามเหลียม
อุปกรณ์ต่อไปนี#แนะนําให้มีการติดตั#งกับรถทีมีการจัดซื#อใหม่ และรถเดิมทีมีการปรับปรุ งใหม่ให้ดีข# ึน โดย
จัดลําดับความสําคัญตามความเสียง และการประเมินค่าใช้จ่ายของแต่ละบริ ษทั
• กระจกมองข้างด้านขวาและซ้าย และกระจกนูนสําหรับมองจุดบอด (ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปทีออกมา
ล่าสุดทีกําหนดให้มีการติดตั#งกระจกมองกว้างสําหรับดูจุดบอดในรถใหม่ทุกคัน)
• ระบบเบรค ABS
• สัญญาณเตือนถอยหลังแบบมีเสี ยง (สําหรับรถทั#งหมดทีมีขอ้ จํากัดในการมองข้างหลัง)
• หมอนหนุนล้อ (สําหรับรถบรรทุกสิ นค้าเป็ นประจําหรื อรถทีใช้ขนถ่านสิ นค้า)
• เครื องบันทึกความเร็ ว (Tachograph) (เครื องมือทีใช้บนั ทึกระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางของรถ)
• แผ่นยางหุม้ คันเหยียบเพือป้ องกันการลืนไถล (เช่น คลัทช์ และ เบรก)
• เครื องป้ องกันการวิงลอดจากด้านหลังเพือป้ องกันความเสี ยหายจากการชนทางด้านหลัง และเพือป้ องกันไม่ให้
รถบรรทุกเข้ามาชนกับแท่นเครื องยนต์ (สําหรับรถบรรทุกทีมีน# าํ หนักมากกว่า 12.5 ตัน)
• ยางล้อรถทีมีความลึกของร่ องยางตามกฎหมายกําหนด (ห้ามใช้ยางทีมีการหล่อดอกยางกับล้อขับเคลือน)
• อุปกรณ์จดั เก็บสิ นค้าเพือป้ องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆเคลือนทีไปมาในห้องผูโ้ ดยสาร
• ยางกันโคลนและแผ่นกันโคลน
• ป้ ายเตือนสําหรับผูข้ ีจักรยาน
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• ผ้าคลุมพื#นทีบรรทุกสิ นค้าเมืออยูบ่ นถนนสาธารณะ เพือลดการกระจายของละอองฝุ่ น และเศษหินเศษปูน
ในกรณี ทีการประเมินความเสี ยงชี#ให้เห็นว่า อาจเกิดความเสี ยงจากการพลิกควําอันเนืองมาจากสภาพภูมิประเทศ
ประเภทของรถบรรทุกทีใช้ หรื อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ทีมีความเสี ยงสูงมากกว่าปกติ ควร
ติดตั#งอุปกรณ์ป้องกันการพลิกควําทีเหมาะสมไว้ดว้ ย (ภายในหรื อภายนอกก็ได้) และในพื#นทีทีมีการบังคับใช้
กฎหมายการป้ องกันการพลิกควําอย่างเข้มงวด รถบรรทุกจําเป็ นต้องติดตั#งอุปกรณ์น# ีไว้
พนักงานขับรถไม่ควรเก็บ หรื อบรรทุกสิ งของทีไม่ได้บรรจุในหีบห่อซึงอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเนืองจาก
อุบตั ิเหตุไว้ในส่วนของทีนังผูโ้ ดยสารของรถทุกประเภท รถทีไม่มีทีจัดเก็บอุปกรณ์แยกต่างหากจะต้องมีการติดตั#ง
ตาข่ายคลุมของ หรื ออุปกรณ์ใดก็ตามทีใช้แบ่งพื#นทีการจัดเก็บของออกจากพื#นทีผูโ้ ดยสาร
ในบางประเทศทีมีกฎหมายบังคับ เช่น แอฟริ กาใต้ จะต้องมีการติดแถบสะท้อนแสงรอบรถเพือช่วยให้มองเห็นได้
ชัดเจนขึ#นในเวลากลางคืน
5. การซ่ อมบํารุงรักษารถ
บริ ษทั ในกลุ่มซีเอสไอ จะต้องแน่ใจว่ารถของบริ ษทั ทุกคันทีนําไปปฏิบตั ิงานมีสภาพทีพร้อมและปลอดภัยเมืออยู่
บนถนน ซึงนอกจากจะลดความเสี ยงจากการเกิดอันตรายบนท้องถนน รถไม่เสี ยระหว่างการขนส่งแล้ว รถของ
บริ ษทั ทีได้รับการดูแลอย่างดีจะทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและช่วยประหยัดเงินให้บริ ษทั ได้มาก
บริ ษทั ต้องกําหนดวิธีการซ่อมบํารุ งรักษารถ ซึงรวมถึงการให้พนักงานขับรถตรวจสอบรถทุกวันและทุกสัปดาห์
แผนงานการซ่อมบํารุ งทีกําหนดไว้ จะต้องมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน และระยะเวลาขั#นตํา
ระหว่างการเข้ารับบริ การซ่อมบํารุ งแต่ละครั#ง บริ ษทั ต้องนํารถไปให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบเพือให้ได้
หนังสื อรับรองการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎหมาย ในกรณี ทีกฎหมายกําหนดไว้
บริ ษทั จะต้องมีการประเมินการซ่อมบํารุ งเป็ นประจํา และเก็บบันทึกเป็ นเอกสารเพือให้แน่ใจว่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานทีดีและมันใจว่า อะไหล่ทีนํามาเปลียนทดแทนให้กบั รถของบริ ษทั มีคุณภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิง
อุปกรณ์ทีมีผลต่อความปลอดภัย เช่น เบรก หรื อ ยางรถยนต์ และจะต้องมีการตรวจสอบความคงทนของอะไหล่
และข้อบกพร่ องต่างๆ เพือจะได้สามารถระบุปัญหาและแนวโน้มต่างๆ ในการทีจะปรับปรุ งรถหรื อส่วนประกอบ
ต่างๆ ของรถหรื อพัฒนาระบบการซ่อมบํารุ งให้ดีข# ึนเรื อยๆ
การซ่อมบํารุ งทีดําเนินการภายในโรงงานจะกระทําได้โดยผูท้ ีผ่านการฝึ กอบรม และมีคุณสมบัติตามทีกําหนด
และมีใบอนุญาตให้ดาํ เนินการได้เท่านั#นโดยจะต้องดําเนินการเฉพาะในพื#นทีทีกําหนดไว้เท่านั#น และควรบันทึก
รายละเอียดการซ่อมบํารุ งลงในคูม่ ือการซ่อมบํารุ งของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถนั#นด้วย
บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ต้องห้ามไม่ให้มีการดําเนินการซ่อมบํารุ งภายในโรงงานโดยผูช้ ่างทีฝึ กหัดหรื อยัง
ไม่ผา่ นการประเมิน ไม่วา่ จะโดยพนักงานขับรถของบริ ษทั หรื อพนักงานขับรถของผูร้ ับเหมา หรื อ พนักงานขับ
รถของลูกค้า
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สําหรับกรณี ฉุกเฉิ นทีต้องให้บุคคลภายนอกซ่อมรถให้ รถคันนั#นจะต้องนํามาให้ช่างซ่อมทีมีใบอนุญาตทําการ
ตรวจสอบ และรับรองการซ่อมในโอกาสแรกทีสามารถกระทําได้
6. การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง
การตรวจสอบรถจะต้องทําเป็ นประจํา ระบบทีนํามาใช้ตอ้ งระบุถึงการตรวจสอบทีจําเป็ น ความถีในการ
ตรวจสอบและบุคคลผูท้ าํ การตรวจสอบ ข้อมูลในการตรวจสอบจะต้องบันทึกเก็บไว้ เพือให้ฝ่ายจัดการได้นาํ มา
วิเคราะห์ทบทวนเมือจําเป็ น
การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางเป็ นกฎข้อบังคับทีใช้ในทุกบริ ษทั ทีอยูใ่ นกลุ่มซีเอสไอ เพือให้มนใจว่
ั ารถอยูใ่ น
สภาพทีสามารถขับได้อย่างปลอดภัย ก่อนการเดินทางครั#งสําคัญหรื อการเดินทางทีมีระยะเวลานานกว่า 24 ชัวโมง
พนักงานขับรถทีได้รับมอบหมายจะต้องทําการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั#ง
การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางด้วยสายตาควรจะตรวจสอบในเรื องต่อไปนี#:
• ล้อรถและยางรถยนต์ (เช่น น็อตล้อรถ และ ความลึกของดอกยาง)
• ไฟส่องสว่างและส่วนทีใช้สะท้อนแสง
• หน้าต่าง กระจก และทีปั ดนํ#าฝน
• แตร
• โครงสร้างของรถ ส่วนการทํางานของรถและระบบนํ#ามันหล่อลืน
• ระบบเบรคและเบรคมือ
• สภาพพวงมาลัย
การตรวจสอบก่อนออกเดินทาง จะต้องดําเนินการในทีทีมีแสงสว่างเพียงพอ เพือป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ในการมองเห็น พนักงานขับรถควรจะแก้ไขปั ญหาเล็กๆน้อยๆ ด้วยตนเอง (เช่น การเติมระดับนํ#าให้เต็มตามที
กําหนด) และกรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ เพือรายงานความผิดปกติ หากพบว่ารถมีปัญหาทีส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ระบบเบรกมีปัญหา พนักงานจะต้องรายงานเรื องนี# และหยุดใช้รถคันนี#ทนั ที จนกว่า
จะแก้ไขข้อบกพร่ องให้เรี ยบร้อย และเพือช่วยให้ดาํ เนินการได้ง่ายขึ#น พนักงานขับรถจะต้องปฏิบตั ิดงั นี#
• พนักงานขับรถและช่างซ่อมจะต้องรายงานปั ญหาของรถ
• จะต้องมีการนําระบบ Lock out / Tag out มาใช้กบั รถทีมีปัญหาทุกคัน เพือให้แน่ใจว่าบุคคลอืนๆ ทราบว่ารถ
เหล่านี# “ไม่สามารถใช้งานได้”
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บริ ษทั ต้องสร้างให้เกิดความมันใจว่าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้นาํ ไปปฏิบตั ิ และทําให้มนใจว่
ั าสิ งที
ตรวจสอบพบโดยผูข้ บั รถจะมีการระบุและบันทึกไว้
7. ระบบการบันทึกข้ อมูลการใช้ รถ (ระบบ วีดอี าร์ VDRs หรือ กล่องดํา)
บริ ษทั ทีพนักงานขับรถมีปัญหาด้านพฤติกรรม หรื อ ต้องปฏิบตั ิงานในสภาพพื#นทีภูมิประเทศทีมีความเสี ยงสูง
(เช่น บางพื#นทีของแอฟริ กา) ควรพิจารณาติดตั#งระบบการติดตามรถ (IVMS) หรื อ เครื องบันทึกข้อมูลการใช้รถ
(VDR) เพือทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเดินทาง และแจ้งผลกลับไปให้พนักงานขับรถ และหัวหน้างานได้รับทราบ
ข้อมูลการเดินทางทีถูกบันทึกไว้จะมีหมายเลขประจําตัวหรื อหมายเลขกุญแจของพนักงานขับรถ ความเร็ วทีใช้
การเร่ งความเร็ วอย่างแรงหรื อการลดความเร็ วอย่างกะทันหัน เส้นทางทีขับ ระยะกิโลเมตรหรื อระยะไมล์ และ
ชัวโมงการขับรถ
ระบบการจัดการข้อมูลจะครอบคลุมสิ งต่อไปนี#:
• คู่มือทีจะทําให้แน่ใจว่าได้มีการติดตั#งระบบควบคุมทีสามารถใช้งานได้ มีการป้ องกันการลักขโมย และมีสญ
ั ญาณ
เตือนภัยทีถูกต้องตามข้อบังคับการขับรถของท้องทีนั#น
• ข้อมูลจากเครื องติดตามจะถูกบันทึกไว้เพือทําการวิเคราะห์ และแจ้งผลกลับไปให้กบั พนักงานขับรถแต่ละราย
ทราบเพือพัฒนาปรับปรุ งทักษะการขับรถให้ดีข# ึน
วิธีการจัดการตามความเสี ยงอาจต้องถูกนํามาใช้ต่อจากขั#นตอนนี# และควรแนะนําให้มีการนําระบบ VDR มาใช้ใน
ระบบขนส่งและธุรกิจบางประเภท
8. การจัดการจราจรภายในโรงงาน
บริ ษทั ต้องมีการกําหนดแผนการจัดการจราจรทัวบริ เวณพื#นทีโรงงานและต้องจัดแบ่งแยกพื#นทีทางเดินออกจาก
เส้นทางพาหนะทีกําลังขับเคลือน
ข้อบังคับต่อไปนี#ตอ้ งมีกาํ หนดไว้ทีโรงงาน
• แผนผังการจราจร / ช่ องทางการเดินรถ ควรจะติดไว้ทีทางเข้าโรงงาน
• ป้ ายสัญลักษณ์ จะต้องมีความชัดเจนและเป็ นเครื องหมายรู ปแบบการจราจร กฎระเบียบบนท้องถนน (การให้ทาง)
กฎระเบียบของโรงงาน (ข้อกําหนดด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE Requirements) สถานทีตั#ง
โรงงาน การจํากัดความเร็ ว พื#นทีจอดรถ และพื#นทีกลับรถ พื#นทีหวงห้าม
• ความเร็ว จะต้องมีการติดป้ ายกําหนดความเร็ วของรถให้เห็นอย่างชัดเจนทัวพื#นทีโรงงาน และจะต้องเหมาะสมกับ
สภาพของโรงงาน
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• แสงสว่ าง เส้นทางการจราจร ทางเดินเท้า ช่องทางเดิน และพื#นทีจอดรถ จะต้องจัดให้มีแสงสว่างทีเพียงพอเพือ
ช่วยให้การมองเห็นดีข# นึ รวมถึงเพิมความปลอดภัยให้กบั บุคคลและรถ
• บริเวณทีจอดรถ และทีพักคนขับรถ ควรมีการจัดบริ เวณทีจอดรถ/ทีพักคนขับรถโดยมีสญ
ั ลักษณ์บอกชัดเจนและ
ควรตั#งอยูห่ ่างจากเส้นทางหลักและบริ เวณอันตราย และควรกําหนดให้รถถอยหลังเข้าจอดในบริ เวณทีจอดที
กําหนดไว้ ผูข้ บั รถควรพยายามจอดรถในลักษณะทีรถสามารถเคลือนไปข้างหน้าได้ทนั ทีเมือออกตัว
• ทางเดินเท้ า เขตพื#นทีทางเดินและช่องทางเดินทีปลอดภัยจะต้องมีป้ายและสัญลักษณ์ทีชัดเจนในการแบ่งแยกพื#นที
ระหว่างบุคคลและรถทีกําลังวิง
• แนวกั;นขอบถนน แนวกั#นขอบถนนควรจะทําจากหิ นและควรมีความสูง 1.5 เมตร หรื อมีความสูงเท่ากับรัศมีวงล้อ
ทีมีขนาดใหญ่ทีสุด ขึ#นอยูว่ า่ สิ งไหนจะสูงกว่ากัน โดยเฉพาะแนวขอบหิ นด้านหน้าควรจะมีความสูงเท่ากับ
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อรถทีใหญ่ทีสุดและมีเศษหิ นเสริ มด้านหลัง และ ในจุดทีรถบรรทุกมีโอกาสขับผ่านเข้าไป
ควรติดตั#งแนวกั#นขอบถนน (Berms) ให้สูงกว่าจุดอืน
• ถนน (ภายในเหมือง) การออกแบบความกว้างของถนนดังต่อไปนี# เป็ นข้อแนะนําทีดีในการออกแบบถนนทีเป็ น
ถนนในเหมือง โดยทีถนนทีมีหนึงช่องทางการจราจร (การเดินรถทางเดียว) ความกว้างของช่องทางควรจะมีขนาด
เป็ น 2.5 เท่าของความกว้างของรถทีกว้างทีสุด สําหรับถนนสองช่องทาง (การเดินรถสองทาง) ความกว้างของแต่
ละช่องทางควรจะมีขนาด 3.5 เท่าของความกว้างของรถทีมีขนาดกว้างทีสุด และสําหรับทางโค้งหรื อมุมถนนควร
จะมีช่องทางกว้างเป็ น 4 เท่าของความกว้างของรถทีมีความกว้างมากทีสุด
• การให้ ทาง จะต้องให้ทางกับรถบรรทุก และเครื องจักรเคลือนทีขนาดใหญ่ทุกครั#ง (ไม่วา่ รถบรรทุกนั#นจะมีการ
บรรทุกอยูห่ รื อไม่ก็ตาม)
• การถอยหลัง การลดความจําเป็ นในการถอยหลังโดยการใช้ระบบเดินรถทางเดียวหรื อกําหนดพื#นทีกลับรถ ถ้า
จําเป็ นต้องมีการถอยหลัง จะต้องมีการประเมินความเสี ยงและมีการนํามาตรการควบคุมมาใช้ ดังต่อไปนี#
o ใช้สญ
ั ญาณไฟ กระจกนูน CCTV ระบบสัญญาณเสี ยงถอยหลัง และ อาจจะเลือกใช้ ระบบเรดาร์
ตรวจสอบการถอยหลัง (อาจจะมีการนําระบบสัญญาณตัวถอยหลังแบบอัลตร้าโซนิคมาใช้)
o มีพ#ืนทีสําหรับการถอยหลังอย่างเพียงพอ และมีแนวกั#นขอบถนน
• การติดต่ อสือสาร จะต้องกําหนดระเบียบ และระบบการติดต่อสื อสารทีชัดเจนเพือหลีกเลียงไม่ให้มีผคู ้ นอยูใ่ น
บริ เวณจุดทีมียานพาหนะกําลังปฏิบตั ิงานอยู่
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• การฝึ กอบรมและการสร้ างจิตสํานึก จะต้องระบุขอ้ มูลต่างๆทีเกียวกับแผนจราจร และกฎจราจรของแต่ละโรงงาน
ไว้ในการปฐมนิเทศและการฝึ กอบรมเรื องความปลอดภัยทีจัดขึ#นสําหรับ พนักงาน ผูร้ ับเหมา ลูกค้าหรื อ ผูท้ ีเข้ามา
ติดต่องานในโรงงาน โดยมีขอ้ มูลต่างๆ เช่น
o จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา
o ห้ามมีการซ่อมรถในเส้นทางโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
o ห้ามนอนหลับข้างใต้หรื อบริ เวณรอบๆรถทีจอดอยู่
o ห้ามใช้หูฟังวิทยุ เช่นเครื องเล่น iPods หรื อ MP3 ขณะขับรถ
บริ ษทั ต้องแจ้งให้ผทู ้ ีเข้ามาบริ เวณพื#นทีบริ ษทั ทุกท่าน (ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ผูร้ ับเหมา ลูกค้า หรื อ ผูใ้ ห้บริ การ)
เข้าใจอย่างชัดเจนว่าการขับรถภายในโรงงาน จะต้องให้ความสนใจกฎระเบียบต่างๆ เช่นเดียวกันหรื อมากกว่าการ
ขับรถบนถนนสาธารณะ
9. การจัดการอันตรายในเส้ นทางภายนอก
ความเสี ยงของอุบตั ิเหตุบนถนนจะมีมากขึ#นเมือพนักงานขับรถและรถทีใช้มีการปฏิบตั ิงานอยูบ่ นถนนเป็ น
เวลานานมากกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง ในเขตอันตรายของประเทศกําลังพัฒนา บริ ษทั ในกลุ่มซีเอสไอ ทุก
บริ ษทั ควรทบทวนกลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์โดยรวม และพิจารณาว่าหากเปลียนแปลงรู ปแบบการขนส่ง ประเภท
ของรถทีใช้ หรื อระบบจ่ายสิ นค้าและการจัดส่งสิ นค้าแล้วจะช่วยลดความเสี ยงในการขับรถบนถนน โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินธุรกิจโดยรวม ได้หรื อไม่
ในกรณี ทีจําเป็ นต้องมีการเดินทาง จะต้องประเมินความเสี ยงทั#งหมดโดยเฉพาะอย่างยิง การเดินทางทีใช้ระยะ
เวลานาน การขับรถในเวลากลางคืน การใช้เส้นทางหรื อพื#นทีทีมีความเสี ยงสูง และสภาพอากาศ เป็ นต้น เพือ
ความเหมาะสม บริ ษทั จะต้องกําหนดแผนจัดการการเดินทางตามการประเมินความเสี ยงและจะต้องมีแผนการ
เดินทางทีสร้างความมันใจได้วา่ การเดินทางนั#นปลอดภัย
แผนการจัดการการเดินทางจะต้องครอบคลุมประเด็นต่อไปนี# คือ
• มีการกําหนดผูจ้ ดั การเส้นทางการเดินทาง (หัวหน้าผลัด)
• มีการสรุ ปรายละเอียดของงานก่อนการเดินทาง ระหว่างพนักงานขับรถและหัวหน้าผลัดเพือหารื อกัน ในกรณี ทีมี
การเปลียนแปลงใดๆ เช่น การเปลียนเส้นทาง การหยุดพักรถ จุดอันตราย นํ#าหนักบรรทุก บุคคลและแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิ นในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นระหว่างทาง (เช่น ขั#นตอนการปฏิบตั ิเมือรถเสี ย)
• มีการระบุเส้นทางและจัดทําแผนทีอย่างชัดเจน
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• อันตรายจากการขับรถทีอาจเกิดขึ#นได้ โดยเฉพาะบริ เวณสี แยกทีอันตรายจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพือ
จะได้พิจารณาถึงสภาพพื#นที เวลาทีจะไปถึงจุดนั#น สภาพอากาศ เขตพื#นทีอันตรายทีทราบกันอยูแ่ ล้ว (จุดบอด)
การจํากัดความเร็ ว วันหยุด (โดยเฉพาะเทศการทีมีงานสังสรรค์และการดืมแอลกอฮอล์เข้ามาเกียวข้อง)
• มีการจัดรถให้เหมาะสมกับการเดินทางทีได้มีการประเมินอันตรายไว้แล้ว
• พนักงานขับรถทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานจะต้องมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทนั#นทียังมีผลบังคับใช้อยู่
• ต้องจัดเตรี ยมวิธีการติดต่อสื อสารทีเหมาะสมระหว่างพนักงานขับรถและผูจ้ ดั การการเดินทางและข้อปฏิบตั ิ
ทางการสื อสารตามทีตกลง (เช่น การสื อสารเกียวกับจุดหมายในการเดินทาง หรื อ การควบคุมรถ )
• ต้องตรวจสอบรถก่อนทีจะเดินทาง (โปรดดูเรื องการตรวจสอบก่อนการเดินทาง)
• ต้องกําหนดตารางเวลาการหยุดพักรถ
• ต้องแจ้งเวลาประมาณการทีจะถึงทีหมายให้ผทู ้ ีอยูป่ ลายทางทราบ ถ้าพนักงานขับรถไม่ถึงทีหมายปลายทางตาม
เวลาทีประมาณการไว้ ผูท้ ีอยูป่ ลายทางจะต้องใช้แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น
• การเดินทางในเวลากลางคืนหรื อในช่วงทีทัศนวิสยั ไม่ดี จะต้องทําการประเมินความเสี ยงอย่างเป็ นระบบ และต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หารเสี ยก่อน การประเมินความเสี ยง จะต้องพิจารณาถึงความเสี ยงในเรื องการมีหิมะ ฝุ่ น
ควัน หมอก ฝนตกหนัก การคุกคามความปลอดภัย และกฎข้อบังคับเรื องการขับรถในท้องถินนั#น
• พนักงานขับรถต้องมีความพร้อมทั#งทางร่ างกายและทางจิตใจ โดยต้องให้ความใส่ใจเป็ นพิเศษกับชัวโมงการ
ทํางานทีผ่านมา และ ชัวโมงพักผ่อน ของพนักงานขับรถในช่วงเวลาของวันนั#น
• พนักงานขับรถต้องเข้าใจหน้าทีความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน ในการรายงานการสิ#นสุดการเดินทาง
ให้กบั ผูจ้ ดั การการเดินทางหรื อผูจ้ ดั ตารางเวลาได้ทราบ
ในขณะทีจอดรถ พนักงานขับรถต้องจอดรถให้พร้อมทีจะเคลือนออกจากพื#นทีจอดรถไปข้างหน้า และก่อน
สตาร์ทเครื องยนต์ พนักงานขับรถต้องตรวจสอบว่าไม่มีใครกําลังหลับ พักผ่อน หรื อ นังเล่นอยูข่ า้ งใต้หรื อรอบรถ
เมือมีการกําหนดตารางการเดินทางรอบใหม่ บริ ษทั ต้องให้คาํ ปรึ กษากับพนักงานขับรถ และกระตุน้ ให้เสนอ
ข้อคิดเห็นเพือช่วยระบุถึงความเสียงและวิธีการลดความเสี ยงจากการเดินทางทีอาจเกิดขึ#นได้
เมือกําหนดเส้นทางแล้ว บริ ษทั ต้องร่ วมกับเจ้าหน้าทีท้องถิน เพือช่วยปรับปรุ งระบบความปลอดภัยในเส้นทาง
พึงจําไว้เสมอว่า ผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั ตารางเวลา และเจ้าหน้าทีจะต้องไม่กดดันหรื ออนุญาตให้พนักงานขับรถคนใด
ปฏิบตั ิงานด้วยความเร่ งรี บหรื อปฏิบตั ิงานทีมีความเสี ยงทีไม่สามารถยอมรับได้
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ภาคผนวก 2 แนวทางการบริ หารจัดการผู้รับเหมางานขนส่ ง
ในธุรกิจหลายประเภท การว่าจ้างผูร้ ับเหมาดําเนินการขนส่งสิ นค้าอาจเป็ นความเสี ยงทีสําคัญสําหรับองค์กร การ
ให้ผรู ้ ับเหมาดําเนินการขนส่งนอกพื#นทีโรงงานเป็ นการท้าทายทีสําคัญในแง่ของการควบคุมการจัดการด้านความ
ปลอดภัย ซึงจะต้องมีการดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ เนืองจากการขนส่งโดยผูร้ ับเหมาเกียวข้องกับการ
เสี ยชีวติ และการบาดเจ็บของผูร้ ับเหมา และบุคคลทัวไป
สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ เชือว่า ความปลอดภัยของทุกคนจะได้รับการพัฒนาให้ดีข# ึนถ้าบริ ษทั รับเหมาขนส่งปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยในการขับขี ภายในระยะเวลา 5 ปี
เมือเป็ นทีชัดเจนแล้วว่าผูร้ ับเหมาจะต้องนําแนวทางการปฏิบตั ิเหล่านี#ไปใช้ในหน่วยรถและการปฏิบตั ิงานของเขา
บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ควรสนับสนุนให้ผรู ้ ับเหมานําแนวปฏิบตั ิน# ีมารวมไว้เป็ นส่วนหนึงในการบริ หาร
สัญญาจ้างขนส่ง ถ้าการกระทํานั#นไม่ขดั กับสัญญาของท้องถินนั#นหรื อไม่เป็ นการสร้างความรับผิดชอบใดๆต่อ
บริ ษทั ทีเป็ นสมาชิกของกลุ่มซีเอสไอ
โดยเฉพาะอย่างยิง บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ จะต้องแน่ใจว่า
• มีการรวมเรื องความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเข้าไว้เป็ นส่วนหนึงในการคัดเลือกผูร้ ับเหมาเบื#องต้น
• มีการรวมเรื องความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเข้าไว้ในข้อตกลงตามสัญญาและการทําสัญญา
• มีการรวมเรื องความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเข้าไว้เป็ นส่วนหนึงในขั#นตอนการทบทวนความเสี ยงก่อนเริ ม
ดําเนินการ
• มีการทบทวนเรื องความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเป็ นประจําระหว่างการปฏิบตั ิตามสัญญา
• มีการรวมเรื องความปลอดภัยในสัญญาจ้างขับรถเข้าไว้เป็ นส่วนหนึงของการทบทวนภายหลังการทําสัญญา
ขั#นตอนของกระบวนการดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นไปในแนวทางเดียวกับเอกสารแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย
ผูร้ ับเหมา ซึงมีเนื#อหาเรื องการบริ หารความปลอดภัยในงานจ้างเหมาอย่างละเอียด
เมือมีการประเมินความเหมาะสมของผูร้ ับเหมาในการให้บริ การด้านการขนส่ง สมาชิกกลุ่มซีเอสไอ อาจต้องร่ วม
ทํางานกับฝ่ ายทีสนับสนุนการทํางานภายในองค์กร เช่น ฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายจัดซื#อ ฝ่ ายต่างๆเหล่านี#สามารถ
สนับสนุนธุรกิจได้โดยการระบุความคาดหวังด้านความปลอดภัยในการขับรถ ผลการปฏิบตั ิงาน และข้อกําหนด
ด้านหลักประกันไว้ในการเจรจาต่อรองเรื องสัญญา เพือปรับปรุ งแก้ไขสัญญาและให้คาํ แนะนําในเรื องทีเกียวกับ
ความเสี ยง
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หลักเกณฑ์ทีแนะนําในการพิจารณาการคัดเลือกผูร้ ับเหมาและผูใ้ ห้บริ การด้านการขนส่ง
• บริ ษทั ผูร้ ับเหมาต้องมีนโยบายความปลอดภัยในการขับรถดังนี#
o ต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้อง
o ต้องเหมาะสมกับลักษณะและระดับความเสี ยงขององค์กร
o ต้องพิจารณาถึงข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้า
o แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันทีจะพัฒนาปรับปรุ งความปลอดภัยในการขับรถให้ดีข# นึ
• บริ ษทั ผูร้ ับเหมาต้องมีกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัยในการขับรถดังนี#
o พนักงานขับรถต้องได้รับการฝึ กอบรม การรับรองคุณภาพ และมีสภาพร่ างกายพร้อมทีจะขับรถ
o พนักงานขับรถต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีความพร้อม
o ต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องของรถ
o ต้องมีการกําหนดขั#นตอนการช่วยเหลือฉุกเฉิ นเมือมีอุบตั ิเหตุทางรถเกิดขึ#น
o ต้องมีการประเมินความเสี ยงในการเดินทางและมีการนําวิธีการควบคุมทีเหมาะสมมาใช้
o ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถจะต้องได้รับการจัดการทีเหมาะสม (การให้รางวัลตอบแทน / การ
ลงโทษ)
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ภาคผนวก 3 นิยามคําศัพท์
ผู้รับเหมา

หมายถึง บุคคล หรื อ บริ ษทั ทีทําสัญญากับบริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ ในการ
ปฏิบตั ิงานเฉพาะทีกําหนดไม่วา่ จะเป็ นระยะสั#น (งานพิเศษเฉพาะด้าน) หรื อระยะยาว
(เช่น พนักงานขับรถหรื อเจ้าหน้าทีซ่อมบํารุ ง)

บริษัทในกลุ่มซีเอสไอ

หมายถึง บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ

พืน; ทีของบริษัทในกลุ่มซีเอสไอ

หมายถึง สถานทีปฏิบตั ิงานหรื อสถานทีตั#งทีดําเนินการโดยบริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซี
เอสไอ หรื อ บริ ษทั สมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ เป็ นเจ้าของ

การฝึ กอบรมพนักงานขับรถ

หมายถึง โครงการการฝึ กอบรมพนักงานขับรถอย่างเป็ นทางการเพือให้แน่ใจว่า
พนักงานขับรถมีคุณสมบัติและความสามารถทีจะขับรถแต่ละประเภทได้ โครงการนี#
รวมภาคทฤษฎีในห้องและประเมินการขับรถบนถนน

พนักงานขับรถ

หมายถึง บุคคลทีทําหน้าทีขับรถเพือธุรกิจของบริ ษทั

แนวกั;นขอบถนน (โรงงานย่ อยหิน) แนวกั#นขอบถนนสร้างขึ#นเพือใช้ป้องกันการชนกระแทก ซึงอาจจะใช้วตั ถุที
เหมาะสม เช่น หิ นขนาดเล็กๆ หินขนาดใหญ่ทีมีอยูใ่ นโรงงานไม่เหมาะทีจะใช้เป็ น
แนวกั#นขอบถนนแต่สามารถนํามาใช้แบ่งเขตถนนบริ เวณพื#นทีราบของเหมืองหิ นได้
แนวกั#นขอบถนนควรจะมีขนาดอย่างน้อย 1.5 เมตร (5 ฟุต) หรื อ มีความสูงเท่ากับ
รัศมีวงล้อ คือ ควรจะมีความสูงเท่ากับครึ งหนึงของเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อรถ หรื อ
เท่ากับความสูงของเพลาล้อ ขึ#นอยูก่ บั ว่าอย่างไหนจะสูงกว่า และควรจะทําสัญลักษณ์
ไว้ดา้ นหน้าของแนวกั#นขอบถนนเพือป้ องกันไม่ให้รถบรรทุกขับเลยขึ#นไป
พนักงาน

หมายถึง บุคคลทีถูกว่าจ้างโดยตรงจากบริ ษทั ทีเป็ นสมาชิกในกลุ่มซีเอสไอ อาจจะ
เป็ น พนักงานประจํา พนักงาน part time หรื อ พนักงานชัวคราว

รถขนาดใหญ่

หมายถึง รถประเภทใดก็ตามทีมีน# าํ หนักมากกว่า 3.5 ตัน หรื อมีแท่นเครื องยนต์
ประกอบติดอยู่ หรื อมีรถพ่วงเชือมต่อ รถประเภทนี#จะรวมถึงรถทีทําการขนส่งนอก
บริ เวณโรงงานของบริ ษทั เช่น รถผสมซีเมนต์ และรถบรรทุกซีเมนต์ รวมทั#งรถลาก
รถบรรทุกดัมพ์ 10 ล้อ และรถตักล้อยาง ทั#งของบริ ษทั และของผูร้ ับเหมา

แผนการจัดการความเสียงในการ

หมายถึง ระบบการจัดการทีจะทําให้แน่ใจว่าได้มีการประเมินการเดินทางทั#งหมด

เดินทาง

และได้มีการดําเนินการลดความเสี ยงทีจะเกิดขึ#นและ มีการจัดระบบเอกสาร และ
นําไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
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ใบอนุญาต

หมายถึง บัตรประจําตัวบุคคลทีถูกต้องตามกฎหมายในการอนุญาตให้บุคคลทีมีชือบุ
ในบัตรนั#นสามารถขับรถตามประเภททีระบุไว้บนถนนสาธารณะหรื อพื#นทีทีกําหนด

รถขนาดเล็ก

หมายถึง รถ (รวมทั#งรถบัสขนาดเล็ก mini-buses) ทีมีน# าํ หนักน้อยกว่า 3.5 ตัน ซึง
รวมถึง รถยนต์นงส่
ั วนบุคคลและรถตูท้ ีใช้เพือธุรกิจของบริ ษทั และรถทีไม่ใช่ของ
บริ ษทั แต่มีสญ
ั ญาในการให้บริ การขนส่งระหว่างสถานทีปฏิบตั ิงานหรื อในโรงงาน

ถนนสาธารณะ

หมายถึง ถนนทีมีเส้นทางมุ่งไปยังทีสาธารณะและอยูน่ อกพื#นทีควบคุมของโรงงาน

รถเช่ า

รถเช่าหมายถึงรถทีบริ ษทั ไม่ได้เป็ นเจ้าของแต่เป็ นรถทีบริ ษทั เช่ามาภายในระยะเวลา
ทีกําหนด ทั#งนี#รวมถึงการเช่ารถขนาดเล็กในระยะสั#นและระยะยาวและการเช่าที
บริ ษทั เป็ นผูส้ ื บสิทธิแทน (Company-sponsored novated leases)

เครืองบันทึกความเร็ว

หมายถึง อุปกรณ์ทีรวมการทํางานของนาฬิกาและเครื องวัดความเร็ วเข้าไว้ดว้ ยกัน
เมือติดเครื องมือนี#ไว้ทีรถ เครื องบันทึกความเร็ วจะบันทึกความเร็วของรถทั#งใน
ขณะทีรถกําลังวิง หรื อจอดอยู่ เครื องบันทึกความเร็ วนี#สามารถนํามาใช้บนั ทึกชัวโมง
การขับรถได้ดว้ ย (หมายเหตุ – เครื องบันทึกความเร็ วจะแตกต่างจากเครื องวัด
ความเร็ วเพราะเครื องวัดความเร็ วจะใช้วดั ความเร็ วของรอบเครื องยนต์)

อุปกรณ์ สือสารสองทาง

หมายถึง อุปกรณ์ใดก็ตามทีใช้สาํ หรับการสื อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบุคคล 2
คนหรื อมากกว่านั#น อุปกรณ์น# ีรวมถึง โทรศัพท์เคลือนที (ระบบเซลลูล่าร์และระบบ
ดาวเทียม) อุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนบุคคล วิทยุสือสาร และอุปกรณ์ส่งข้อความ

วิทยุสือสาร

หมายถึง อุปกรณ์ทีไม่ใช่โทรศัพท์เคลือนที ทีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้สาํ หรับการ
สื อสารสองทางทีอยูห่ ่างไกล

ระบบบันทึกข้ อมูลรถบรรทุก วีดี

หมายถึง ระบบการบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อระบบเครื องกลทีจะ

อาร์ (Vehicle Data Recorder)

บันทึกการทํางานทีสําคัญต่อไปนี#ของพนักงานขับรถแต่ละบุคคล
o ชัวโมงการปฏิบตั ิงานขับรถ
o ความเร็ ว
o การเร่ งความเร็ วอย่างแรง
o การลดความเร็ วอย่างกระทันหัน
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หมอนหนุนล้ อ

หมายถึง ลิมทีทําจากวัสดุทนทานวางไว้ขา้ งหลังล้อรถเพือป้ องกันไม่ให้รถเคลือนที
หรื อเลือนไหลไปโดยไม่มีพนักงานขับรถอยูใ่ นรถ หมอนหนุนล้อจะวางไว้เพือเพิม
ความปลอดภัยนอกเหนือจากการใช้เบรกมือ บางครั#งพื#นผิวด้านล่างของหมอนหนุน
ล้อจะเคลือบด้วยยางเพือให้ยดึ ติดพื#นได้ดีข# นึ โดยปกติแล้วระบบเบรกมือของรถจะ
ล๊อกทีล้อหลัง ดังนั#นในกรณีทีเพลาขับล้อหลังถูกยกขึ#นจากพื#นโดยมีแค่เบรกมือ
บังคับไว้ รถนั#นอาจจะใช้การขับเคลือนด้วยล้อหน้าและเคลือนตกลงไป การใช้
หมอนหนุนล้อวางไว้ทีล้อหน้าจะช่วยป้ องกันปั ญหานี#ได้

ชัวโมงการทํางาน

หมายถึง ชัวโมงการทํางานทีได้รับค่าจ้าง จะคิดรวมช่วงเวลาพักด้วย
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