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1. นโยบายด้านความปลอดภัยในการท างานของกระทรวงแรงงาน 
ข้อค้นพบจากการทบทวนข้อมูล 

เมื่อทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการท างานของกระทรวงแรงงาน
แล้ว จะพบว่ากระทรวงแรงงานไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว กล่าวคือเมื่อได้ทบทวน
แนวนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ไม่ว่าจะในเรื่อง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงส าหรับปีงบประมาณ 2561       
จะพบว่าเน้นไปในเรื่องการจัดการแรงงานที่จะสัมพันธ์กับด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ส่วนเรื่องคุณภาพชีวิตนั้น ก็เน้นในเรื่องรักษาพยาบาล สงเคราะห์บุตร คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
เป็นต้น (ดเูนื้อหาในกรอบ) 

สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้นโยบายที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการ
ท างานโดยตรง จะเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการท างานเพ่ือให้นโยบายเรื่อง 
Safety Thailand เป็นจริงขึ้นมา ดังที่ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนไว้ว่า “2.1.6 ขับเคลื่อนนโยบาย 
Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการท างานอย่าง
จริงจัง” ซึ่งจะได้วิเคราะห์ให้เห็นต่อไปว่านโยบายนี้  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานได้ด าเนินการ
อะไรไปบ้าง 
 

1) หน้าทีห่ลักของกระทรวงแรงงาน 
1.1) วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2) พันธกิจ : 

1.2.1) การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

1.2.2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความม่ันคงในการท างาน มีหลักประกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.2.3) พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
1.2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือ

การบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1.3.1) การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1.3.2) การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและ

คุณภาพชีวิตที่ดี 
1.3.3) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
1.3.4) การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างความ

ยั่งยืนให้ภาคแรงงาน 
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1.3.5) การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร 

1.3.6) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย 
มีเสถียรภาพ 

2) นโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 
2.1) กรอบนโยบายของประเทศท่ีส าคัญ 

2.1.1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2.1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2.1.3) นโยบายรัฐบาล 
2.1.4) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558– 2564) 
2.1.5) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
2.1.6) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 –  2579) 
2.1.7) แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
2.1.8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) 
2.2) นโยบายเน้นหนัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2.2.1) นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) (ดูในกรอบ) 
2.2.2) เร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผัน ให้

มีเอกสารยืนยันตัวบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ภายใน 31 มีนาคม 2561 
เป้าหมาย 1,137,294 คน 

2.2.3) ผลักดันและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายด้านแรงงาน ตาม IUU Fishing และป้องกันมิให้มีการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย 

2.2.4) แก้ปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ และบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันไม่ให้แรงงานไทยลักลอบเดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างผิด
กฎหมาย เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น 

2.2.5) ส่งเสริมให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนพิการเข้าท างานใน
รูปแบบประชารัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ในอัตราส่วน 100 : 1 

2.2.6) เร่งรัดให้มีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายชั่วโมงเพ่ือส่งเสริมให้มีการ
จ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น 

2.2.7) ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
ความปลอดภัยในการท างานอย่างจริงจัง  

2.2.8) ผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพ่ือให้
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น รักษาพยาบาล สงเคราะห์บุตร คลอดบุตร 
เสียชีวิต ทุพพลภาพ เป็นต้น 
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2.2.9) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพ่ือรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

2.2.10) เพ่ิมขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศให้มี
สมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ   

2.2.11) ผลักดันการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ให้
สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยการเพ่ิมและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี คืนสิทธิให้
ผู้ประกันตน มาตรา 39 ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง  

2.2.12) ยกระดับระบบโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้สามารถเป็นเครือข่ายหลัก
และเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สายด่วนอ่ืนของกระทรวงแรงงานได้ทั่วประเทศ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ให้ค าปรึกษาแนะน า รับข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน โดยสามารถให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ และแนะน าข้อ
ปฏิบัติให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

 
3) Safety Thailand 

3.1) ที่มา สืบเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 ท าให้กระทรวงแรงงานต้องรับไป
ด าเนินการจัดท าโครงการที่จะสอดรับกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายโครงการ โดย Safety 
Thailandเป็นหนึ่งในนั้น 

3.2) Safety Thailand เป็นนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ จัดให้มี เพ่ือรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ในระยะแรกก าหนดให้มีการด าเนินนโยบายนี้กับอันตรายต่อไปนี้ 
คือก่อสร้าง อัคคีภัย และสารเคมี และต่อมาได้มีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสรุปจะมีกระทรวงที่รับผิดชอบในนโยบาย Safety Thailand ทั้งหมด 
กระทรวง และด าเนินงานภายใต้กรอบระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 
และกรอบแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และกระทรวงที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม ก ากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงป้องกันด้านความ 

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมด้านความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กระทรวงแรงงาน     
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

    

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

    

กระทรวงคมนาคม     
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

    

กระทรวงมหาดไทย     
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

    

กระทรวงศึกษาธิการ     
กระทรวงสาธารณสุข     
กระทรวงอุตสาหกรรม     
 

การด าเนินการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560 เน้นการป้องกันและลดปัญหาการประสบอันตรายและ
โรคจากการท างาน โดยบูรณาการตรวจร่วมเชิงพ้ืนที่ ในสถานประกอบกิจการ/ผู้ประกอบการ 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ 

1. กลุ่มสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม มุ่งเน้นเกี่ยวกับอัคคีภัย เครื่องจักร หม้อน้ า ที่อับ
อากาศ และรังสี 

2. กลุ่มกิจการก่อสร้าง 
3. กลุ่มงานภาคเกษตรกรรม ที่เสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 
4. กลุ่มกิจการขนส่ง เน้นการขนส่งทางบกและทางน้ า 

อย่างไรก็ตาม ในความใส่ใจของกระทรวงต่าง ๆ ที่มีต่อนโยบาย Safety Thailand ลดน้อยลงมาก 
และไม่มีการด าเนินการใด ๆ เป็นส่วนใหญ่ แม้กระท่ังในธุรกจิการขนส่ง  
 
2. กฎหมาย ระเบียบด้านความปลอดภัยในการท างานของกระทรวงแรงงาน 

การทบทวนในเรื่องกฎหมาย ระเบียบด้านความปลอดภัยในการท างานของกระทรวง
แรงงาน พบว่าที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยทางถนนมีอยู่ เพียงฉบับเดียวเท่านั้น คือ
กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการพักระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ นอกนั้นจะเกี่ยวข้อง
กับเรื่องความปลอดภัยแรงงานทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดเหล่านั้นก็สามารถบังคับใช้กับ
ลูกจ้างที่ต้องใช้รถใช้ถนนในการท างานให้นายจ้างเช่นกัน  
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กฎหมายที่จะทบทวนสาระส าคัญว่าเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนในเรื่องใดบ้าง     
มีดังนี ้

1) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ.2554 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายหลักด้านความปลอดภัยในการท างานของ

กระทรวงแรงงาน ที่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้
จะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนนตรง ๆ แต่ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้น 
สามารถจะน ามาใช้ในกิจกรรมการท างานของลูกจ้างที่ต้องใช้รถใช้ถนนได้ ดังบทสรุปในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เนื้อหาของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน พ.ศ. 2554 ที่สามารถน ามาใช้กับเรื่องความปลอดภัยทางถนนได้ 
 

เนื้อหาใน พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 สิ่งที่ต้องด าเนินการในเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน 

มาตรา 8 ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้ าน ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  อ าชี ว อ น ามั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การก าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ งให้
นายจ้างจัดท าเอกสารหรือรายงานใดโดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 

ปัจจุบัน (มกราคม 2562) มีกฎกระทรวงที่ออก
โดยพรบ.ฉบับนี้ที่สามารถเชื่อมโยงมาถึงเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลายฉบับ (รายละเอียดจะเสนอในล าดับถัดไป) 

มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ ความ
ปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ
คณะบุคคลเพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานและบุคลากรตามวรรคหนึ่ง
จะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

สิ่งที่สามารถเชื่อมโยงมาถึงเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนคือ 

1. กิจการประเภทการขนส่งทางถนน ไม่ว่า
จะขนสิ่ งของหรือคนก็ตาม จะต้อง 1) มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการท างาน 2) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน 3) มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย (ท้ังนี้
ในรายละเอียด จะมีกฎหมายเฉพาะก าหนดอีก
ต่างหาก 

2. สะท้อนให้เห็นว่าในสถานประกอบกิจการ
ต่าง ๆ ล้วนมีก าลังคน บุคลากร และหน่วยงาน
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เนื้อหาใน พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 สิ่งที่ต้องด าเนินการในเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน 

ด้านความปลอดภัยที่จะมารับผิดชอบในงานความ
ปลอดภัยทางถนน ได้แก่ จป.ระดับหัวหน้างาน / 
จป.ระดับบริหาร / จป.ระดับเทคนิคหรือเทคนิค
ขั้นสูงหรือวิชาชีพ – ตามแต่กรณี นั่นแสดงให้เห็น
ถึงความพร้อมด้านก าลังคนในสถานประกอบ
กิจการที่พร้อมมารับงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนน 

มาตรา 14 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานใน
สภาพการท างานหรือสภาพแวดล้อมในการ ท างาน
ที่อาจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้ง ให้ลูกจ้าง
ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน
และแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ 
ลูกจ้างจะเข้าท างาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ ยน
สถานที่ท างาน 

ดั งนั้ น  เมื่ อ ลู กจ้ างต้ อ งขั บ รถไป ส่ งสิ น ค้ า 
ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ พนักงาน ฯลฯ ในพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงภัยทางถนน ก็เป็นหน้าที่ที่นายจ้าง
จะแจ้ง ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่ อาจจะ
เกิดขึ้นจากการท างานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้
ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ ลูกจ้างจะเข้าท างาน  

มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลู กจ้ างทุ กคนได้ รับการฝึ กอบรม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เพ่ือให้บริหารจัดการ และด าเนินการ ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานได้อย่างปลอดภัย 
 ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างาน 
เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือเปลี่ยนแปลง 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย 
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อน
การเริ่มท างาน 

มาตรา 16 วรรคหนึ่ง  สอดรับกับมาตรา 13  
ส่วนวรรคสอง เมื่อลูกจ้างต้องขับรถคันที่แตกต่าง
จากเดิมมาก และอาจมีอันตราย ก็ต้องพิจารณา
จัดฝึกอบรมให้ลูกจ้างคนนั้น ๆ มีความสามารถที่
จะท างาน (ขับรถ) นั้น ๆ ได้ 

มาตรา 21 ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมใน
การท างานตามมาตรฐานที่ก าหนด ในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๘ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดย
ค านึงถึงสภาพของงานและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือ
การช ารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย

สองวรรคแรกของมาตรา 21 เป็นการก าหนด
หน้าที่ให้ลูกจ้างที่ท าหน้าที่ขับรถ ต้องตรวจตรา
ดูแลเรื่องความปลอดภัยจากยานพาหนะท่ีตนเอง
ขับ และแจ้งต่อจป. หัวหน้างาน หรือผู้บริหารให้
ทราบ วรรคสาม  
ส าหรับวรรคสาม เป็นเรื่องการด าเนินการแก้ไข
หรือ ป้องกันของหัวหน้างาน หากท าไม่ได้ก็ให้รีบ
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เนื้อหาใน พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 สิ่งที่ต้องด าเนินการในเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน 

ตนเอง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร และให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน หัวหน้างาน หรือ
ผู้บริหาร แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่อง
หรือการช ารุดเสียหายซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับ
อันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัย ต้องด าเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายใน
ขอบเขต ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่
ทราบ กรณีไม่อาจด าเนินการได้ ให้แจ้งผู้บริหาร
หรือนายจ้าง ด าเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้างโดยเร็วต่อไป 

มาตรา 23 ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วง
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง เช่นเดียวกับ
นายจ้าง 
 ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมี
ผู้รับเหมาช่วงถัดข้ึนไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป 
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างท างานใน
สถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันใน
การ จัดสถานที่ท างานให้มีสภาพการท างานที่
ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูก
สุขลักษณะ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุก
คน 

ถึงแม้จะเป็นบริษัทผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง 
กฎหมายก าหนดให้ต้องดูแลด้านความปลอดภัย
ของลูกจ้างตนเองด้วย ดังนั้นในกรณีที่ไปรับงาน
ขับรถให้กับผู้ว่าจ้างรายใดก็ตาม ก็ต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายเองด้วย ไม่ใช่ปล่อยเป็นหน้าที่ของ
บริษัทผู้ว่าจ้างด าเนินการเอง 

มาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ ดูแล
การด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว  อนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้นายจ้าง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีการประเมินอันตราย 
(2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมใน

การท างานที่มีผลต่อลูกจ้าง 
(3) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและจัดท าแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและ

มาตรานี้ เป็นพ้ืนฐานการท างานที่ต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงจากเส้นทางการเดินรถของ
สถานประกอบกิจการ เพ่ือชี้บ่งอันตราย ประมาณ
ระดับความเสี่ยง และตามด้วยแผนควบคุมความ
เสี่ยง (หากระดับความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่น่า
พอใจ) 
 
อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามว่าทางการจะก าหนด
ประเภทกิจการ ขนาดของกิจการที่ต้องด าเนินการ 
และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ ซึ่ งให้ เป็นไป
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เนื้อหาใน พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 สิ่งที่ต้องด าเนินการในเรื่องความปลอดภัยทาง
ถนน 

สถานประกอบกิจการ 
(4) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษา

ผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการควบคุม
ตาม (1) (2) และ (3) ให้ อธิบดีหรือผู้ ซึ่ งอธิบดี
มอบหมาย 

ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา-
นุเบกษา 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิด
อุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบ อันตรายจาก
การท างาน ให้นายจ้างด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้ง
ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ 
โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียด
พอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ เป็น
หนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(2) กรณีที่ สถานประกอบกิจการได้รับ
ความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคล 
ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับ
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด 
สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืน ให้นายจ้าง
แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ 
โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด และให้แจ้งเป็น
หนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่ เกิดขึ้น ความ
เสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ าอีก
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ 

(3) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อ
นายจ้าง แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อ
ส านักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว 
ให้นายจ้าง ส่งส าเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายทางถนนที่มาจากการ
ท างานจนเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ นายจ้างต้องแจ้ง
ทางการตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด และ
เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการประสบอันตรายจาก
การท างาน ได้รับเงินทดแทน ทางนายจ้างต้อง
แจ้งให้กองความปลอดภัยแรงงานทราบด้วย 

 
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 
กฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระส าคัญจะเน้นที่งานขนส่งทางบก ก าหนดให้นายจ้างต้อง

ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ (ตารางท่ี 2)  
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ตารางที่ 2  เนื้อหาในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 ที่สามารถน ามาใช้กับเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนได้ 

 
เนื้อหาในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2541 สิ่งที่ต้องด าเนินการในเรื่องความปลอดภัย 

ทางถนน 
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการท างาน
ปกติของลูกจ้างวันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง   

ก าหนดเวลาท างานปกติ (8 ชั่วโมง) ให้ชัดเจน  

ห้ามมิให้ท างานล่วงเวลาเว้นแต่จะได้รับหนังสือ
ยินยอมจากลูกจ้าง 

ควรจัดท าระบบเรื่องการท างานล่วงเวลา 

ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้ว อาจ
ให้ลูกจ้าง ท างานล่วงเวลาได้วันหนึ่ง ไม่เกิน 2 
ชั่วโมง เว้นแต่มีความจ าเป็นอันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร 

ให้ท างานเวลาได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ยกเว้นมีเหตุที่
เข้าข้อเงื่อนไขที่กฎหมายเปิดช่องให้ท าได้เกิน 2 
ชั่วโมง 

มีเวลาพักติดต่อกันวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
หลังจากลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะได้
ท างานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง แต่อาจตกลงกัน
ว่าอาจพักน้อยกว่า 1 ก็ได้ แต่ก็ต้องไม่น้อยกว่า 
20 นาที และรวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

ในการก าหนดเส้นทางควรน าเรื่องการพัก
ระหว่างทางในเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดมา
ประกอบด้วย 

ห้ามเริ่มต้นท างานในวันท างานถัดไปก่อนครบ
ระยะเวลา10 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการท างานใน
วันท างานที่ล่วงมาแล้ว  

ในการก าหนดเส้นทางควรน าเรื่องเวลาการ
ท างานในวันถัดไปมาประกอบการก าหนด
เส้นทางและจ านวนพนักงานขับรถด้วย 

 
3) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อา

ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 
กฎกระทรวงฉบับนี้นิยมเรียกกันว่ากฎหมายจป.เพราะได้ก าหนดให้สถานประกอบ

กิจการประเภทต่าง ๆ ที่มีจ านวนลูกจ้างตามที่ก าหนด ต้องมีจป.ในระดับต่าง ๆ ตามที่ก าหนด ซึ่งได้
สรุปไว้ในตารางที่ 3 และหากมีจ านวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สถานประกอบกิจการนั้น ๆ ก็ต้อง
จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในจ านวนและ
วิธีการที่ก าหนดด้วย  
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ตารางที่ 3  จ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับต่าง ๆ ที่สถานประกอบกิจการ
ประเภทต่าง ๆ ต้องจัดให้มีตามกฎหมาย 

 
ประเภทกิจการ จป.หัวหน้า

งาน 
จป.

บริหาร 
จป.

เทคนิค 
จป.เทคนิค

ขั้นสูง 
จป.

วิชาชีพ 
หน่วยงาน

ความ
ปลอดภัยฯ 

1(1) 
ลูกจ้าง 2+  

 
/ 

 
/ 

 
- 

 
- 

 
/ 

 
/ 

1(2)-(5) 
ลูกจ้าง 2+ 
ลูกจ้าง 20-49 
ลูกจ้าง 50-99 
ลูกจ้าง 100+ 
ลูกจ้าง 200+ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
- 
/ 
- 
- 
- 

 
- 
- 
/ 
- 
- 

 
- 
- 
- 
/ 
/ 

 
- 
- 
- 
- 
/ 

1(6)-(14) 
ลูกจ้าง 20+ 

 
/ 

 
/ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
หมายเหตุ :  

กิจการข้อ 1(1) หมายถึง การท าเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
กิจการข้อ 1(2) หมายถึง การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง เก็บรักษา ปรับปรุง 

ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ท าให้เสีย หรือท าลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ 
การให้ก าเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอ่ืน 

กิจการข้อ 1(3) หมายถึงการก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบ ารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ า ถนน 
เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ า โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้าง    
อ่ืน ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 

กิจการข้อ 1(4) หมายถึงการขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า 

กิจการข้อ 1(5) หมายถึงสถานีบริการหรือจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
กิจการข้อ 1(6) หมายถึงโรงแรม 
กิจการข้อ 1(7) หมายถึงห้างสรรพสินค้า 
กิจการข้อ 1(8) หมายถึงสถานพยาบาล 
กิจการข้อ 1(9) หมายถึงสถาบันการเงิน 
กิจการข้อ 1(10) หมายถึงสถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
กิจการข้อ 1(11) หมายถึงสถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
กิจการข้อ 1(12) หมายถึงสถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
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กิจการข้อ 1(13) หมายถึงส านักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง 
(๑๒) 

กิจการข้อ 1(14) หมายถึงกิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 
 

3.1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับต่าง ๆ  
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าทุกประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

ก่อสร้าง ขนส่ง หรือกิจการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถาบันการเงิน ฯลฯ ซึ่งล้วนมี
กิจกรรมที่ต้องใช้รถเป็นยานพาหนะในการท างานของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย  ส่งสินค้า           
ส่งเอกสาร เป็นต้น ต่างมีบุคลากรด้านความปลอดภัย เป็นพ้ืนฐาน ที่การผลักดันงานความปลอดภัย
ทางถนน สามารถใช้บุคลากรเหล่านี้ได้ เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ได้เป็นการ
มอบหมายงานเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่การท างานในหน้าที่แต่อย่างใด ตารางที่ 4 – 8  ได้แสดงให้เห็นหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับจป.ระดับต่าง ๆ และการท าหน้าที่เหล่านั้นในเรื่องของความปลอดภัยทาง
ถนน 
 
ตารางท่ี 4  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ

หัวหน้างาน และแนวทางการปฏิบัติในงานความปลดภัยทางถนน 
 
หน้าที่ตามกฎหมายของจป.หัวหน้างาน แนวทางการให้จป.หัวหน้างานท าในด้านความ

ปลอดภัยทางถนน 
(1) ก ากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่
รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
ตามข้อ 3 

ข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 นี้ กฎหมายก าหนดให้
นายจ้างต้องจัดท าขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าลูกจ้างที่ต้องใช้
ยานพาหนะ ต้องปฏิบัติตาม โดยจป.หัวหน้างาน
ก ากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติจริง 

(2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ือค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น 
โดยอาจร่วมด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค ระดับ
เทคนิคข้ันสูง หรือระดับวิชาชีพ 

หน้ าที่ นี้ ส าคัญ มาก  และกฎหมายให้ น้ าหนั ก
ความส าคัญที่จะให้จป.หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงที่จะวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงว่างานที่
ต้องมีการใช้ยานพาหนะใช้ถนนนั้น  มี อันตราย 
(Hazards) อะไรบ้าง และอันตรายใดที่มีความเสี่ยง
ในระดับที่ ต้องท าการป้องกันก่อนที่ จะเกิดการ
ประสบอบุัติเหตุขึ้น 

(3) สอนวิธีการปฏิบัติ งานที่ ถูกต้องแก่
ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

ในกรณีของการขับขี่ยานพาหนะ หากจป.หัวหน้างาน
ไม่มีความสามารถและความช านาญเพียงพอ ให้
พิจารณาในประเด็นการหาผู้มีความสามารถมา
ฝึกอบรมให้พนักขับรถก็ได้ หรือส่งไปฝึกอบรมให้
สามารถขับข่ียานพาหนะได้อย่างปลอดภัย 
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หน้าที่ตามกฎหมายของจป.หัวหน้างาน แนวทางการให้จป.หัวหน้างานท าในด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

(4) ตรวจสอบสภาพการท างาน เครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้อยู่ ในสภาพที่
ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจ าวัน 

ในฐานะจป.หั วหน้ างานต้องท า Daily Vehicle 
Safety Inspection 

(5) ก ากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ในกรณีของการขับขี่รถยนต์ ต้องเน้นเรื่องการใช้ 
Safety Belt ส่วนจักรยานยนต์ก็เน้นเรื่องการสวมใส่
หมวกนิรภัย นอกจากนี้ก็ เน้นไปที่ อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยอื่น ๆ ที่ใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ  

(6) รายงานการประสบ อันตราย การ
เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
อันเนื่ องจากการท างานของลูกจ้างต่อ
นายจ้ าง และแจ้ งต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ค วาม
ปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค ระดับ
เทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ ส าหรับ
สถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความ
ป ลอดภั ย ให้ แ จ้ งต่ อห น่ วย งาน ความ
ปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

เมื่อเกิดอุบัติ เหตุทางถนน หรือพนักงานขับรถมี
สุขภาพไม่ดีที่อาจเนื่องจากการขับขี่ยานพาหนะ เช่น
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ฯลฯ จป.หัวหน้างาน
ต้องรายงานต่อนายจ้างและต่อจป.ระดับ อ่ืน ๆ 
รวมทั้งหน่วยงานความปลอดภัยฯ (หากมี) 

(7) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย 
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง 
หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง
โดยไม่ชักช้า 

ถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายร่วมกันระหว่างจป.
หัวหน้างาน กับจป.เทคนิค/เทคนิคขั้นสูง/วิชาชีพ ที่
จะสอบสวนหาสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แล้วรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง 

(8) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความ
ปลอดภัยในการท างาน 

จป.หัวหน้างานต้องคิดหาแนวทางที่จะจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในถนนขึ้น 

(9) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ท างานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างานระดับบริหารมอบหมาย 

- 
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ตารางท่ี 5  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ
บริหาร และแนวทางการปฏิบัติในงานความปลดภัยทางถนน 

 
หน้าที่ตามกฎหมายของจป.บริหาร แนวทางการให้จป.บริหารท าในด้านความปลอดภัย

ทางถนน 
(1) ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับบริหาร 

จป.บริหารต้องน าภารกิจและหน้าที่ของจป.ทุกระดับ
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน มาก ากับ ดูแลให้มีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

2) เสนอแผนงาน โครงการด้ านความ
ปลอดภัยในการท างานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อนายจ้าง 
 

จป.บริหารต้องน าผลการประเมินความเสี่ยงที่มี หรือ
ท าการประเมินความเสี่ยงด้วยคนในสังกัดตนเอง 
(หากมีความสามารถ) มาจัดท าแผนควบคุมความ
เสี่ยง แล้วเสนอต่อนายจ้าง (หมายเหตุ : การประเมิน
ความเสี่ยง กฎหมายก าหนดชัดเจนว่าเป็นหน้าที่
ของจป.ระดับวิชาชีพ แต่ในกรณีของจป.ระดับ
เทคนิค และเทคนิคขั้นสูง ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ค าว่า 
“การประเมินความเสี่ยง” แต่โดยหน้าที่ที่ก าหนด ก็
เสมือนว่าต้องท าการประเมินความเสี่ยงนั่นเอง) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างานให้ เป็นไปตามแผนงานโครงการ
เพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การท างานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ
กิจการ 

เมื่อเสนอแผนงานโครงการควบคุมความเสี่ยงไปแล้ว 
จป.บริหารต้องติดตามข่าวสารว่านายจ้างพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อย่างไร  

(4) ก ากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเพ่ือความปลอดภัยของลูกจ้าง
ตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
คณ ะกรรมการ ห รือหน่ วยงานความ
ปลอดภัย 

เมื่อมีจป.ระดับใดก็ตาม หรือคปอ.หรือหน่วยงาน
ความปลอดภัยได้ชี้ ให้ เห็นถึงข้อบกพร่องที่ เป็น
อันตราย ก็เป็นหน้าที่ของจป.บริหารที่จะก ากับ ดูแล 
หรือติดตามที่จะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับการ
ชี้แนะ 
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ตารางท่ี 6  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ
เทคนิค  และแนวทางการปฏิบัติในงานความปลดภัยทางถนน 

 
หน้าที่ตามกฎหมายของจป.เทคนิค แนวทางการให้จป.เทคนิคท าในด้านความปลอดภัย

ทางถนน 
(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้าง
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

จป.เทคนิคต้องติดตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
ทางถนนที่ครอบคลุมถึงสถานประกอบกิจการ แล้ว
ตรวจสอบว่าได้ปฏิบั ติตามแล้วหรือไม่  สรุป ให้
นายจ้างทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

(2) วิเคราะห์งานเพ่ือชี้บ่งอันตราย รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการ
ท างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

จป.เทคนิคต้องด าเนินการชี้บ่งอันตรายที่เกี่ยวกับงาน
การใช้ยานพาหนะ (โดยสามารถท าร่วมกันกับแผนก
ที่มีการใช้ยานพาหนะไปบนถนน) และท าการ
ประเมินความเสี่ยง หากพบว่าเสี่ยง ก็ต้อง เสนอ
มาตรการป้องกันให้กับนายจ้าง  

(3) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ
และคู่มือตามข้อ 3 

ข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 นี้ กฎหมายก าหนดให้
นายจ้างต้องจัดท าขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าลูกจ้างที่ต้องใช้
ยานพาหนะ ต้องปฏิบัติตาม โดยจป.หัวหน้างาน
ก ากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติจริง ดังนั้นในส่วนของจป.
เทคนิคจะเน้นไปในด้านการแนะน า 

(4) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย 
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ อัน เนื่ อ งจากการท างาน  และ
รายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้าง
เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

เป็นหน้ าที่ โดยตรงของจป.เทคนิคที่ จะท าการ
สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น 
จัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการป้องกันต่อ
นายจ้าง 

(5) รวบรวมสถิติ  จั ดท ารายงาน  และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย 
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 

จป.เทคนิคต้องน าสถิติการประสบอันตรายทางถนน
มาจัดท ารายงานและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการป้องกัน
ด้วย 

(6) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ท างานอ่ืนตามที่นายจ้างมอบหมาย 

- 
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ตารางท่ี 7  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ
เทคนิคขั้นสูง  และแนวทางการปฏิบัติในงานความปลดภัยทางถนน 

 
หน้าที่ตามกฎหมายของจป.เทคนิคขั้นสูง แนวทางการให้จป.เทคนิคขั้นสูงท าในด้าน

ความปลอดภัยทางถนน 
(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(ศึกษาตามที่แนะน าไว้ในกรณีจป.วิชาชีพ) 

(2) วิเคราะห์งานเพ่ือชี้บ่งอันตราย รวมทั้งก าหนด
มาตรการป้องกันและขั้นตอนการท างานอย่าง
ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

 

(3)  วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น โค ร งก า ร  ร ว ม ทั้ ง
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 
 

 

(4) ตรวจประเมินการปฏิ บั ติ งานของสถาน
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
หรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 

 

(5) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
ตามข้อ 3 

 

(6) แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการท างาน 

 

(7) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างาน และรายงานผล 
รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือป้องกันการเกิด
เหตุโดยไม่ชักช้า 

 

(8) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การ
เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอัน
เนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 

 

(9) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอ่ืน
ตามท่ีนายจ้างมอบหมาย 
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ตารางท่ี 8  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ
วิชาชีพ และแนวทางการปฏิบัติในงานความปลดภัยทางถนน 

 
หน้าที่ตามกฎหมายของจป.วิชาชีพ แนวทางการให้จป.วิชาชีพท าในด้านความ

ปลอดภัยทางถนน 
(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

จัดท าบัญชีรายการกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ แล้ว
สรุปเป็นประเด็น ๆ เสนอนายจ้าง 

(2) วิเคราะห์งานเพ่ือชี้บ่งอันตราย รวมทั้งก าหนด
มาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการท างานอย่าง
ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

น าเส้ นทางการเดิ นรถมาพิจารณ าชี้ บ่ ง
อันตราย แล้ วก าหนดมาตรการป้ องกัน 
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการท างาน 

(3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 

จากอันตรายที่ชี้บ่ง น ามาประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือวางแผนการป้องกันที่เหมาะสมต่อไป 

(4)  วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น โค ร งก า ร  ร ว ม ทั้ ง
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 

เนื่องจากในสปก.แต่ละแผนกต้องส่งแผนงาน
โครงการด้านความปลอดภัยต่อนายจ้าง จึง
ต้องท าการวิ เคราะห์และบูรณาการแผน
เหล่านั้น 

(5) ตรวจประเมินการปฏิ บั ติ งานของสถาน
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
หรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 

ตรวจประเมิ น ว่ ามี การปฏิ บั ติ ต ามแผน
ด าเนินงานข้อแนะน าต่าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้อง ผู้
มีส่วนได้เสีย คปอ.และจป.ระดับต่าง ๆ หรือ
แม้แต่พนักงานขับรถหรือไม ่ 

(6) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
ตามข้อ 3 

น า ข้ อ บั งคั บ แ ล ะคู่ มื อ ต าม ข้ อ  3 ข อ ง
กฎกระทรวงนี้มาแนะน า สอน ให้ลูกจ้างได้
ทราบและปฏิบัติตามได้ถูก 

(7) แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการท างาน 

งานแนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้างในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนถือเป็นหน้าที่ และ
สามารถให้คนอ่ืนมาเป็นวิทยากรได ้ 

(8) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  ห รือด า เนิ น การร่ วมกั บ บุ คคลหรื อ
หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ รับรองหรือตรวจสอบ
เอกสารหลั กฐาน รายงาน ในการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการท างานภายในสถานประกอบ
กิจการ 
 

สภาพและสิ่งแวล้อมในการท างาน (ภายใน
ยานพาหนะ) อาจมีคุณภาพไม่ดี จ าเป็นต้องมี
การตรวจวัดและประเมิน จป.วิชาชีพจึงควรชี้
บ่งอันตรายในส่วนนี้ไว้ด้วย 
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หน้าที่ตามกฎหมายของจป.วิชาชีพ แนวทางการให้จป.วิชาชีพท าในด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

(9) เสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือให้มีการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมกับสถาน
ประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

เป็นเรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จป.
วิชาชีพควรที่จะจัดท าข้อเสนอแนะการท า 
PDCA ต่อนายจ้าง (การพัฒนาระบบการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน 
ISO 39001 ก็ช่วยให้มีการท า PDCA) 

(10) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างาน และรายงานผล 
รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือป้องกันการเกิด
เหตุโดยไม่ชักช้า 
 

น าผลการด าเนินงาน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เหตุ
เดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน และ
การร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียมาตรวจสอบ
หาสาเหตุ และวิเคราะห์ เพ่ือจัดท ารายงาน
ผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือป้องกัน
การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

(11) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การ
เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอัน
เนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 

จัดท ารายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน
ของพนักงานขับรถ 

(12) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างาน
อ่ืนตามที่นายจ้างมอบหมาย 

- 

 
3.2) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

นอกจากนี้ กิจการข้างต้นทั้งหมด คือข้อ 1(1)-(14) หากมีจ านวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน
ขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มี “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน” (นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า คปอ.) ในจ านวนและวิธีการที่ก าหนดด้วย (ภาพท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

 

ประธาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการระดับ
ปฏิบัติการ 

กรรมการระดับ
บังคับบัญชา 
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จากภาพที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย 
1. ประธานกรรมการ อาจเป็นนายจ้าง หรือผู้ที่นายจ้างแต่งตั้งจากผู้ที่มีต าแหน่งระดับสูงในสปก. 
2. กรรมการระดับบังคับบัญชา เป็นกรรมการที่นายจ้างเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งต้องตั้งจากลูกจ้าง

ระดับหัวหน้างานขึ้นไปหรืออาจแต่งตั้งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือพยาบาลอาชีวนามัย
ประจ าโรงงานเป็นกรรมการดังกล่าวก็ได้ 

3. กรรมการระดับปฏิบัติการ เป็นกรรมการที่ฝ่ายลูกจ้างเป็นผู้เลือก ผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง แต่หากในที่สุดไม่มีลูกจ้างคนใดสมัคร ก็ให้นายจ้างแต่งตั้ง 

4. กรรมการและเลขานุการ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิค
ขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพเป็น ตามแต่กรณีว่าสถานประกอบกิจการนั้นมีระดับใดตาม
กฎหมายก าหนด 

ส าหรับจ านวนคณะกรรมการว่าอย่างน้อยต้องมีเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 จ านวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

จ านวนลูกจ้าง จ านวนกรรมการทั้งหมด 
50 - 99 5 

100 - 199 7 
200 + 11 

หมายเหตุ : จ านวนคณะกรรมการข้างต้นเป็นจ านวนอย่างน้อยท่ีสุด สถานประกอบกิจการอาจให้
มีจ านวนมากกว่านี้ก็ได้ แต่สัดส่วนจ านวนกรรมการระดับบังคับบัญชา ต้องสมดุลกับ
จ านวนกรรมการระดับปฏิบัติการ 

 
คณะกรรมการดังกล่าว นับเป็นอีกกลไกที่มีความส าคัญในการผลักดันงานความปลอดภัยทาง

ถนน เพราะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งสามารถน ามาใช้ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนได้ 
ดังนี้ (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางที่ 10  หน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ตามกฎหมาย 
 

หน้าที่ของคปอ.ตามกฎหมาย หน้าที่ของคปอ.ที่อาจด าเนินการในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน (ตัวอย่าง) 

(1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้ งความ
ปลอดภัยนอกงานเพ่ือป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ
การเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการ

คปอ.สามารถน าเรื่องความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงานขับรถที่ขับรถให้ผู้บริหาร/ 
ส่งเอกสาร/ รับส่งสินค้า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์/ 
หรือการขับรถของพนักงานฝ่ายขาย เป็นต้น 
มาพิจารณาเพ่ือเสนอนโยบายและแผนงาน
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หน้าที่ของคปอ.ตามกฎหมาย หน้าที่ของคปอ.ที่อาจด าเนินการในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน (ตัวอย่าง) 

ท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอ
ต่อนายจ้าง 

ความปลอดภัยให้นายจ้างได้ รวมถึงเรื่องความ
ปลอดภัยนอกงาน ที่จะดูแลไปถึงการรับส่ง
พนักงานทั้งของบริษัทเองหรือที่ว่าจ้างจาก
ผู้รับเหมาภายนอก/ การขับขี่ยานพาหนะ
ส่วนตัวของลูกจ้าง 

(2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เกี่ ย วกับความปลอดภั ย ในการท างานและ
มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 
เพ่ือความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง 
ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน
หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 

คปอ.สามารถน าเรื่องพนักงานขับรถ เรื่อง
ยานพาหนะที่ ใช้ของบริษัท มา เสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัย อาทิ การอบรมด้าน
ความปลอดภัยในการขับขี่ให้พนักงานขับรถ/ 
การอบ รม ฝ่ าย ซ่ อมบ ารุ ง ให้ เข้ า ใจ เรื่ อ ง 
Preventive Maintenance/ การตรวจสภาพ
ยานพาหนะทั้งในแต่ละวันและตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  เป็นต้น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน 

(4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3* 
รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างาน
ของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง 

* ข้อ 3 ในที่นี้ หมายถึงข้อ 3 ในกฎกระทรวง
ฉบับนี้ 

จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 ในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน 

(5) ส ารวจก ารป ฏิ บั ติ ก ารด้ าน ความ
ปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิติการ
ประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ
นั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

คปอ.เดินส ารวจดูสภาพความพร้อมของ
พนักงานขับรถ และสภาพรถที่ใช้งาน 
คปอ.น าสถิติการประสบอันตรายทางถนน ทั้ง
ในและนอกงานมาพิจารณาเพ่ือการแก้ไข 
ป้องกันต่อไป 
 

(6) พิ จ ารณ าโค รงก ารห รื อ แผน การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านความ
ปลอดภัยของลูกจ้ าง หั วหน้ างาน ผู้ บ ริหาร 
นายจ้ าง และบุ คลากรทุ ก ระดั บ เพ่ื อ เสนอ
ความเห็นต่อนายจ้าง 

 

คปอ .พิ จ ารณ าการจั ด อบรม เรื่ อ งความ
ปลอดภัยทางถนนให้กับ “ผู้ เกี่ยวข้อง” ทุก
ระดับ 
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หน้าที่ของคปอ.ตามกฎหมาย หน้าที่ของคปอ.ที่อาจด าเนินการในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน (ตัวอย่าง) 

(7) วางระบบการรายงานสภาพการท างาน
ที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุก
ระดับตอ้งปฏิบัติ 

คปอ.ก าหนดให้ระบบการรายงานครอบคลุมไป
ถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนนด้วย 

(8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่ เสนอ
นายจ้าง 

ติดตามเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่เคยเสนอ
นายจ้างไป บรรจุในวาระสืบเนื่อง 

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่ครบหนึ่งปี เพ่ือเสนอต่อนายจ้าง 

รายงานผลดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน 

(10) ประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

ประเมินผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมถึงเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนทั้งในและนอกงาน 

(11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ท างานอ่ืนตามที่นายจ้างมอบหมาย 

— 

 
4) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย           

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
ในปี 2553 กฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 

50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งได้น าข้อก าหนดใน OSH 
2001 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาเป็นแม่แบบ ประกอบด้วยข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
(ภาพที่ 2) 
 
1. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการน าไป

ปฏิบัติ 
4. การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
5. การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

ภาพที่ 2 ข้อก าหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานของกระทรวงแรงงาน 
 

กฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความส าคัญมากต่องานความปลอดภัยทางถนน เพราะแสดงให้เห็นว่า
สถานประกอบกิจการจ านวนมากอยู่ภายในการบังคับใช้ ต้องพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย
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ขึ้นในสถานประกอบกิจการ ซึ่งครอบคลุมถึงงานที่ต้องออกไปภายนอกโรงงานอยู่บนถนนเส้นทาง    
ต่าง ๆ  

จากภาพที่ 2  จะเห็นได้ว่าข้อก าหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานของ
กระทรวงแรงงาน มีลักษณะเป็น PDCA ดังนั้นหากวิเคราะห์ในรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎกระทรวงฉบับนี้กับข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 39001 จะพบว่าไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นหาก
จะมีการผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดท าระบบการจัดการ ISO 39001 เพ่ือการจัดการในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน ก็จะพบว่าไม่ได้สร้างภาระอย่างมากให้กับสถานประกอบกิจการ 
 
3. โครงสร้างด้านความปลอดภัยในการท างานของกระทรวงแรงงาน 

1) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ อยู่ 2 ข้อคือการ

ดูแลเรื่องสวัสดิการ และการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง โดยหน่วยงาน
ภายในกรมท่ีเป็นกลไกในการท าหน้าที่นี้มีทั้งท่ีอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค  

1.1)  หน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน พ.ศ. 2559 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไว้ดังนี้ 
(ข้อความตัวเอน) 

ข้อ 2 ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการท างาน การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการ
แรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา เพ่ือ
เพ่ิมโอกาส ในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับ ดูแลให้การ
รับรอง สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
แรงงานสากล 

(2) คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามท่ี กฎหมายก าหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(3) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายว่าด้วย 
แรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(4) พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในก ากับของรัฐ 
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(5) ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การ
คุ้มครอง แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 

(6) ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน 
(7) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความ

ไม่สงบ ด้านแรงงาน 
(8) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดท า

แผนงาน และประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ของกระทรวง 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือ
ตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.2)  หน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ส่วนกลาง จะมีกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติใน

ภารกิจข้างต้นของกรม และในส่วนภูมิภาค จะมีส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ใน
แต่ละจังหวัด และศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขตพ้ืนที่ ทั้งหมด 9 เขต ที่จะรับผิดชอบงานด้าน
ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง 

 
2) ส านักงานประกันสังคม 

ภายในส านักงานประกันสังคมจะมสี านักงานกองทุนเงินทดแทนที่จะท าหน้าที่ในเรื่อง
การจ่ายเงินทดแทนให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างาน เน้นว่าการประสบอันตรายนั้นต้อง
มาจากการท างาน กรณีเกิดเหตุนอกการท างาน จะไม่สามารถมารับเงินทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
 ศึกษาภาพรวมสถานการณ์และการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในสถานประกอบ

กิจการไทย 
 ศึกษาข้อมูลการจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางถนนในสถาน

ประกอบกิจการ จากเว็ปไซต์ของสหรัฐอเมริกา (NIOSH,OSHA) และสหราช
อาณาจักร (HSE) 
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1. ภาพรวมสถานการณ์และการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในสถานประกอบกิจการไทย 
การศึกษาเรื่องสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ถือเป็นการประสบอันตรายจากการ

ท างานนั้น แหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าเป็นเรื่องจากการท างาน คือการดูสถิติการประสบ
อันตรายที่ส านักงานกองทุนเงินทดแทนเผยแพร่ เพราะการประสบอันตรายต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถ
เรียกร้องเงินทดแทนได ้

ในตารางที่ 11 แสดงสาเหตุการประสบอันตรายที่ เกิดจากยานพาหนะเป็นต้นเหตุ ว่ามี
ระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ายานพาหนะซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่สุด
ที่ท าให้มีการเสียชีวิตจากการท างานมากที่สุดนั้น เป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิตจากยานพาหนะปีละ 
263.6 คน และเป็นเหตุให้ลูกจ้างประสบอันตรายจากยานพาหนะเฉลี่ยปีละ 4,985.1 คน 
 
ตารางที่ 11  สถิติการประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้างที่มีสาเหตุมาจากยานพาหนะ

ระหว่างป ี2551-2560 (คน) 
 

ปี เสียชีวิต 
(คน) 

ทุพพลภาพ 
(คน) 

สูญเสียอวัยวะ 
บางส่วน 

(คน) 

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน 

(คน) 

หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน 

(คน) 

รวม 
(คน) 

2551 304 4 42 2,659 2,682 5,691 
2552 291 2 33 2,462 2,500 5,288 
2553 274 2 38 2,417 2,248 4,979 
2554 287 1 28 2,125 1,982 4,423 
2555 369 6 42 2,287 2,047 4,751 
2556 277 3 20 1,841 1,498 3,639 
2557 303 3 40 2,665 2,732 5,743 
2558 267 - 51 2,511 2,550 5,379 
2559 256 4 53 2,413 2,374 5,100 
2560 278 4 35 2,271 2,270 4,858 

 
ที่มา : ส านักงานประกันสังคม www.sso.go.th ค้นคืนวันที่ 1 เมษายน 2562 
           
2. การจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจการของ NIOSH 

และ OSHA สหรัฐอเมริกา 
2.1 NIOSH  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและโรงงานประเภทต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่เหมืองแร่) คือ National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่

http://www.sso.go.th/


26 

เน้นด้านการให้ความรู้และวิจัย และ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการออกและบังคับใช้กฎหมาย 

The NIOSH Center for Motor Vehicle Safety (CMVS) เป็ น ห น่ วยงาน ที่
ตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 และมีเว็บไซต์ที่ NIOSH จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาการประสบเหตุทางถนน
ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ที่มีสถิติการเสียชีวิตในระดับสูงกว่าสาเหตุอ่ืน ๆ และมีการจัดท า
ข้อเสนอแนะ (guidance) ทีม่ีพ้ืนฐานมาจากงานวิจัย หน่วยงานนี้มีวิสัยทัศน์ดังนี้  
 
The NIOSH CMVS is guided by the vision that: All workers who are exposed to 
hazards of motor vehicle traffic while working have the highest possible levels 
of protection from the risk of motor vehicle crashes and resulting injuries. 
 
ส าหรับยานพาหนะที่มุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพ่ือหาค าตอบให้เกิดความปลอดภัยทางถนน คือกิจการ
ประเภทต่อไปนี้ 

1) Truck drivers 
2) Drivers in other high-risk jobs (EMS, law enforcement, oil and gas 

extraction) 
3) Light-vehicle drivers (real estate, sales, health care) 

รปูแบบการท างานของ CMVS คือ 
1) Identify risk factors for work-related crashes 
2) Apply engineering and technology-based safety interventions 
3) Promote evidence-based policies and practices 
4) Share NIOSH research with global partners 
5) Communicate safety and policy recommendations 
ทั้งนี้จะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพ่ือเป็นทิศทางการด าเนินงานด้วย  

 
The development of this strategic plan was guided by the Haddon Matrix, a 
framework which sees the driver, the vehicle, and the environment as key points for 
intervention. For purposes of work-related motor vehicle safety, policies and 
programs were identified as another key area for intervention because of the 
substantive role of employer policies in establishing conditions for operation of 
motor vehicles in the workplace. The following five strategic goals form the 
foundation for this strategic plan: 
Strategic Goal 1: Advance understanding of risk factors associated with work-related 
motor vehicle crashes and resulting injuries through epidemiologic analyses to guide 
research and prevention strategies. 
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Strategic Goal 2: Reduce the incidence and severity of work-related motor vehicle 
crashes by implementing engineering and technology-based safety interventions and 
studying the positive or negative safety consequences of new technologies installed 
in vehicles. 
Strategic Goal 3: Reduce the incidence and severity of work-related motor vehicle 
crashes through the implementation of comprehensive, evidence-based road safety 
management policies and interventions. 
Strategic Goal 4: Reduce work-related motor vehicle crashes and resulting injuries 
globally through national and international collaborations on occupational motor 
vehicle safety research and guidance. 
Strategic Goal 5: Enhance availability of clear and concise guidance and 
informational products on the prevention of work-related motor vehicle crashes and 
resulting injuries. 
 
นอกจากนี้ยังมีการจัดท า Behind the Wheel at Work eNewsletter อีกด้วย 

2.2 OSHA  
ในสหรัฐอเมริกา OSHA หรือ Occupational Safety and Health Administration เป็น

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือ Occupational Safety 
and Health Act ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้ดูแลรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยตรง แต่ก็มีส่วนใน
เรื่องการให้นายจ้างรับผิดชอบความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้างที่ต้องใช้ยานพาหนะในการ
ท างาน 

OSHA มีเว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับ Motor Vehicle Safety ดังมีหน้าเว็บไซต์ตามภาพนี้ 
(ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ OSHA ‘s Motor Vehicle Safety 

ที่มา : www.osha.gov ค้นคืนวันที่ 5 เมษายน 2562 
 
หัวข้อหลักท่ีมีในเว็บไซต์ OSHA ‘s Motor Vehicle Safety คือ 

1) Standards เป็นหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน OSHA ที่เกี่ยวกับ Motor Vehicle 
Safety 

2) Construction ให้ความส าคัญกับงานก่อสร้างที่มีอันตรายและได้รับผลกระทบจากความ
ไม่ปลอดภัยทางถนนที่จะเกิดกับลูกจ้างและประชาชนที่ใช้ถนน 

3) Hazards and Solutions  
4) Workplace Vehicle Safety 
5) Additional Resources 

 
3. การจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจการของ HSE 

สหราชอาณาจักร 
ในสหราชอาณาจักร ได้มีการจัดตั้งคระกรรมการอิสระคือ Work-Related Road Safety 

Task Group โดยรัฐบาลและ Health and Safety Commission (HSC) (ปัจจุบันได้มีการยุบรวม 
HSC เข้าไปใน HSE แล้ว) เป็นผู้ร่วมแต่งตั้ง โดยมีมูลเหตุมาจากยุทธศาสตร์ “Road Safety Strategy 
Tomorrow's Roads: safer for everyone”  ที่ ต้ องการเห็ นความปลอดภั ยทางถนนขึ้ น มา 
นอกจากนี้ทางการสหราชอาณาจักร 

http://www.osha.gov/
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คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้จัดท าข้อเสนอแนะที่จะลดจ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน และเชื่อว่า 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น
นั้น เป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการท างาน และคิดประมาณได้ว่าในทุก ๆ สัปดาห์ จะมีคนท างาน
เสียชีวิต 20 ราย และบาดเจ็บรุนแรง 250 คน (a third of all road traffic accidents involve 
someone who is at work at the time! This may account for over 20 fatalities and 250 
serious injuries every week.) 

ภารกิจส าคัญของคณะกรรมการชุดนี้มีดังนี้ (ดูในกรอบ) 
 
The Terms of Reference for this Group were to : 

1. จัดท าสถิติที่แม่นย าเกี่ยวกับการประสบอันตรายทางถนนที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานบน
ถนนสาธารณะที่ถึงขั้นเสียชีวิตและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น (Establish accurate casualty and incident 
statistics for work-related activities on or near public roads) 

2. จัดท าข้อสรุปสาเหตุหลักและวิธีการป้องกันการประสบเหตุทางถนนที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ท างาน (Establish the main causes and methods of preventing at-work road traffic incidents) 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการป้องกัน
การประสบเหตุทางถนนที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน (Promote a public debate on best practice 
in relation to preventing at-work road traffic incidents) 

4. จัดให้มีมาตรฐานการจัดการข้ันต่ าเกี่ยวกับการเดินทางเพ่ือการท างานและการท างานอื่น ๆ 
บนถนนทางหลวงสายหลัก ที่เป็นที่ยอมรับส าหรับนายจ้าง ผู้ประกอบการตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง 
(Agree minimum management standards for employers, the self-employed and others 
for work-related journeys and other work activities on the highway) 

5. จัดท าข้อเสนอที่ไม่ใช่กฎหมาย ถึงวิธีการที่จะรวมกฎหมายความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนเข้ากับกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Propose, if possible non-legislative, 
ways to bring together road traffic law with health and safety at work law) 

6. จัดท าข้อเสนอแนวทางที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยการจราจรทางถนน
และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะสามารถท างานด้วยกันได้ 
(Propose ways in which those who enforce road traffic law and those who enforce 
health and safety at work law can work together) 
 

Summary of recommendations 
 
Primary recommendations 
• there should be a more rigorous application of existing health and safety at work 
law to on- the-road work activities, including occupational driving (rec 3); 
• based on their risk assessment, employers should include measures to manage at-
work road safety within their existing health and safety management systems, 
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consulting employees and their representatives as necessary. Employees should co-
operate with their employer to enable them to comply with their statutory duties; 
and they should take reasonable care of their own health and safety and that of 
others affected by their actions (rec 4); 
• based on their risk assessment, employers should ensure that their employees are 
competent to drive, or work on or by roads, safely. A specific driving test for 
occupational drivers, beyond what is already required by law, is not recommended 
(rec 8); 
• HSE should lead a public information campaign, in concert with DTLR and others, to 
alert employers that their occupational health and safety risk management systems 
should cover at-work road safety (rec 5); 
• HSE, in consultation with stakeholders and as soon as possible, should develop 
generic guidance for employers and others on how to manage at-work road safety. 
HSE should review the impact of its guidance in Spring 2004, to determine whether to 
recommend the production of an HSC Approved Code of Practice on the issue (rec 
6); 
• the police report form (STATS 19) should be amended at its next quinquennial 
review (2002) to include questions about journey purpose (rec 1); 
• at the next review of the RIDDOR regulations, HSC/E should consider how at-work 
road traffic incidents involving fatalities, major and over 3-day injuries should be 
reported to the enforcing authorities (rec 12); 
• the various health and safety and road safety enforcing authorities, led by HSE, 
should develop ways of working to investigate at-work road traffic incidents and take 
appropriate enforcement action; and to adopt a coordinated approach to preventive 
activity (rec 13); 
• DTLR and HSE should develop a programme of research to learn more about at-
work road safety issues for example on causation, the practicability and effectiveness 
of management interventions, human factors, costs of at-work road traffic incidents, 
roadside working, international and intermodal comparisons (rec 2). 
• an appropriate standing body should be charged with taking forward the 
recommendations in this report and monitoring their implementation, preparing a first 
update on progress to Ministers and HSC in Spring 2004 (rec 17); 
• Government and HSC should consider what resources are appropriate to implement 
these recommendations (rec 18). 
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Secondary recommendations 
• subsequent to the publication of generic HSE guidance (rec 6), HSE and other 
appropriate bodies should consider the production of subsidiary guidance for specific 
sectors and for small firms and include case studies (rec 7); 
• HSE should seek to influence management training providers to include at-work 
road safety risk management issues within management courses that address health 
and safety (rec 9); 
• HSC/E, in implementing Action point 5 (involving the insurance industry) and Action 
point 26 (designing a grant scheme for small businesses) of the Revitalising Health 
and Safety initiative, should include at-work road safety in their considerations (rec 
10); 
• the DTLR/HSE-led High Level Forum, providing leadership on health and safety 
management issues within the Civil Service, should consider at-work road safety 
within its deliberations (rec 11); 
• further work should be carried out to explore whether HSE be given the power to 
object to the granting and monitoring of operator licences, and whether they should 
be encouraged to report to the Traffic Commissioners and others any malpractices in 
regard to health and safety matters by existing licence holders (rec 14); 
• DTLR and appropriate agencies should conduct further work to look into how best 
to improve the safety of the operation of light goods vehicles, for example through a 
modified operator licensing system (rec 15); 
• police authorities/chief constables should use their powers to pursue employers 
who fail to meet their responsibilities under road traffic law, taking prosecutions 
against them as appropriate (rec 16). 
 

ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน  
สามารถเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ของ Health and Safety Executive (HSE) หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหราชอาณาจักร มีเมนูว่าด้วยเรื่อง Occupational 
Road Safety ตามภาพท่ี 4  
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ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์ของ HSE ที่เกี่ยวกับ Work Related Road Safety 

 
โดยสรุป หน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา (คือ 

NIOSH และ  OSHA) และสหราชอาณาจักร (HSE) ต่างก็มี เรื่อง Occupational Road Safety 
น าเสนอในเว็บไซต์ของตนเองและมีข้อมูล ตลอดจนรายงานการศึกษาที่น่าสนใจทั้งของหน่วยงาน
นั้นเอง และของหน่วยงานและองค์กรอื่นที่สามารถเชื่อมต่อ (Link) ไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชุดฝึกอบรมด้านระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน  

(Training Package) 
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ในการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน 
ISO 39001 ควรมีการจัดฝึกอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรที่ 1 ความเข้าใจข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 39001 
หลักสูตรที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน 

ISO 39001 
หลักสูตรที่ 3 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตาม

มาตรฐาน ISO 39001 
โดยมีรายละเอียดและแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
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หลักสูตรที่ 1 ความเข้าใจข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 39001 
 

ในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน ISO 39001 ขึ้นใน
หน่วยงานใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่ส าคัญประการแรกคือผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ  และการตรวจ
ประเมิน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 39001 ว่าแต่ละข้อได้ก าหนด
เรื่องอะไรไว้บ้างที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องมีหรือต้องท า ซึ่งหากอ่านในต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็ให้ดู
จากข้อความที่ก าหนด หากมีการใช้ค าว่า Shall ก็แปลว่านั่นคือสิ่งที่ต้องท า (ดูในกรอบ) ส่วนว่าจะท า

อย่างไรนั้น ก็ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ที่จะพิจารณาเองว่าจะด าเนินการอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
รายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ 
เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้รับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายวัตถุประสงค์ของ ISO 39001 ได ้
2. ระบุข้อก าหนดทั่วไปของ ISO 39001 ได ้
3. อธิบายข้อก าหนดแต่ละข้อได้ 

2. ระยะเวลาการอบรม 
6 ชั่วโมง (1 วัน) 
 

5.2 Policy 
Top management shall establish an RTS policy that: 
a) is appropriate to the purpose of the organization; 
b) provides a framework for setting RTS objectives and RTS targets; 
c) includes a commitment to satisfy applicable requirements; 
d) includes a commitment to continual improvement of the RTS management 
system. 
 
จากข้อก าหนดข้อ 5.2 Policy แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา ผู้บริหารระดับสูง 
(Top management) ต้อง (shall) เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และนโยบายนั้นต้องมีเนื้อหาสาระที่
สอดคล้องกับสาระท่ีก าหนดในข้อ a) – d) ด้วย 
 
การพิจารณาว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดท าตามข้อก าหนดหรือไม่ เวลาตรวจประเมิน ก็ตรวจแบบว่า
ข้อก าหนดว่าอะไรไว้ ทางองค์กรหรือหน่วยงานได้ท าตามที่ก าหนดหรือไม่ ถ้าท า ก็ถือว่าสอบผ่าน 
ดังนั้น การท าความเข้าใจในข้อก าหนดจึงมีความส าคัญมาก 
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3. การทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 15 ข้อ ให้ท า
แบบทดสอบก่อนที่จะท าการสอน ระยะเวลาการสอบ 15 นาท ี

4. วิธีการสอน 
การบรรยาย 

5. สื่อการสอน 
1. มาตรฐาน ISO 39001  
2. สื่อ ppt 

6. แบบแผนการสอน 
มีดังนี้ 
1. อธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักสูตร 
2. ระบุหัวข้อการอบรม 
3. อธิบายขั้นตอนการอบรม 
4. แจกแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
5. บรรยาย และเปิดโอกาสให้ซักถาม 
6. แจกแบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
7. แจกแบบประเมินผล 

7. ตารางอบรม 
เวลา หัวข้อ 

09.00 – 09.30 น. วัตถุประสงค์และข้อก าหนดทั่วไปของ ISO 39001 
09.30 – 16.00 น. ข้อก าหนด ISO 39001 
8. การทดสอบความรู้หลังเรียน 

แบบทดสอบความรู้หลังเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 15 ข้อ ให้ท า
แบบทดสอบหลังเรียนภายหลังที่ท าการสอนเสร็จแล้ว ระยะเวลาการสอบ 15 นาท ี

9. การประเมินผล 
แบบประเมินผลการจัดอบรม 
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หลักสูตรที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตาม
มาตรฐาน ISO 39001 

 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย

ทางถนนตามมาตรฐาน ISO 39001 เข้าใจในรายละเอียดของการด าเนินการเพ่ือบรรลุถึงการมีระบบ
ดังกล่าวของหน่วยงาน 
รายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ 
เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้รับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายข้อก าหนดแต่ละข้อของ ISO 39001 ได ้
2. อธิบายระบบเอกสารของ ISO 39001 ได ้
3. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการ ISO 39001 ได้ 
4. อธิบายรูปแบบการตรวจประเมินภายในและการตรวจเพ่ือการขอการรับรอง ISO 

39001 ได ้
2. ระยะเวลาการอบรม 

18 ชั่วโมง (3 วัน) 
3. การทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 25 ข้อ ให้ท า
แบบทดสอบก่อนที่จะท าการสอน ระยะเวลาการสอบ 25 นาท ี

4. วิธีการสอน 
1. การบรรยาย  
2. การท ากิจกรรมกลุ่ม 

5. สื่อการสอน 
1. มาตรฐาน ISO 39001  
2. สื่อ ppt 

6. แบบแผนการสอน 
มีดังนี้ 
1.   อธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักสูตร 
2.   ระบุหัวข้อการอบรม 
3. อธิบายขั้นตอนการอบรม 
4. แจกแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
5. บรรยาย และเปิดโอกาสให้ซักถาม 
6. แจกแบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
7. แจกแบบประเมินผล 
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7. ตารางอบรม 
วัน เวลา หัวข้อ 

วันที่ 1      09.00 – 09.30 น. วัตถุประสงค์และข้อก าหนดทั่วไปของ ISO 39001 
              09.30 – 16.00 น. ข้อก าหนด ISO 39001 
วันที่ 2      09.00 – 12.00 น. ระบบเอกสาร ISO 39001  
              13.00 – 16.00 น. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ISO 39001  
วันที่ 3      09.00 – 12.00 น. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ISO 39001 (ต่อ) 
              13.00 – 16.00 น. รูปแบบการตรวจประเมินภายในและการตรวจเพ่ือการขอการ

รับรอง ISO 39001 
8. การทดสอบความรู้หลังเรียน 

แบบทดสอบความรู้หลังเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 25 ข้อ ให้ท า 
แบบทดสอบหลังเรียนภายหลังที่ท าการสอนเสร็จแล้ว ระยะเวลาการสอบ 25 นาท ี

9. การประเมินผล 
แบบประเมินผลการจัดอบรม 
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หลักสูตรที่ 3 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตาม
มาตรฐาน ISO 39001 

 
หลักสูตรการตรวจประเมินภายในเป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญมาก เพราะการตรวจประเมิน

ต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีความสามารถ (ซึ่งวัดจากการผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว) ที่จะท าให้
ตรวจพบข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ที่ควรมีการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมา  

1. วัตถุประสงค์ 
เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้รับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายข้อก าหนดแต่ละข้อของ ISO 39001 ได ้
2. อธิบายรูปแบบการตรวจประเมินภายในและการตรวจเพ่ือการขอการรับรอง ISO 

39001 ได ้
3. อธิบายกระบวนการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ ISO 39001 ได ้
4. จัดท ารายการ (Checklist) ส าหรับใช้ตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO 39001 ได้ 
5. สามารถเขียนใบ CARs ได ้

2. ระยะเวลาการอบรม 
18 ชั่วโมง (3 วัน) 

3. การทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 10 ข้อ และแบบ

กาถูกหรือกาผิด 
ตามแต่กรณี ให้ท าแบบทดสอบก่อนที่จะท าการสอน ระยะเวลาการสอบ 25 นาท ี

4. วิธีการสอน 
1. การบรรยาย  
2. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. การท า Workshop 

5. สื่อการสอน 
1. มาตรฐาน ISO 39001  
2. สื่อ ppt 
3. สถานการณ์จ าลอง 

6. แบบแผนการสอน 
มีดังนี้ 
1. อธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักสูตร 
2. ระบุหัวข้อการอบรม 
3. อธิบายขั้นตอนการอบรม 
4. แจกแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
5. บรรยาย และเปิดโอกาสให้ซักถาม 
6. แจกแบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
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7. แจกแบบประเมินผล 
7. ตารางอบรม 

วัน เวลา หัวข้อ 
วันที่ 1      09.00 – 09.30 น. วัตถุประสงค์และข้อก าหนดทั่วไปของ ISO 39001 
              09.30 – 12.00 น. ทบทวนข้อก าหนด ISO 39001 
              13.00 – 16.00 น. รูปแบบการตรวจประเมินภายในและการตรวจเพื่อการขอการ

รับรอง ISO 39001 
วันที่ 2      09.00 – 12.00 น. ขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน 
              13.00 – 16.00 น. การจัดท ารายการ (Checklist) และการออกใบ CARs 
วันที่ 3      09.00 – 12.00 น. Workshop การตรวจประเมินระบบ ISO 39001  
              13.00 – 16.00 น. การน าเสนอผลงาน 

การประเมินผล 
8. การทดสอบความรู้หลังเรียน 

แบบทดสอบความรู้หลังเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 10 ข้อ และแบบ
กาถูกหรือกาผิด ตามแต่กรณี ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนภายหลังที่ท าการสอนเสร็จแล้ว ระยะเวลา
การสอบ 25 นาที 

9. การประเมินผล 
แบบประเมินผลการจัดอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการลงทุนด้านความปลอดภัยทางถนน 

ในสถานประกอบกิจการ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการลงทุนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจการ 
 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีข้อมูลว่าจ านวนการเสียชีวิตและจ านวนการประสบอันตรายทาง
ถนนที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานจะมีจ านวนมากน้อยเพียงใด แต่หากพิจารณาจากข้อมูลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย จะพบว่าจ านวนข้างต้นจะมีประมาณ 1 ใน 3 ของ
จ านวนที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่สถิติของกองทุนเงินทดแทนประเทศไทย พบว่าเกือบร้อยละ 50 ของ
ลูกจ้างที่เสียชีวิตในการท างานในแต่ละปีนั้น มีเหตุจากยานพาหนะ  ประกอบกับหากวิเคราะห์ใน
รายละเอียดจะพบว่าคนท างานในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ไม่ได้ใช้รถใช้ถนนเฉพาะการท างาน
เท่านั้น แต่ก็ได้มีเวลาในช่วง Off the Job ที่ใช้รถใช้ถนนเช่นกัน อาทิช่วงไปกลับจากที่ท างาน การ
พักผ่อนวันหยุด เป็นต้น ดังนั้น จึงมีน้ าหนักความส าคัญที่ควรมีการลงทุนด้านความปลอดภัยทางถนน
ในสถานประกอบกิจการ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการลงทุนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจการ มีดังนี้ 
1. การบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยแรงงานอย่างเคร่งครัด  

กระทรวงแรงงานมีกฎหมายความปลอดภัยแรงงานที่เป็นพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงหลายฉบับที่บังคับใช้กับ
สถานประกอบกิจการจ านวนมากในหลาย ๆ ประเภทกิจการ อาทิ สถานประกอบกิจการการขนส่งไม่
ว่าจะเป็นการขนส่งสิ่งของหรือคน และไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศก็ตาม 
โดยได้มีการก าหนดมาตรการความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้างในหลาย ๆ เรื่อง เช่น 

1) นายจ้างต้องบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา 8 พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) 

2) นายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ
คณะบุคคลเพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 13 พรบ.ความ
ปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) 

3) นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานไว้ในสถาน
ประกอบกิจการ (ข้อ 3 หมวดทั่วไป กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ.2549) 

4) นายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน ระดับ
บริหาร และระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ (ตามแต่กรณี) 
(กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549) 

5) นายจ้างต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน (กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) 
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จึงจะเห็นได้ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการท างาน
ของลูกจ้างที่ต้องใช้ยานพาหนะอยู่แล้ว การด าเนินการในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจึง
เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน  

นอกจากนี้ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังเป็นกรรมการโดยต าแหน่งใน
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน การบังคับใช้กฎหมายของตนเองให้เข้มแข็งจึงเป็นเรื่องที่น่า
ด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง 

2. การจัดท าคู่มือการพัฒนาระบบการจัดการ ISO 39001 แบบ Self Learning  
เพ่ือให้สถานประกอบกิจการน าไปใช้เป็นคู่มือส าหรับการพัฒนาระบบการจัดการ

ดังกล่าว โดยคู่มือต้องสามารถใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างประกอบ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้อง
ใช้ในระบบการจัดการนี้ด้วย 

3. การสร้างระบบ Self Declaration ระบบ ISO 39001  
ในการให้การรับรองว่าองค์กรใดมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับระบบการจัดการตาม

มาตรฐานของ ISO ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการใด เช่น ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9000 หรือ 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 
45001 ก็ตาม ต้องมีการตรวจประเมิน (Audit) ด้วยหน่วยที่ให้การรับรอง (Certified Body; CB) ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองสูง และติดพันต้องมีค่าใช้จ่ายทุก ๆ ปีอีกด้วย จึงท าให้เป็น
ปัญหากับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในเรื่องค่าใช้จ่ายนี้มาก  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถ
ที่จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนขึ้นมา โดยไม่ติดขัดกับปัญหาข้างต้น แต่สามารถ
ที่จะมีการแสดงออกถึงการมีการด าเนินงานของสถานประกอบกิจการที่สอดคล้องกับระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน ISO 39001 จึงขอเสนอให้มีการพัฒนาและด าเนินการในเรื่องการสร้างระบบ 
Self Declaration ระบบ ISO 39001 โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

3.1 หลักการของระบบการประกาศรับรองตนเอง 
การประกาศรับรองตนเองว่าองค์กรคือสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ได้มีการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการ ISO 39001 นั้น สามารถที่จะน าแนวทางที่
ก าหนดไว้ใน  ISO/IEC 17050 – 1 : Conformity Assessment – Supplier ‘s Declaration of 
Conformity – Part 1 : General Requirement แ ล ะ  ISO/IEC 17050 – 1 : Conformity 
Assessment – Supplier ‘s Declaration of Conformity – Part 2 : Supporting 
Documentation มาใช้ได้  

โดยสรุปสิ่งที่ต้องด าเนินการ มีดังนี้ 
1. สถานประกอบกิจการพัฒนาและด าเนินการตามข้อก าหนดของ ISO 39001 

จนถึงขั้นตอนการทบทวนการจัดการ (Management Review) และมีการปรับปรุงตามที่ระบุในผล
การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และตามมติของที่ประชุมฝ่ายบริหาร (หากมี) 

หมายเหตุ : สถานประกอบกิจการอาจเชิญผู้ตรวจประเมินภายนอกมาช่วยท าการ
ตรวจประเมินเสริมการตรวจประเมินภายในขององค์กรก็ได้ เพ่ือสร้างความม่ันใจมากยิ่งขึ้น 
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2. สถานประกอบกิจการทวนสอบผลการด าเนินงานทั้งหมดว่าสอดคล้องกับ
ข้อก าหนด ISO 39001 โดยอาจใช้ Checklist มาช่วยในการทวนสอบดังกล่าว 

3. สถานประกอบกิจการจัดท าแนวทางการเข้าถึงข้อมูลส าหรับผู้สนใจภายนอกที่
อยากทราบวิธีการท างาน เอกสาร หรือข้อมูล (ที่ไม่ใช่ความลับทางการค้า) ที่เกี่ยวข้องกับการท า
ระบบการจัดการดังกล่าว สามารถเข้าถึงเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมั่นใจในการ
ประกาศรับรองตนเองขององค์กรนั้น ตัวอย่างการเข้าถึงของข้อมูล เช่น 

1) การให้เข้ามาศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ  
2) การส่งเอกสารที่ใช้ในระบบให้ตามที่มีผู้ขอ  
3) การจัดท าเป็นข้อมูลให้เข้าถึงทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

4. สถานประกอบกิจการ จัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่แนะน าไว้ ใน ISO/IEC 
17050 (ภาพท่ี 5) และสามารถจัดท าใบรับรองตนเองได้ ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 6) ที่น าเสนอดังนี้  
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มอก. 17050 เล่ม 1-2549 
ISO/IEC 17050-1 : 2004 
 
A.2 Example of form of declaration of conformity 
Suppller’s declaration of conformity (in accordance with ISO/IEC 17050-1) 
No. ……………………………………….. 
Issuer’s name:  ………………………………………………………………………………………. 
Issuer’s address:  ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 
Object of the declaration: ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 
The object of the declaration described above is in conformity with the 
requirements of the following documents: 
Documents No. Title    Edition/Date of issue 
………………………… ………………………………………… ……………………………………………………… 
………………………… ………………………………………… ……………………………………………………… 
………………………… ………………………………………… ……………………………………………………… 
Additional information: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Signed for and on behalf of: 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
(Place and date of issue) 
……………………………………………………… ………………………………………………………………………………. 
(Name, function)   (Signature or equivalent authorized by the issuer) 
 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบฟอร์มในการประกาศรับรองตนเองว่าได้ด าเนินการตามข้อก าหนด 
ที่มา : มอก.17050 เล่ม 1-2549 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างใบประกาศรับรองตนเองว่าได้ด าเนินการสอดคล้องกับข้อก าหนดในมาตรฐาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO  14001 
ที่มา : ค้นใน Google คืนวันที่ 25 มกราคม 2562 

 
แนวทางข้างต้น เป็นแนวทางทั่วไปที่สามารถจะใช้ได้กับระบบการจัดการใด ๆ ก็ได้ ดังนั้น 

หากจะมีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนขึ้นมาส าหรับกิจการประเภทใดประเภท
หนึ่งขึ้นมาที่ไม่ใช่ระบบการจัดการ ISO 39001 ก็สามารถประยุกต์ตามแนวทางท่ีเสนอมานี้ได้ 
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3.2 การส่งเสริมการรับรองตนเองในระบบ ISO 39001 เนื่องจากการประกาศรับรอง
ตนเอง ต้องด าเนินการตรวจประเมิน หากผลการตรวจผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจประเมิน  และ
หน่วยงานได้ด าเนินการทบทวนการจัดการด้วยแล้ว จึงจะท าการประกาศรับรองตนเองได้ ซึ่งการ
ตรวจประเมินนี้ อาจด าเนินการโดยคนของหน่วยงานนั้น ๆ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือโดยลูกค้า หรือผู้ว่า
จ้างให้ผลิตสินค้า (อาจมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีก็เป็นได้) หรือโดยบริษัท CB ต่าง ๆ (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง) ใน
การศึกษานี้จึงขอเสนอให้มีการส่งเสริมการรับรองตนเอง โดยการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ไว้ส าหรับให้หน่วยงานที่จะประกาศรับรองตนเองได้น าไปใช้ประโยชน์            

สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีต้องจัดท าข้ึนมาได้แก่ 
ก. ระยะแรก ๆ  

1) ประสานงานกับหน่วยงานก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการ เพ่ือก าหนด
กระบวนการการประกาศรับรองตนเอง 

2) จัดงบประมาณสนับสนุน 
2.1) จัดท าคู่มือการประกาศรับรองตนเอง ไว้ให้น าไปใช้งาน 
2.2) อบรมเทคนิคการตรวจประเมินเพ่ือการประกาศรับรองตนเอง 
2.3) สร้างความเข้าใจและยอมรับในเรื่องการประกาศรับรองตนเองให้กับ

สถานประกอบกิจการใหญ่ขนาด ๆ ที่มีการว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมามาก ๆ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชน 

2.4) จับมือกลุ่มเครือข่ายตั้งเป็นกลุ่มที่จะให้การยอมรับรับรองผลการ
ประกาศรับรองตนเอง 

ข. ระยะยาว  
1) สร้างการยอมรับในเรื่องการประกาศรับรองตนเองในหน่วยงานและองค์กร

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ขยายจ านวนสถานประกอบกิจการที่พัฒนา และรักษา

ไว้ซึ่งการด าเนินการตามระบบ ISO 39001 
 

4.  องค์กรหลักภาคเอกชน ได้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
และสภาหอการค้าไทย ตลอดจนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน  
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งระบบการ
จัดการ ISO 39001 

การที่ภาคเอกชนด้วยกันที่เป็นภาคีเครือข่าย หรือที่ท าธุรกิจกัน ได้ปรึกษาหารือและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในสมาคมเดียวกัน หรือที่มีการท าธุรกิจด้วยกัน ได้
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งการด าเนินการตามข้อก าหนดของ ISO 39001 นั้น ในเชิงจิตวิทยาน่าจะมี
น้ าหนักให้สถานประกอบกิจการด าเนินตาม ๆ กัน และสามารถปรึกษาหารือกันได้อีกด้วย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ ในสถานประกอบกิจการ  
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คู่มือการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ ในสถานประกอบกิจการ  

 
บทน า 
 
 สืบเนื่องจากประเทศไทยมีสถิติการประสบอันตรายทางถนนสูงมาก และส่งผลกระทบทางลบ
ต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามของหลายหน่วยงานที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามสถิติการประสบอันตรายก็ยังคงสูงอยู่ 
 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ได้จัดท าแผนงานและ
โครงการที่หลากหลายเกี่ยวกับถนนปลอดภัย และในระยะหลังนี้ได้มีแนวคิดที่จะผลักดันให้สถานประกอบ
กิจการได้พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการประสบ
อุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากยานพาหนะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากการท างานของลูกจ้างสูงถึง
ประมาณเกือบร้อยละ 50 ของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดที่เสียชีวิตจากการท างานในแต่ละปี 
 คู่มือการจัดการความปลอดภัยทางถนน ที่จัดท าขึ้นนี้ มีพ้ืนฐานส าคัญมาจากข้อก าหนดของ
มาตรฐาน ISO 39001 Road Traffic Safety ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน
โดยตรง สามารถใช้ได้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการและทุกขนาด  
 ถึงแม้ว่าคู่มือนี้จะจัดท าขึ้นส าหรับให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ 
เป็นผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในเรื่องความปลอดภัยในการท างานภายในสถาน
ประกอบกิจการก็ตาม แต่ด้วยข้อเท็จจริงว่างานความปลอดภัยในการท างานเป็นงานที่ทุกคนในสถาน
ประกอบกิจการต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดังนั้นคู่มือนี้จึงเขียนในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร ก็สามารถท าความเข้าใจได้ไม่ยาก 
 
วัตถุประสงค ์
 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ สามารถใช้คู่มือนี้ในการพัฒนา
ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของสถานประกอบกิจการได้ 
 
ขั้นตอนการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 

ก. ขั้นตอนอย่างละเอียดส าหรับการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างละเอียดต่อไปนี้ 

สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรแต่ละแห่งได้ ในที่นี้ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่ไม่เคยพัฒนาระบบการจัดการใด ๆ มาก่อน แต่หากองค์กรที่เคย
พัฒนาระบบการจัดการมาก่อนแล้ว อาจปรับปรุงขั้นตอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองได้ 
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นอกจากนี้ หากสถานประกอบกิจการใดที่ต้องการจะได้รับการตรวจรับรองจาก CB ก็ให้ตัดขั้นตอนที่ 16 
ออกได ้

ขั้นตอนโดยละเอียดมีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การตั้งและอบรมทีมงานพัฒนาระบบการจัดการ 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดขอบข่ายของการด าเนินงานระบบการจัดการ 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินสถานะที่เป็นอยู่กับระบบการจัดการ 
ขั้นตอนที ่4 การจัดท าเอกสารที่ต้องใช้ในระบบการจัดการ 
ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดและประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าแผนงาน/โครงการ  
ขั้นตอนที่ 7 การมอบหมายหน้าที่ การมีความรับผิดชอบ และการให้อ านาจ 
ขั้นตอนที่ 8 การฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ 9 การสื่อสาร 
ขั้นตอนที ่10 การน าไปใช้และการปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 11 การสอบสวนอุบัติการณ์ (ถ้ามี) 
ขั้นตอนที่ 12 การตรวจประเมินภายใน 
ขั้นตอนที่ 13 การประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 14 การทบทวนการจัดการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ขั้นตอนที่ 15 การด าเนินการปรับปรุง 
ขั้นตอนที่ 16 การประกาศรับรองตนเอง 

 รายละเอียดการด าเนินงานตามแต่ละขั้นตอน สามารถศึกษาได้จากเอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ชื่อโครงการ “ปฏิบัติงานวิชาการ โครงการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน           
ที่บูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส าหรับสถานประกอบกิจการ”    
ซ่ึงจะมีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างให้ครบ  

ข. ขั้นตอนทั่วไปส าหรับการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขต (Scope) ของระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาบริบทองค์กรเพ่ือชี้บ่งปัญหา 
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษา Risk Exposure Factors 
ขั้นตอนที่ 4 การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) 
ขั้นตอนที่ 5 การประมาณระดับความเสี่ยง (Risk Estimation) 
ขั้ นตอนที่  6 การก าหนด Final Safety Outcome Factors และ Intermediate Safety 

Outcome Factors 
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ และมาตรการที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ 8 การตรวจประเมินภายใน 
ขั้นตอนที่ 9 การทบทวนการจัดการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ค าแนะน าในรายละเอียดวิธีการท าในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขต (Scope) ของระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 
 จุดเริ่มต้นของการท าระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ก็คือการตัดสินใจว่าจะเลือก
เส้นทางการเดินรถของสถานประกอบกิจการเส้นทางใด เพ่ือจะได้น ามาก าหนดเป็นขอบเขตของระบบการ
จัดการที่จะพัฒนาขึ้นมา ข้อแนะน าส าหรับการก าหนดเส้นทางเดินรถคือ เลือกเส้นทางที่เป็นเส้นทางของ
งานต่อไปนี้  

1) งานที่ส าคัญของสถานประกอบกิจการ  
2) งานที่มีอุบัติเหตุทางถนนรุนแรง หรือเกิดอุบัติเหตุบ่อย  
3) งานที่ลูกค้าร้องเรียนมาก 
4) งานที่มีผลกระทบต่อชุมชนในเรื่องการจราจร 

และไม่ควรเลือกเส้นทางที่ยากหรือง่ายต่อการท าระบบ เพราะหากยากไป ก็อาจเกิดความท้อในกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ แต่หากง่ายเกินไปก็จะไม่สร้างแรงผลักดันในการท างาน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีความ
พร้อมในการท าระบบ จะด้วยมีความเชี่ยวชาญในการท าระบบการจัดการ มีก าลังคนพร้อม และมีเวลา                 
ก็อาจเลือกก าหนดขอบเขตเป็นมากกว่าหนึ่งเส้นทางก็ได้ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาบริบทองค์กรเพื่อชี้บ่งปัญหา 
 
 เมื่อก าหนดเส้นทางการเดินรถที่ก าหนดเป็นขอบเขตของระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงต้องศึกษาบริบทองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินรถนั้น 
 การศึกษาบริบทองค์กร เป็นการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

1. ในส่วนขององค์กร ศึกษาว่าในเส้นทางที่เดินรถ งานที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว 
1) เกี่ยวข้องกับใครบ้างในองค์กรเรา 
2) ขั้นตอนการท างานของงานเดินรถ (ที่เลือกมาท าระบบ) 
3) วิเคราะห์ประเด็น “คนขับรถ รถ และถนน” เพ่ือให้เข้าใจชัดเจนว่า 

2. ในส่วนของความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Interested 
Parties) 

1) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส าคัญในเส้นทางเดินรถเป็นใครบ้าง โดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มส าคัญมีพลัง 
2) สอบถาม ค้นหาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
3) มีกฎหมายหรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ อะไรอีกที่องค์กรส่วนผูกพันอยู่ ได้ก าหนดอะไรไว้ใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนบ้าง 
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 ตัวอย่างการวิเคราะห์บริบทองค์กร และตัวอย่างบทสรุปที่ได้ (ยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น) 
 

 

(ตัวอย่างการวิเคราะห์บริบทองค์กร) 
• เป็นธุรกิจอะไร รับส่งผู้โดยสาร (ระดับบริหาร ปฏิบัติการ นักเรียนอนุบาล/ประถม/มัธยม 

ฯลฯ) สินค้าทั่วไป วัตถุอันตราย  
• ว่าจ้างผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง หรือด าเนินการด้วยรถบริษัทเอง 
• เส้นทางท่ีใช้ สภาพถนน จุด/บริเวณอันตราย ความแออัดทางการจราจร ความเร็ว 
• ความถี่ ระยะทาง/เที่ยว จุดพักผ่อน 
• ยานพาหนะที่ใช้  
• คุณสมบัติของผู้ขับ / ผู้ช่วย  
• วิธีการด าเนินงานที่เป็นอยู่ 
• เงื่อนไขลูกค้าที่เก่ียวกับการเดินทาง /ส่งสินค้า วัตถุอันตราย ฯลฯ 
• Interested parties 
• เรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ชุมชน ฯลฯ 

 
 

 
(เป็นตัวอย่างการสรุปผลจากการศึกษาบริบทองค์กร) 
• มีบริษัทผู้รับเหมาให้เลือกน้อย 
• จุดพักรถมี 3 จุดเท่านั้น 
• รถที่ใช้เสียบ่อย 
• ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุทางถนนถึงข้ันเสียชีวิต ..... ราย/ บาดเจ็บสาหัสคือ.....

จ านวน ..... ราย 
• พนักงานขับรถไม่มีประสบการณ์การท างาน 3 ปี ตามท่ีก าหนด 
• ตรวจพบว่าพนักงานมีการดื่มสุราก่อนท างาน 
• ฯลฯ 

 
 
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยเสี่ยง (Risk Exposure Factors)  
 
 ในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาว่าในเสาหลักเรื่อง “คน รถ ถนน” จะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง การชี้บ่ง
ได้ครอบคลุม จะท าให้องค์กรสามารถท าการแก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดเหตุ รวมทั้งท าให้สามารถก าหนดแผนงาน 
โครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
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 ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยง 
 

เสาหลัก ปัจจัยเสี่ยง 
คน  
@ พนักงานขับรถ ความสามารถในการขับรถ 

สุขภาพกาย (เจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัวอะไรบ้าง)  
สุขภาพใจ (เครียด กังวล) 
การรับประทานยาที่ท าให้ง่วง 
การใช้สารเสพย์ติด 
ความล้า ความอ่อนเพลีย 
ขับรถขณะง่วงนอน 
หลับใน 
ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย 
ไม่ตรวจสภาพรถก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง 
ระยะพักระหว่างการขับรถน้อยเกินไป 
ไมไ่ด้รับการฝึกอบรม โดยเฉพาะหากขับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป) 
จ านวนชั่วโมงการท างาน 
จ านวนชั่วโมงที่ขับ/วัน (/เดือน และกี่ปี) 
จ านวนระยะทางที่ขับ /วัน (/เดือน และกี่ปี) 
ฯลฯ 

@ ฝ่ายควบคุมการเดินรถ ปริมาณงานที่มอบหมาย 
ความเร่งด่วนของงาน 
จัดตารางเดินรถไม่สัมพันธ์กับการพักของพนักงานขับรถ 
ไม่มีการก าหนดความเร็วรถ 
ไม่มีระบบการสื่อสารอ่ืนนอกจากโทรศัพท์มือถือ 
ไม่ก าหนดจุดจอดรถที่ชัดเจนให้พนักงานขับรถทราบ 
ไม่มีคู่มือการเดินรถ 
ฯลฯ 

รถ ประเภทของรถ 
สภาพรถ 
สภาพอุปกรณ ์
การตรวจสภาพ 
การบ ารุงรักษา 
ประตูทางออกฉุกเฉินไม่ท างาน 
เบรกเสีย 
ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการขนส่งครั้งนี้  
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เสาหลัก ปัจจัยเสี่ยง 
ไม่ได้รับการตรวจสภาพรถตามระยะที่ก าหนด 
สภาพยางรถยนต์ไม่ดี ดอกยางเกือบหมดแล้ว 
ฯลฯ 

ถนน สภาพถนน เช่นถนนลื่น พ้ืนผิวขรุขระ มีหลุม 
สภาพอุตุนิยมวิทยา 
จุดจอดรถ 
จ านวนที่กลับรถ 
จ านวนสี่แยก สามแยก 
จ านวนและลักษณะทางโค้ง 
มีที่หกัศอกมาก 
ปริมาณรถ 
ความเร็วรถ 
ไม่มีป้ายบอกอันตราย / เห็นไม่ชัดเจน 
เป็นเนินสูง/ต่ า 
มีสะพานข้ามผ่านถนน 
น้ าท่วม 
ฯลฯ 

 
ขั้นตอนที่ 4 การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) 
 
 “อันตราย” หรือ Hazard หมายถึง สิ่ง สภาพการณ์ หรือการกระท าที่มีศักยภาพจะท าให้คน
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้ หรือทรัพย์สินเสียหาย และหรือสิ่งแวดล้อมเสียหาย 
 ตัวอย่างของอันตราย เช่น  

1) คนขับรถมีความล้า แต่ยังคงขับรถ 
2) คนขับรถไปส่งสินค้าโดยไม่มีการพักระหว่างทางตลอด 8 ชั่วโมง 
3) ขับรถเร็วมาก 
4) ผ้าเบรครถอยู่ในสภาพที่ต้องเปลี่ยนแล้ว แต่ยังใช้งานต่อไป 
5) รถไม่มีกระจกหลังและกระจกมองข้าง 
6) บรรทุกสิ่งของหนักเกินกว่าที่ก าหนด 
7) ถนนมีจุดกลับรถมาก  
8) พ้ืนที่ส าหรับให้กลับรถมีน้อย  
9) ตลอดเส้นทางมีทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
10) มีตลาดนัดที่รถลูกค้าจอดริมถนนมาก 
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 ดังนั้น ในเส้นทางการเดินรถที่จะจัดท าระบบนี้ ต้องท าการส ารวจเพ่ือค้นหาและชี้บ่งอันตราย 
จากนั้นน ามาจัดท าเป็นบัญชีรายการอันตราย (Hazards List) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินความ
เสี่ยง แก้ไข ควบคุม และสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง 
 ภาคผนวกที่ 1 เป็นตัวอย่างรายการอันตราย (Hazards) ที่สามารถน ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือได้
ความคิดในการชี้บ่งอันตรายด้านความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวกับการท างาน (Occupational Road Safety) 
 

ขั้นตอนที่ 5 การประมาณระดับความเสี่ยง (Risk Estimation) 
 

 เมื่อสามารถชี้บ่งอันตรายได้แล้ว แน่นอนว่าอันตรายเหล่านั้นอาจเป็นอันตรายที่ยอมรับได้ 
เพราะโอกาสเกิดอาจมีไม่มากและหรือความรุนแรงหากเกิดขึ้นอาจไม่มาก องค์กรจึงอาจคิดได้ว่ามาตรการ
การท างานที่มีอยู่สามารถรองรับผลที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นขั้นตอนหลังจากการชี้บ่งอันตรายจึงต้องท าการ
ประเมินระดับความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ 
 การประมาณระดับความเสี่ยงที่สามารถใช้ได้กับอันตรายจากความไม่ปลอดภัยทางถนน 
สามารถน ารูปแบบที่เสนอแนะไว้ใน มอก.18004 ดังนี้  
 

โอกาสที่จะเกิด ระดับความรนุแรงของอันตราย 
อันตรายเล็กน้อย อันตรายปานกลาง อันตรายร้ายแรง 

ไม่น่าจะเกิด ความเสีย่งเล็กน้อย ความเสีย่งที่ยอมรับได้ ความเสีย่งปานกลาง 
เกิดขึ้นได้น้อย ความเสีย่งที่ยอมรับได้ ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งสูง 
เกิดขึ้นได้มาก ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งสูง ความเสีย่งที่ยอมรับไม่ได้ 
 

 และสามารถประมาณระดับความเสี่ยงได้ตามข้อแนะน าของมาตรฐานมอก.18004 ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติและเงื่อนไขเวลา 
เล็กน้อย ไมต่้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 
ที่ยอมรับได้ ไม่ต้องมีการควบคุมเพ่ิมเติม การพิจารณามาตรการควบคุมเพ่ิมเติมอาจจะท าเมื่อ

เห็นว่าสามารถลดความสูญเสียให้กับองค์กรได้ การติดตามตรวจสอบยังคงต้องท า
เพ่ือให้แน่ใจว่า การควบคุมยังคงมีอยู่และใช้ได้ผล 

ปานกลาง จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงลง แต่ค่าใช้จ่ายของการป้องกันควรจะมี
การจ ากัดและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การด าเนินการจัดหามาตรการเพ่ือลด
ความเสี่ยงลงจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ 
เมื่อความเสี่ยงระดับปานกลางมีความสัมพันธ์กับอันตรายร้ายแรงควรท าการ
ประเมินเพ่ิมเติมด้วยเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทีเหมาะสม เพ่ือหาค่าของโอกาส
ที่จะเกิดอันตรายหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายให้แน่นอนหรือแม่นย าขึ้นเพ่ือ
เป็นหลักในการตัดสินความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมต่อไป 

สูง ต้องลดความเสี่ยงลงก่อนจึงเริ่มท างานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและ
เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น ถ้าความเสี่ยงเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือระหว่าง
การปฏิบัติงานจะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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ระดับความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติและเงื่อนไขเวลา 
ที่ยอมรับไม่ได ้ งานจะเริ่มหรือท าต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยง

ลงได้ ถึงแม้จะใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ ากัดหรืออย่างเต็มที่แล้วก็ตามต้องห้ามท างาน
ต่อไปอย่างเด็ดขาด 

หมายเหตุ แนวทางการปฏิบัติตามแผนการควบคุมความเสี่ยงทุกระดับข้างต้นอย่างน้อยต้องมีการ 
 ด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
 
ขั้นตอนที่ 6 การก าหนด Final Safety Outcome Factors และ Intermediate Safety 

Outcome Factors 
 
 ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ (Final Safety 
Outcome Factors) และตามด้วยการก าหนดมาตรการที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการ (Intermediate Safety 
Outcome Factors) 
 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต้องให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับสถานการณ์การ
ประสบอันตรายที่เป็นอยู่ขององค์กร และมีลักษณะเชิงรุกที่จะป้องกันปัญหา  
 ส าหรับการก าหนดมาตรการป้องกัน ต้องพยายามเลือกหรือก าหนดมาตรการเชิงรุกท่ีจะ
ป้องกันปัญหามากกว่าที่จะไปคอยแก้ไขปัญหา 
 
 ขอให้ศึกษาตัวอย่างของการก าหนดวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 
 
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ในระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
@ ลดจ านวนลูกจ้างท่ีเสียชีวิตทางถนน จาก ………. เหลือเป็น ………. 
@ ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการท างาน 
@. ลดจ านวนลูกจ้างท่ีบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนจากการท างาน จาก ….. เหลือเป็น ….. 
@ ลดความสูญเสียจาก …..ล้านบาท มาเป็นเหลือ ….. บาท  
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 ขอให้ศึกษาตัวอย่างของการก าหนดมาตรการในการด าเนินงานระบบการจัดการ ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างการก าหนดมาตรการในระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

ก. คน 
@ การคัดเลือกพนักงานขับรถ (ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ อายุ ประวัติการขับขี่ 

ฯลฯ) 
@ การพัฒนาพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง 
@ การให้ความรู้ความเข้าใจ (เช่น การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การสื่อสารระหว่างการ

ขับข่ี การใช้สารเสพย์ติด และการดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 
ข.   ยานพาหนะ 

@ การเลือกยานพาหนะ (เช่น ด้านความปลอดภัย อาทิ Air bag, Cargo nets, ความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน ฯลฯ  

@ การบ ารุงรักษาและการบริการต่างๆ  
@ การตรวจตราสภาพก่อนใช้งาน 

ค.   เส้นทางเดินรถ 
@ การเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย 
@ การควบคุมจ านวนชั่วโมงการขับขี่ การพักระหว่างทาง 
@ การพิจารณาเรื่องสภาพอุตุนิยมวิทยา หลีกเลี่ยงช่วงหมอกลง ช่วงฝนตก ฯลฯ 

 
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ และมาตรการที่ก าหนด 
 
 เป็นการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และมาตรการที่ก าหนด โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบตามแต่จะเหมาะสม 
 นอกจากนี้ก็ต้องจัดท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด ISO 39001 ได้แก่  

1. การมอบหมายหน้าที่ การมีความรับผิดชอบ และการให้อ านาจ  
2. การจัดท าเอกสาร (ตามข้อก าหนดเป็นอย่างน้อย) 
3. การฝึกอบรม 
4. การสื่อสาร 
5. การสอบสวนอุบัติการณ์ (ถ้ามี) 

 
ขั้นตอนที่ 8 การตรวจประเมินภายใน 
 
 ภายหลังที่ได้ด าเนินการตามระบบครบถ้วนแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปประมาณ 1 ปี ทางองค์กรต้องจัด
ให้มีการตรวจประเมินภายในเพ่ือจะได้ทราบว่าองค์กรเราได้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่ได้วางแผนจะ
ด าเนินการหรือไม่ และมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 39001 ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งการ
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ด าเนินการตรวจประเมินภายในนี้ต้องด าเนินการโดยผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินภายใน ISO 39001 
 ผลจากการตรวจประเมินต้องน าเสนอผู้บริหารในการประชุมทบทวนการจัดการ เพ่ือที่จะได้
หาทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 
           
ขั้นตอนที่ 9 การทบทวนการจัดการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 ด้วยแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายนี้จึงต้องมีการประเมินผล และน าผลการประเมินผล ไปร่วมกับผลการตรวจ
ประเมินภายใน น าเสนอในที่ประชุมการทบทวนการจัดการ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่1 
ตัวอย่างรายการอันตราย (Hazards) ที่อาจใช้ในการการชี้บ่งอันตราย (Hazards Identification) 

ด้านความปลอดภยัทางถนนที่เกี่ยวกับการท างาน 
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ตัวอย่างรายการอันตราย (Hazards) ที่อาจใช้ในการชี้บ่งอันตราย (Hazards Identification) ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวกับการท างาน 
 
แบบตรวจความปลอดภัยในการขนส่ง 
ที่มา : HES, Workplace Transport Safety 
 
สถานที่ท างาน (Workplace) 

1. ความเหมาะสมของแผนผังเส้นทางเดินรถ 
1.1 เส้นทางรถและทางเดินเท้าแยกออกจากกันปลอดภัยหรือไม่ 
1.2 มีทางเดินเท้าข้ามผ่านเส้นทางเดินรถที่ปลอดภัยหรือไม่ 
1.3 มีที่จอดรถที่ปลอดภัยทั้งในส่วนพนักงานและบุคคลภายนอกหรือไม่ 
1.4 มีเส้นทางเดินรถที่หักศอกหรือที่เลี้ยวที่มุมอับหรือไม่ 
1.5 มีระบบการเดินรถทางเดียวหรือไม่ (ถ้าจ าเป็น) 

2. ความเหมาะสมของเส้นทางเดินรถเมื่อพิจารณาในแง่ประเภทและปริมาณของยานพาหนะ 
2.1 ถนนมีความกว้างเพียงพอหรือไม่ 
2.2 ถนนมีความแข็งแรงและผิวถนนดีหรือไม่ 
2.3 ไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออันตรายอ่ืน ๆ บนถนนหรือไม่ 
2.4 มีการบ ารุงรักษาถนนอย่างดีหรือไม่ 

3. การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (ตามเหมาะสม) 
3.1 มีสัญลักษณ์ตามที่จ าเป็น เช่น มีป้ายบอกทิศทางตรงทางแยกหรือไม่ 
3.2 มีการใช้สัญลักษณ์ตามที่กฎหมาย/มาตรฐานก าหนดหรือไม่ 
3.3 มีการใช้สิ่งที่ช่วยเสริมด้านความปลอดภัย (ตามความจ าเป็น) เช่น ติดกระจกตรง

ทางเลี้ยวที่มุมอับ ติดลูกระนาดเพ่ือลดความเร็วรถ ก่อสร้างผนังแยกยานพาหนะ
ออกจากทางคนเดินหรือไม่ 

3.4 มีการก าหนดให้คนขับรถจากภายนอกต้องแจ้งการมาที่ทางเข้าโรงงานพร้อมรับ
ค าแนะน าการใช้รถใช้ถนนหรือไม่ 

 
ยานพาหนะ 

4. ความปลอดภัยของตัวรถและความเหมาะสมส าหรับใช้งาน 
4.1 รถที่ใช้มีความเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
4.2 มีบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีเบรกจอดรถหรือไม่ 
4.3 มีกระจกภายนอกส าหรับการมองที่กว้างขึ้นเมื่อก าลังขับรถหรือไม่ 
4.4 มีเครื่องช่วยเรื่องความปลอดภัย เช่น แตร แสงไฟรถ ฯลฯ หรือไม่ 
4.5 มีเก้าอ้ีและ restraints (ถ้าจ าเป็น) ที่ปลอดภัยและสบายส าหรับผู้ใช้หรือไม่ 
4.6 มีการ์ดป้องกันส่วนที่เป็นอันตราย เช่น power take-offs, chain drives ท่อไอเสีย 

ฯลฯ หรือไม่ 
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4.7 มีการคุ้มครองคนขับในเรื่องอากาศท่ีเลวร้ายหรือต่อสภาพการท างานที่ไม่ดี เช่น 
ร้อนมาก ฝุ่นมาก เสียงดัง สั่นสะเทือนหรือไม่ 

4.8 มีทางเข้าทางออกจากต าแหน่งคนขับที่ปลอดภัย รวมถึงการไปต าแหน่งอ่ืน ๆ ด้วย
หรือไม ่

4.9 มีความจ าเป็นเรื่องคุ้มครองคนขับกรณีรถคว่ าหรือไม่ ถ้ามี ได้ติดตั้งหรือไม่และ
แข็งแรงเพียงพอไหม 

4.10 มีความจ าเป็นเรื่องคุ้มครองคนขับจากวัตถุกระเด็นหรือตกใส่หรือไม่ ถ้ามี ได้ติดตั้ง
หรือไม่และแข็งแรงเพียงพอไหม 

5. การบ ารุงรักษาที่เหมาะสม 
5.1 คนขับได้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยพ้ืนฐานก่อนการใช้รถหรือไม่ 
5.2 มีก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะกิโลเมตรที่ใช้งานรถแต่ละคัน

หรือไม ่
5.3 เมื่อมีการขนย้ายคนหรือวัสดุ มีการท า “thorough examination” หรือไม ่

 
คนขับรถ และคนอ่ืน ๆ 

6. ขั้นตอนการด าเนินงานคัดเลือกและฝึกอบรมคนขับรถและคนอ่ืน ๆ 
6.1 มีการตรวจสอบประสบการณ์ขับรถในอดีต และทดสอบความสามารถของคนขับ

หรือไม ่
6.2 มีการจัดฝึกอบรมถึงวิธีการท างาน จัดข้อมูลที่เกี่ยวกับอันตรายที่มีความเร็วที่จ ากัด

ไว้ พ้ืนที่จอดและน าของขึ้นลง ฯลฯ หรือไม่ 
6.3 มีแผนการอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้คนขับและคนอ่ืน ๆ หรือไม่ 

7. การตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงของคนขับรถและคนอ่ืน ๆ  
7.1 คนขับขับรถด้วยความระมัดระวังหรือไม่ เช่น ใช้เส้นทางรถที่ก าหนด ขับใน

ความเร็วที่ก าหนดและปฏิบัติตามกฎอ่ืน ๆ  
7.2 คนขับจอดรถที่จุดจอดอย่างปลอดภัย 
7.3 คนขับและคนอื่น ๆ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยหรือไม่ พิจารณาจากเอาของขึ้นลง

ปลอดภัย ผูก มัด ยึดของมั่นคง และท าการบ ารุงรักษาตามก าหนด 
7.4 มีความมั่นใจไหมว่าคนขับรถและคนอ่ืน ๆ ไม่เร่งรีบปฏิบัติงานให้เสร็จเร็ว ๆ 
7.5 มีความมั่นใจไหมว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความเหน็ด

เหนื่อยที่ท างานหลายชั่วโมง 
7.6 ผู้จัดการและหัวหน้างานมีความตรวจตราเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยสม่ าเสมอ

หรือไม ่
7.7 ผู้จัดการและหัวหน้างานมีการท าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ในเรื่องความปลอดภัย เช่น 

ใส่เสื้อสะท้อนแสง (ถ้าจ าเป็น) 
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8. การปรึกษากับลูกจ้างเรื่องความเหมาะสมของการควบคุมและการนิเทศ 
8.1 หัวหน้างานคนขับรถ และพนักงานอื่นรวมทั้งคนของผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมเยียน 

ตระหนักถึงกฎความปลอดภัยของการใช้รถ และตระหนักถึงหน้าที่ ที่จะรักษาไว้ ซึ่ง
การมสีถานที่ท างานที่ปลอดภัยและท างานอย่างปลอดภัยหรือไม่ 

8.2 ทุกคนได้รับการนิเทศและถูกก าหนดให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งมีระบบการลงโทษที่ชัดเจนเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหรือมาตรฐานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 

8.3 มีขั้นตอนการประเมินพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย และการสอบสวนหาสาเหตุที่มี
พฤติกรรมเช่นนั้น และการแก้ไขหรือไม่ 

8.4 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจตรา สอบสวนและแก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่ปลอดภัยนั้น 

 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ 

9. การจัดให้มีการถอยรถให้น้อยที่สุด หรือถ้ามีก็ต้องจัดให้มีความปลอดภัย 
9.1 มีการก าหนดให้เดินรถทางเดียวหรือไม่ 
9.2 ได้มีการกันหรือแยกพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากพ้ืนที่ที่มีการถอยรถอยู่เป็น

ประจ าหรือไม ่
9.3 มีการท าเครื่องหมายที่ถอยรถชัดเจนทั้งต่อคนขับรถและคนเดินทางเท้าหรือไม่ 
9.4 กรณีจ าเป็นต้องใช้คนให้สัญญาณการถอยรถ คนคนนี้ผ่านการอบรมมาอย่างเพียง

พอที่จะท าหน้าที่ได้ถูกต้องและปลอดภัยหรือไม่ 
9.5 มีการติดตั้งกระจกมองด้านข้างและมองด้านหลังอยู่ภายนอกรถที่เอ้ือต่อการ

มองเห็นหรือไม ่
9.6 มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการมองเพ่ิมเติม เช่น CCTV หรือไม่ เพ่ือก าจัดหรือลด

จุดบอดขณะถอยรถ 
9.7 มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้สัญญาณเสียงขณะถอยรถหรือไม ่

10. การจอดรถด้วยความระมัดระวังในที่ที่ปลอดภัย ไม่ว่าเป็นรถของสปก. หรือรถส่วนตัว 
10.1 คนขับรถจอดรถในที่ที่ก าหนดหรือไม่ 
10.2 คนขับรถขึ้นเบรกมือและล็อครถเรียบร้อยก่อนไปจากที่จอดรถหรือไม่ 

11. การน าสิ่งของขึ้นหรือลงจากรถด้วยความระมัดระวัง 
11.1 การน าสิ่งของขึ้นลงจากรถท าในที่ที่ก าหนดหรือไม ่
11.2 มีการประสานงานเป็นอย่างดีระหว่างผู้ส่งของและผู้รับของ เช่น มีการใช้อุปกรณ์

ยกของที่ไปด้วยกันได้หรือไม่ 
11.3 มีระบบหรือวิธีการน าสิ่งของขึ้นลงที่ปลอดภัย บนพ้ืนที่ราบ (ไม่มีระนาบ) และ

แข็งแรงหรือไม ่
11.4 มีการขึ้นเบรกและท าให้รถอยู่ในสถานะที่มั่นคง ไม่เคลื่อนตัวขณะน าสิ่งของขึ้นลง

หรือไม ่
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11.5 มีการกระจายการน าสิ่งของขึ้นลงในลักษณะที่ไม่ท าให้เกิดความไม่สมดุลจนเป็น
อันตรายได้หรือไม่ 

11.6 มีการตรวจสอบว่ามีการผูก มัด ยึดสิ่งของอย่างดี ไม่ท าให้หลุดขณะขนย้ายหรือไม่ 
11.7 มีการตรวจสอบว่าไม่บรรทุกสิ่งของหนักหรือมากกว่าที่รถจะบรรทุกได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่2 
กิจกรรมที่ต้องท าในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
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กิจกรรมที่ต้องท าในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
1. สิ่งที่ต้องท าในข้อก าหนดที่ 1 นโยบายและความเป็นผู้น า 
 1.1 นโยบาย 

 มีนโยบายที่ใช้ภาษาง่าย ๆ ลงวันที่ ลงนามโดยนายจ้างหรือผู้รับผิดชอบสูงสุด 
 เนื้อหานโยบายต้อง 

0 สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม ขนาด และความเสี่ยงองค์กร 
0 สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ (ที่สปก. ท าข้อตกลงไว้ ถ้ามี) 
0 สะท้อนความมุ่งมั่นใน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการให้ความคุ้มครองกับทุกคนใน สปก. 
และเรื่องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
0 (ให้ดูทิศทางยุทธศาสตร์ของ สปก. ด้วย – ดูข้อ 1.2) 

 นโยบายนี้ผ่านการปรึกษาหารือกับลูกจ้างหรือ คปอ. 
 ประกาศ (สื่อสาร) ให้ทุกคนในองค์กรทราบและเข้าใจ 
 พร้อมให้กับคนในองค์กร และคนภายนอกที่ขอ 
 อย่าลืมเอานโยบายเป็นกรอบก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ท าแนวทางเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการเสนอ จัดท า และปรับปรุงนโยบาย 
 พอครบปี ให้ท าการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย (ท าตอน “ทบทวนการ

จัดการ”) 
 1.2 ความเป็นผู้น าและความมุ่งม่ัน 

 สร้างความมั่นใจ เช่น มีการพูดคุยเรื่องนโยบายและวัตถุประสงค์ในที่ประชุม
ผู้บริหาร 

 มีการพิจารณาความสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของ สปก. 
 ในกระบวนการทางธุรกิจของ สปก. มีการน าข้อก าหนดของระบบการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนนไปบูรณาการด้วย 
 มีการจัดทรัพยากรที่ใช้พัฒนา ด าเนินงาน รักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้บริหารก าหนดผลการด าเนินงานที่ต้องการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว (ระยะยาว-

ต้องเน้นเรื่องการก าจัดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บรุนแรง) 
 ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ (ข้อแนะน า-พิจารณาเรื่อง ความ

ปลอดภัยทางถนนต้องร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง) 
 สื่อสารให้คนในองค์กรได้ยินอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดต่าง ๆ  
 ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านนี้ 
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2. โครงสร้างการบริหารและการสนับสนุน 
 2.1 บทบาทขององค์กร 

 มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ/อ านาจ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
 ให้ผู้รับผิดชอบท ารายงานผลการด าเนินงาน พร้อมข้อแนะน าเพ่ือการปรับปรุงไปยัง

นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบสูงสุด 
 ส่งเสริมความร่วมมือจากลูกจ้างและฝ่ายต่าง ๆ (ควรมีตัวอย่างแนวทางที่ได้ส่งเสริม

ดังกล่าว) 
 2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที ่

 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับผู้จัดการหน่วยงาน โดยยึด
หน้าที่จป. ระดับบริหารที่กฎหมายก าหนด และบุคลากรระดับหัวหน้างาน โดยยึด
หน้าที่จป.ระดับหัวหน้างานที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ให้เพ่ิมหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยทางถนนตามเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ด้วย 

 นอกจากนี้ก็ให้ก าหนดว่าจะให้ใครบ้างท าหน้าที่ชี้บ่งอันตราย ประเมินผล ควบคุม
อันตรายและความเสี่ยง และสื่อสารให้รับทราบทั่วกัน 

 ต้องมอบอ านาจให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ด้วย 
 2.3 ความสามารถและการฝึกอบรม 

 ก าหนดเรื่องความสามารถที่จ าเป็นของบุคลากรที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน 

 ประเมินความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที ่
 สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
 จัดเก็บเอกสารต่อไปนี้ : หลักฐานการฝึกอบรม และผลการประเมินผลการอบรม 
 อย่าลืมทบทวนความรู้เป็นระยะๆ  

 2.4 ความตระหนัก 
 สื่อสารเรื่องนโยบายทางด้านนี้ 
 ชี้ให้เห็นว่าถ้าร่วมมือท างานตามระบบจะเกิดผลดีอย่างไร ถ้าไม่ปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับข้อก าหนดจะเกิดผลเสียอะไร 
 สื่อสารข้อมูลข่าวสาร เช่น กิจกรรมที่ สปก. จัดขึ้น ความส าเร็จที่ได้รับ ผลการตรวจ

ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานระบบ และบทเรียนที่ได้รับจากการ
ประสบอันตรายร้ายแรง 

 2.5 เอกสาร 
 จัดให้เอกสารทั้งตามกฎหมายและตามข้อก าหนด 
 จัดท า “คู่มือระบบการจัดการ ความปลอดภัยทางถนน” (Road Safety Management 

Systems Manual) 
 จัดท า “ขั้นตอนการด าเนินงาน” (Procedure) อย่างน้อย 5 Procedure ดังนี้ 
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0 ขั้นตอนการด าเนินงานการสื่อสาร 
0 ขั้นตอนการด าเนินงานการเตรียมการและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
0 ขั้นตอนการด าเนินงานการประเมินผล 
0 ขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจประเมินภายใน 
0 ขั้นตอนการเนินงานการสอบสวนอุบัติการณ์ 

 จัดท าเอกสารต่อไปนี้ 
0 นโยบาย 
0 วัตถุประสงค ์
0 หน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจที่ได้รับ 
0 บัญชีรายชื่อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ 
0 ข้อตกลงด้านความปลอดภัยทางถนนที่ สปก. ท ากับองค์กรอ่ืน 
0 การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
0 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) 
0 หลักฐานการฝึกอบรม และผลการประเมินผลการฝึกอบรม (พร้อมให้พนักงาน

ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ) 
0 ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ การวัดผล การวิเคราะห์ และการ

ประเมินผล 
0 ผลการตรวจประเมินภายใน 
0 รายงานการประชุม “การทบทวนการจัดการ” 

 จัดท าบันทึกต่อไปนี้ 
0 ผลการสอบสวนอุบัติการณ์ 

 ส าหรับ Work instruction นั้น ขึ้นกับ สปก. จะเห็นควร 
0 กฎหมายแต่ละฉบับ (ที่ สปก. ต้องปฏิบัติ) 
0 มาตรฐาน มอก./ISO 39001 
0 มอก.2535, มอก.2536 และ มอก.2547 
0 ACGIH-TLV Booklet 
0 ฯลฯ 

 2.6 การสื่อสารและการส่งเสริมสนับสนุน 
 เอกสารสนับสนุนที่ควรมี เช่น 
 ก าหนดความต้องการว่าจะสื่อสารเรื่องอะไร ช่วงเวลาใด และกับใคร ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร 
 จัดท า Procedure การสื่อสารขึ้นมาที่ครอบคลุมหน่วยงานภายใน ภายนอก 

ผู้รับเหมา ผู้ใช้บริการ และผู้เยี่ยมชม และต้องครอบคลุมถึงเรื่องข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าง และการตอบสนองขององค์กรด้วย 

 ส่งเสริมการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก 
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 อย่าลืมสื่อสารเรื่องวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในระดับต่าง ๆ ในองค์กร 
 สื่อสารว่าใครได้รับมอบหมายให้ท าการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง ควบคุม

อันตรายและความเสี่ยง และประเมินผล 
 2.7 ความร่วมมือประสานงาน 

 ร่วมมือกับทุกฝ่าย 
 สร้างความมั่นใจว่าจะมีการปรึกษาหารือ และร่วมมือกันท างาน เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
3. แผนงานและการน าไปปฏิบัติ 
 3.1 ระบบการวางแผน และการควบคุมและวางแผนปฏิบัติงาน 

 แผนงานขององค์กรต้อง 
0 สอดคล้องกับกฎหมาย 
0 ครอบคลุมทุกข้อก าหนด 
0 มีผู้รับผิดชอบ ให้อ านาจที่จะท างานได้ สนับสนุนด้านเทคนิค 
0 มีงบประมาณให้ มีกรอบเวลาการด าเนินการ 
0 ก าหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน 
0 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
0 ทบทวนแผนได้ตามเหมาะสม 

 3.2 วัตถุประสงค์ 
 ต้องสัมพันธ์กับนโยบาย กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
 มีความเฉพาะเจาะจง เหมาะกับขนาดขององค์กร 
 ก าหนดลงไปถึงระดับหน่วยงานย่อยด้วย 
 วัดได้ เป็นไปได้ที่จะบรรลุ 
 เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ท าเป็นเอกสาร และสื่อสารทั่วองค์กร 
 ทบทวนเป็นระยะ ๆ 

 3.3 การป้องกันอันตราย 
3.3.1 การประเมินความเสี่ยง 

 ชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีที่เหมาะสม 
 แล้วต้องจัดท ามาตรการป้องกันอันตราย และแผนลดและควบคุมความเสี่ยง 
 อย่าลืม ต้องทบทวนข้างต้น รวมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมตามเหมาะสม   

เมื่อมีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น 
0 มีกิจกรรมใหม ่
0 มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
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0 มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.3.2 มาตรการป้องกันและควบคุม 

 มีการก าหนดมาตรการ 
 มีแผนลดและควบคุมความเสี่ยง 
 มีการเฝ้าระวัง (ตรวจติดตาม) ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ 

3.3.3 การเตรียมการและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
 จัดท าแผนป้องกัน เตรียมการ และตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
 ทบทวนแผนเป็นระยะ ๆ รวมถึงปรับปรุง (ถ้าจ าเป็น) 
 ฝึกซ้อมแผนปีละครั้ง 

3.3.4 การจ้างเหมา 
 จัดท าข้อก าหนดด้านนี้ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติ 
 เอามาเป็นเกณฑ์ประเมินและคัดเลือกด้วย 
 ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
4. การประเมินผลและการทบทวนการจัดการ 
 4.1 การติดตามตรวจสอบ การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล 

 จัดท า Procedure การประเมินผล เน้นประเมินผลความสอดคล้องกับ 
0 ข้อก าหนดนี้ 
0 กฎหมาย 
0 ข้อก าหนดอ่ืน ๆ 

 สิ่งที่ต้องพิจารณา (และน าไปเขียนใน Procedure) คือ 
0 จะติดตามตรวจสอบ และวัดผลอะไร เช่น จะเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมการท างาน และ

สุขภาพอะไร จะวัดผลเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ เชิงรุก/เชิงรับ อะไร 
0 จะใช้วิธีใดมาติดตามตรวจสอบ วัดผล วิเคราะห์ และประเมินผล 
0 จะท าเมื่อไร เช่น เมื่อใดจะท าการเฝ้าระวัง ได้ผลแล้วเมื่อไรจะวิเคราะห์และ

ประเมินผลที่จะท าให้ได้ผลที่น่าเชื่อถือ 
 4.2 การตรวจประเมินภายใน 

 จัดท า Procedure การตรวจประเมินภายใน 
 ท าการตรวจประเมินภายในไม่น้อยกว่าปีละครั้ง 
 สิ่งที่สนใจจะทราบจากการตรวจประเมินภายในคือ องค์กรได้ด าเนินงาน : 

0 สอดคล้องกับ 
0 นโยบาย และวัตถุประสงค์ไหม 
0 ข้อก าหนดมาตรฐานนี้ไหม 
0 มีประสิทธิภาพไหม 
0 ท าต่อเนื่องไหม 
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0 มีการแจ้งผลการตรวจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบไหม (เพ่ือจะได้แก้ไข ป้องกันต่อไป) 
0 จัดท าสรุปผลการตรวจประเมิน 
0 จัดเก็บผลการตรวจประเมินเป็นเอกสาร 

 4.3 การสอบสวนอุบัติการณ์ 
 จัดท า Procedure การสอบสวนอุบัติการณ์ 
 สอบสวนให้ได้สิ่งต่อไปนี้ 

0 สาเหตุทางตรง ทางอ้อม และ Near miss 
0 ชี้บ่งถึงความจ าเป็นที่ต้องแก้ไข 
0 ชี้บ่งโอกาสที่จะท าการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดขึ้นอีก 

 สอบสวนในเวลาที่เหมาะสม 
 จัดท าผลการสอบสวนอุบัติการณ์เป็นเอกสารและจัดเก็บไว้ 

 4.4 การทบทวนการจัดการ 
 ท าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 เน้นการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 อาจให้ “ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร” และ คปอ. ร่วมกันด าเนินงาน 
 ทบทวนในเรื่องต่อไปนี้ 

0 ผลการด าเนินงาน 
0 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องจาก 

0 การตรวจประเมิน 
0 รายงานอุบัติการณ์ 
0 ผลการติดตามตรวจสอบ (เฝ้าระวัง) 
0 ผลของการวัดผลการปฏิบัติ 

 ผลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งเหตุร้องเรียน 
 ปัจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 
 ข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
 จัดเป็นเอกสาร 

 
5. การด าเนินการปรับปรุง 
 5.1 การป้องกันและการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

 ต้องด าเนินการปรับปรุง แก้ไขตามสิ่งที่ตรวจพบจาก 
0 การตรวจประเมิน 
0 การทบทวนการจัดการ 
0 และวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง 

 ส ารวจแนวโน้มของการเกิดข้อบกพร่อง และท าการป้องกันก่อนตามเหมาะสม 
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 ทบทวนประสิทธิผลของการแก้ไขที่ด าเนินการไป 
 ท าการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการนี้ ถ้าจ าเป็น 
 จัดเก็บเรื่องความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด การป้องกัน การแก้ไข และผลของการ

ด าเนินการนั้น ๆ และจัดท าเป็นเอกสารด้วย 
 5.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเรื่อง 
0 ความเหมาะสม 
0 ความเพียงพอ 
0 และประสิทธิผลของระบบนี้ 

 ปรับปรุงทุกข้อก าหนดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3  
เอกสารคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 



 
 

 

(เอกสารนี้ใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น) 
 
 

คู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
(Road Traffic Safety Management Systems Manual) 

 
RTS M-01 

 
 

ฉบับที่ : 0 
 
วันที่บังคับใช้เอกสาร :  
 
 

 
  ผู้เตรียม ผู้อนุมัต ิ

ลายเซ็น   
ชื่อ-สกุล   
ต าแหน่ง   

วันที่   
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การจราจรทางถนนอื่น ๆ 
9.3 การตรวจประเมินภายใน  
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10. การปรับปรุง  
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1. บทน า 
 

ชื่อบริษัท ……………. 
สถานที่ตั้ง …………….. 
ลักษณะธุรกิจ …………….. 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์กร............. 

      Company Profile …….. 
 
2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต 

คู่มือการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนของบริษัทฉบับนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อธิบายการด าเนินการทั้งหมดภายใต้ระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนของบริษัท   
ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  ISO 39001: 
2012  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่าง
เป็นระบบ ท าให้ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ไม่เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต บาดเจ็บหรือเกิดความ
เสียหายต่อบริษัทและส่วนรวม 

ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ (Intended outcome) ของระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนเพื่อ 1) ส่งเสริมสมรรถนะด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน 2) เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน 3) เพ่ือลดจ านวน
ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในการจราจรทางถนน 
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3. ค านิยาม 
3.1 ความผิดพลาดของการจราจรทางถนน (Road Traffic Crash) หมายถึงการปะทะ การชน 

หรือผลกระทบอ่ืนๆ บนถนน ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายอ่ืนๆ 
3.2 ความเสี่ยง (risk) หมายถึงผลกระทบของความไม่แน่นอน 
3.3 การให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน (outsource) หมายถึงการท าข้อตกลงกับองค์กร

ภายนอก เพ่ือให้ด าเนินการในบางส่วนของกิจกรรมหรือกระบวนการ  
3.4 สมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนน (RTS performance) หมายถึงผลที่วัดได้ของ

การจัดการขององค์กรที่สนับสนุนต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
3.5 ผู้มีส่วนได้เสีย (interested party) หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่สามารถท าให้เกิดผลกระทบ

หรือได้รับผลกระทบหรือเชื่อว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม 
                  
4.   บริบทขององค์กร  

4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร  
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของ

องค์กรและผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจาก
ระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน ประเด็นเหล่านี้ต้องรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ก าลัง
ได้รับผลจากองค์กร หรือมีความสามารถในการส่งผลกระทบต่อองค์กร บริษัทจะมีการพิจารณาบริบท
องค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะทบทวนในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทมีดังนี้ 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดอ่อน ภัยคุกคาม 
 พนักงานเข้าออกบ่อย จึงไม่มีความช านาญใน

การท างาน 
 บริษัทไม่มีเอกสารการปฏิบัติงาน 

กฎระเบียบที่เป็นมาตรฐาน ชัดเจน 

 สภาพถนนในต่างจังหวัดสภาพไม่ปลอดภัย 
ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุง่าย 
 

จุดแข็ง โอกาส 
 สภาพรถของบริษัทอยู่ในสภาพดี มีการดูแล

ซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 
 บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยติด

อุปกรณ์ GPS เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

 มีการรณรงค์ของภาครัฐในเรื่องการขับข่ี
ปลอดภัย  

 ลูกค้าให้การสนับสนุนความรู้ ในการจัดท า
มาตรฐานความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
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4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  
องค์กรต้องท าการพิจารณาก าหนด:  
a) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
b) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
c) กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
บริษัทจะมีการพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่

เกี่ยวข้องจะเป็นผู้หาข้อมูล และจะทบทวนในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร  ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้ 

 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ 

ชุมชน ต้องการให้การขับรถอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต 

ลูกค้า ต้องการให้ส่งสินค้าได้ทันตามเวลา และสินค้าอยู่ในสภาพดี ไม่
เสียหาย 

พนักงาน ต้องการให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยของยานพาหนะให้ครบถ้วน อยู่
ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัย 

ภาครัฐ ต้องการให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิด
ความสูญเสีย 

ผู้ถือหุ้น ต้องการให้บริษัทมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีผลประกอบการมีก าไร การ
ปฏิบัติงานไม่เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บริษัท 

 
4.3 การพิจารณาก าหนดขอบข่ายระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

องค์กรต้องพิจารณาก าหนด ขอบเขตและการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารความปลอดภัย
การจราจรทางถนนเพื่อจัดตั้งขอบข่ายของระบบการจัดการ  

ในการก าหนดขอบข่าย องค์กรต้องพิจารณาประเด็นภายนอกและภายใน ตามบริบทองค์กร 
รวมทั้งความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  

ขอบเขตและขอบข่าย ของระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนของบริษัท 
ครอบคลุมกิจกรรมการบริการขนส่งและโลจิสติก ของบริษัทตั้งอยู่เลขท่ี ….. หมู่ที่ ….. อ…… จ…… 

 
4.4 ระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ  รวมถึงการท าให้ได้มาซึ่งสมรรถนะความปลอดภัย
การจราจรทางถนน องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ ธ ารงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบ
การบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน รวมถึงกระบวนการจ าเป็นและปฏิสัมพันธ์ของ
กระบวนการนั้น ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากล ISO 39001: 2013  
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5.  ความเป็นผู้น า  
5.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งม่ัน  

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรคือกรรมการผู้จัดการซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและความ
มุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนดังต่อไปนี้ :  

a) มั่นใจว่านโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนได้มีก าหนดขึ้น 
และสอดรับกันกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร  

b) มั่นใจว่ามีการบูรณาการข้อก าหนดของระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร 

c) มั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับระบบการบริหารความปลอดภัย
การจราจรทางถนนอย่างเพียงพอ 

d) น าเรื่องการขจัดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บรุนแรงของการจราจรทางถนนมาเป็น
เป้าหมายระยะยาว  

e) การท างานในการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาผลงาน
ให้กับระบบการจราจรทางถนนที่ปลอดภัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งระบบ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

f) มั่นใจว่าองค์กรต้องมีแนวทางขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุตามผลที่ต้องการของความปลอดภัย
การจราจรทางถนน เพ่ือให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่โปร่งใสและการมีส่วนร่วมในระดับที่
เหมาะสมที่เก่ียวข้องทั้งหมดขององค์กร 

g) จัดล าดับความส าคัญการด าเนินการเชิงกลยุทธ์และการเลือกหลักสูตรเฉพาะของการ
ด าเนินการบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจของระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

h) สื่อสารให้เข้าใจถึงความส าคัญของระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่
มีประสิทธิผลและการสอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบการบริหารความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 

i) เป็นผู้มีภาระรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน  

j) จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดท า น าไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง 

k) มั่นใจว่าระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ 
โดยเน้นที่ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ 

l) ก ากับและสนับสนุนบุคลากรเพ่ือให้มีส่วนสร้างระบบการบริหารความปลอดภัย
การจราจรทางถนนให้เกิดประสิทธิผล  

m) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
n) สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้ได้แสดงความเป็นผู้น าและความ

มุ่งม่ันในการประยุกต์ใช้มาตรฐานดังกล่าวในงานที่รับผิดชอบ  
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5.2 นโยบายความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดท า นโยบายความปลอดภัยการจราจรทางถนน ที่ซึ่ง  
a) เหมาะสมกับจุดประสงค์ขององค์กร  
b) เป็นกรอบส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
c) รวมถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  
d) รวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน

อย่างต่อเนื่อง  
บริษัทมีการก าหนดนโยบายความปลอดภัยการจราจรทางถนนเป็นเอกสารสารสนเทศ อนุมัติ

โดยผู้บริหารระดับสูงสุด มีการสื่อสารนโยบายภายในองค์กร รวมถึงมีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียให้
ได้รับทราบ 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. ลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
2. ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
5.3 บทบาทหน้าที่, ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในองค์กร  

ผู้บริหารสูงสุดต้องมั่นใจว่า ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ส าหรับบทบาทหน้าที่ต่างๆ ได้
มีการมอบหมาย และสื่อสารเป็นที่เข้าใจในองค์กร  
บริษัทก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนดังนี้ 

1) กรรมการผู้จัดการ 
- เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการก าหนดและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ 
- อนุมัตินโยบายความปลอดภัยการจราจรทางถนน คู่มือความปลอดภัยการจราจร

ทางถนนภายใต้ระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
- สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  ซึ่ง

รวมถึง บุคลากร ทักษะพิเศษ สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี และงบประมาณ
ต่างๆ  

- มอบหมายบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ท าหน้าที่ในการบริหาร และปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

2) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน (RTS MR) 
- ท าให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนขององค์กร มีการ

จัดตั้งและน าไปปฏิบัติไว้โดยสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 39001  
- รายงานผลการด าเนินงาน สมรรถนะของระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจร

ทางถนนและสมรรถนะด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน รวมถึงข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงต่อผู้บริหารสูงสุด เพ่ือใช้ส าหรับการทบทวนระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
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- ดูแลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยการจราจรทางถนน ตลอดจน
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการทางด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนแก่
บุคลากรภายในองค์กร 

- ประสานงานกับบุคคลภายนอกในเรื่องระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนขององค์กร 

3) คณะกรรมการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
- ตรวจสอบระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนขององค์กรในที่ประชุม

การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
- ร่วมกันตัดสินใจการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนขององค์กร 
- น าวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรไปด าเนินการตามที่ได้มอบหมาย 
- เผยแพร่ระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนขององค์กรสู่พนักงาน 
- รายงานผลการด าเนินการในระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนแก่

คณะกรรมการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ผู้แทนฝ่ายบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูง 

4) ผู้จัดการแผนก 
- ด าเนินงานตามแผนและสนับสนุนให้กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย

การจราจรทางถนน และระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนประสบ
ผลส าเร็จ โดยเป็นผู้ประสานงานในหน่วยงาน 

- ควบคุมดูแล และให้ค าแนะน าในสังกัดน านโยบายความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนไปปฏิบัติ 

5) พนักงานและผู้รับเหมาภายในองค์กร 
- ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ได้ก าหนดขึ้น 
- รับผิดชอบการน าวัตถุประสงค์ความปลอดภัยการจราจรทางถนนไปปฏิบัติ  
- ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างต่อเนื่อง 

 
6.  การวางแผน  

6.1 ทั่วไป 
องค์กรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทบทวนสมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนนใน

ปัจจุบันที่เป็นตัวก าหนดความเสี่ยงและโอกาส เลือกปัจจัยด้านสมรรถนะความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน วิเคราะห์สิ่งที่จะประสบความส าเร็จในช่วงเวลาและก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่เหมาะสม 
รวมทั้งวางแผนที่จะบรรลุผล 
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6.2 การปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส  
เมื่อท าการวางแผนส าหรับระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน , องค์กรต้อง

พิจารณาประเด็นที่อ้างอิงจากบริบทองค์กร  ข้อก าหนดอ้างอิงจากความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสีย 
และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส ที่จ าเป็นต้องระบุเพื่อ  

- รับประกันว่าระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ  

- ป้องกัน, หรือ ลด , ผลกระทบด้านลบ,รวมถึงสภาวะความปลอดภัยการจราจรทางถนน
ภายนอกที่อาจเกิดมีผลกับองค์กร  

- บรรลุผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
องค์กรต้องวางแผน ส าหรับ  

- ความเสี่ยงและโอกาสที่จ าเป็นต้องได้รับการด าเนินการ  
- บูรณาการและด าเนินการสิ่งเหล่านี้เข้าไปในกระบวนการของระบบการบริหารความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 
- ประเมินประสิทธิผลของสิ่งที่ได้ด าเนินการ 

 
6.3 ปัจจัยด้านสมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนน (RTS performance factors) 

องค์กรต้องก าหนดปัจจัยด้านสมรรถนะของความปลอดภัยการจราจรทางถนนจากรายการ
ปัจจัยสัมผัสความเสี่ยง ปัจจัยผลลัพธ์ความปลอดภัยขั้นสุดท้าย และปัจจัยผลลัพธ์ความปลอดภัยขั้น
กลาง ขึ้นอยู่กับบริบทองค์กรและ ความเสี่ยง โอกาสที่ได้มีการพิจารณา 

a) ปัจจัยเสี่ยงของการสัมผัส 
- ระยะทางที่เดินทางและปริมาณการจราจรบนถนนรวมทั้งยานพาหนะและประเภท

ของผู้ใช้ถนนไม่ว่าจะได้รับอิทธิพลหรือไม่ได้รับอิทธิพลจากองค์กร 
- ปริมาณของสินค้าและ / หรือบริการขององค์กร 

b) ปัจจัยผลลัพธ์ความปลอดภัยขั้นสุดท้าย เช่น จ านวนผู้เสียชีวติหรือบาดเจ็บรุนแรง 
c) ปัจจัยผลลัพธ์ความปลอดภัยขั้นกลาง  

- การออกแบบถนนและความเร็วที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาพ้ืนที่
ด้านข้างและการออกแบบทางแยก 

- การใช้งานถนนที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะ ผู้ใช้งาน ประเภทของ
สินค้าบรรทุก และอุปกรณ์ 

- การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข็มขัดนิรภัย เก้าอ้ี
นิรภัยส าหรับเด็ก หมวกนิรภัยของรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์  

- การใช้ความเร็วในการขับขี่ปลอดภัย โดยพิจารณาประเภทของยานพาหนะ 
การจราจร และสภาพอากาศ 

- สมรรถภาพทางกายของคนขับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหนื่อยล้า ความวุ่นวายใจ 
แอลกอฮอล์ และยาเสพติด 
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- การวางแผนการเดินทางอย่างปลอดภัย พิจารณาถึงความจ าเป็นในการเดินทาง 
จ านวนและรูปแบบของการเดินทาง การเลือกเส้นทาง ยานพาหนะ และคนขับรถ 

- ความปลอดภัยของยานพาหนะ โดยเฉพาะการพิจารณาคุ้มครองป้องกันผู้ใช้ถนน 
หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุของการจราจรบนถนน ความสามารถของน้ าหนักบรรทุก และ
การรักษาความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้าบนยานพาหนะ 

- การอนุมัติผู้ขับขี่ที่เหมาะสมกับประเภทของยานพาหนะที่จะขับข่ี 
- การก าจัดยานพาหนะและคนขับรถที่ไม่เหมาะสมจากเครือข่ายทางถนน 
- การตอบสนองภายหลังการเกิดอุบัติเหตุและปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเตรียมความ

พร้อมในกรณีฉุกเฉินการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ 

 
องค์กรต้องพัฒนาปัจจัยด้านสมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพ่ิมเติม เมื่อ

พบว่าประสมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนน ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันไม่เพียงพอ ซึ่ง
พัฒนาได้โดยสืบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการจราจรทางถนน และพิจารณาข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 

องค์กรต้องระบุองค์ประกอบและเกณฑ์รายละเอียดที่เหมาะสมในการตรวจติดตามและ
วัดผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของความปลอดภัยการจราจรทางถนน ซึ่งองค์กรต้องมีการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ และท าให้ทันสมัย 
 

6.4 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และการวางแผนเพื่อให้บรรลุ  
องค์กรต้องจัดท าวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนตามสายงานและระดับ 

โดยวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนต้อง  
a) สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
b) สามารถวัดได้ (หากเป็นไปได้)  
c) ค านึงถึงข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
d) ได้รับการเฝ้าระวัง  
e) ได้รับการสื่อสาร  
f) ได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสม  
เมื่อมีการจัดตั้งและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจราจรทางถนน ต้องค านึงถึงความ

เสี่ยงและโอกาส ปัจจัยด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยการจราจรทางถนน เทคโนโลยี ความต้องการ
ทางธุรกิจและมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย 

เมื่อวางแผนวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน, องค์กร
ต้องก าหนด  

a) อะไรที่จะท า  
b) ทรัพยากรอะไรที่ต้องการ  
c) ใครเป็นคนรับผิดชอบ  
d) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  
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e) วิธีการประเมินผล  
แผนงานต้องมีการจัดท าเป็นเอกสารสารสนเทศและมีการทบทวนตามความเหมาะสม 

 
7.  สนับสนุน  

7.1 ความร่วมมือ 
องค์กรต้องประสานงานตามสายงานและระดับขององค์กร (รวมถึงการมีส่วนร่วมของ

พนักงานทั่วไป) และผู้มีส่วนได้เสียที่จะตระหนักถึงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของตนที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน มันจะท าให้แน่ใจว่ามีการให้ค าปรึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมและการประสานงานของกิจกรรมที่ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 

7.2 ทรัพยากร  
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดและให้ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า , การน าไปปฏิบัติ, 

ธ ารงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  และ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 

7.3 ความสามารถ  
องค์กรต้อง  
a) ก าหนดความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุม  ที่ซึ่งมีผลต่อ

สมรรถนะด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
b) ท าให้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถ บนพ้ืนฐาน การศึกษา, การฝึกอบรม หรือ

ประสบการณ ์ 
c) เมื่อสามารถประยุกต์ใช้ได้, ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสามารถที่จ าเป็น , และ

ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระท า 
d) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นหลักฐานของความสามารถ  

 
7.4 ความตระหนัก  

องค์กรต้องท าให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความตระหนักถึง  
a) นโยบายความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
b) การมีส่วนร่วมของเขา ต่อประสิทธิผลของระบบของการบริหารความปลอดภัยการจราจร

ทางถนน, รวมถึงประโยชน์ของการได้มาซึ่งสมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
c) ผลกระทบของการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการบริหารความปลอดภัย

การจราจรทางถนน  
d) ข้อมูลและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญที่มี

ประสบการณ์โดยองค์กร 
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7.5 การสื่อสาร  
องค์กรต้องก าหนดความจ าเป็น ส าหรับการสื่อภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ

บริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
a) อะไรที่จะสื่อสาร  
b) สื่อสารเมื่อไหร่  
c) สื่อสารกับใคร   
องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งกระบวนการสื่อสาร โดยพิจารณาระดับและ

หน้าที่ต่างๆ ขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรต้องสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ
สมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนน โดยมีส่วนร่วมและส่งเสริมในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกตามความเหมาะสม จ าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นในระยะยาวถึงผลลัพธ์ของความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน และวิธีการที่สามารถท าให้ส าเร็จได้ 
 

7.6 เอกสารสารสนเทศ  
7.6.1 ทั่วไป  

ระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนขององค์กรต้องรวมถึง  
a) เอกสารสารสนเทศท่ีก าหนดโดยมาตรฐานนานาชาตินี้  
b) เอกสารสารสนเทศที่พิจารณาโดยองค์กรว่าจ าเป็นส าหรับระบบการบริหารความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนนที่มีประสิทธิผล  
7.6.2 การจัดท าและท าให้ทันสมัย  

เมื่อท าการจัดท าและท าการปรับปรุงข้อมูลเอกสาร, องค์กรต้องมั่นใจถึงความเหมาะสม  
a) การชี้บ่ง และค าอธิบาย (เช่น ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้ก าหนด หรือหมายเลขอ้างอิง)  
b) รูปแบบ (เช่น ภาษา รุ่นซอฟท์แวร์ กราฟิก) และสื่อ (เช่น กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์)  
c) ทบทวนและอนุมัติตามความเหมาะสมและเพียงพอ  

7.6.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ  
เอกสารสารสนเทศที่จ าเป็นโดยระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  

และโดยมาตรฐาน ISO 39001: 2013 ต้องได้รับการควบคุมเพ่ือให้มั่นใจว่า  
a) มีพร้อม และเหมาะส าหรับการใช้งาน, ที่ไหนและเมื่อไหร่ เมื่อจ าเป็น  
b) ได้รับการป้องกันอย่างพอเพียง (เช่น การสูญเสียความลับ , น าไปใช้อย่างไม่

เหมาะสม หรือขาดความสมบูรณ์)  
ส าหรับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ, องค์กรต้องด าเนินการกับกิจกรรมต่อไปนี้, ที่

ปฏิบัติได ้ 
- การแจกจ่าย, การเข้าถึง,การเรียกหา และการใช้  
- การจดัเก็บและการเก็บรักษา, รวมถึงการเก็บรักษาให้อ่านออกได้ชัดเจน  
- ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่น ควบคุมเวอร์ชัน)  
- ระยะเวลาจัดเก็บ และการก าจัด  
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เอกสารสารสนเทศจากภายนอกที่ก าหนดโดยองค์กรว่า จ าเป็นส าหรับการวางแผน
และการด าเนินงานของระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนต้องได้รับการชี้บ่ง, ตาม
ความเหมาะสม, และควบคุม  

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 
 
8.  การด าเนนิการ  

8.1 การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ  
องค์กรต้องก าหนด วางแผน  น าไปปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการที่จ าเป็นให้บรรลุ

ข้อก าหนดระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน, และการก าหนดปัจจัยด้านสมรรถนะ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน และวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย 

- จัดท าเกณฑ์การปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการ  
- ท าการควบคุมกระบวนการ, ตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
- จัดเก็บเอกสารสารสนเทศ 
องค์กรต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงตามแผน และการทบทวนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่

ไม่ได้ตั้งใจ, กระท ากิจกรรมเพ่ือลดผลข้างเคียงด้านลบใด ๆ, ตามความจ าเป็น.  
องค์กรต้องท าให้มั่นใจว่าการให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทน ได้รับการควบคุม 

 
8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน  

องค์กรต้องตอบสนองต่อการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น และอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากการจราจรทาง
ถนน หรืออุบัติการณ์การจราจรทางถนนที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่
เกิดข้ึนกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

องค์กรต้องทบทวนเป็นระยะ ๆ และในกรณีที่จ าเป็นทบทวนการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริงและได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่เกิดจากการเกิดปัญหาการจราจรบนถนนหรือโดย
การเกิดอุบัติเหตุการจราจรบนถนนอ่ืน ๆ ที่องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและขั้นตอนการตอบสนอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวของการเสียชีวิตและ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 

องค์กรต้องทดสอบแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะๆ ,หากเป็นไปได้ 
ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ แผนฉุกเฉิน 
 
9.  การประเมินสมรรถนะ  

9.1 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน  
องค์กรต้องเฝ้าระวัง วัด วิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
องค์กรต้องก าหนด  
a) สิ่งที่จ าเป็นต้องวัดและเฝ้าระวัง  
b) วิธีการส าหรับการเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน, ที่สามารถปฏิบัติได้, 

เพ่ือให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์  
c) เมื่อใดที่ต้องด าเนินการวัดและเฝ้าระวัง  
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d) เมือ่ใดที่ผลการเฝ้าระวังและการวัดต้องได้รับการวิเคราะห์และการประเมินผล  
องค์กรต้องเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นหลักฐานการการเฝ้าระวัง  
องค์กรต้องประเมินสมรรถนะด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน และประสิทธิผลของ

ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ซึ่งกระบวนการในการประเมินความสอดคล้อง

เป็นระยะๆ กับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร 
 

9.2 ความผิดพลาดของการจราจรทางถนนและการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับการจราจร
ทางถนนอ่ืน ๆ (Road traffic crash and other road traffic incident investigation) 

องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติงานในการบันทึก การ
สอบสวน วิเคราะห์ความผิดพลาดของการจราจรทางถนนและอุบัติการณ์อ่ืนๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การเสียชีวิต และบาดเจ็บรุนแรงต่อผู้ใช้ถนน เพ่ือที่จะ 

a) พิจารณาถึงปัจจัยที่สามารถควบคุมได้หรือมีอิทธิพล 
b) ระบุความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไขความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
c) ระบุโอกาสส าหรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

การสอบสวนต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ผลของความผิดพลาดของการจราจรทางถนนและการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ต้อง

จัดท าเป็นเอกสารและคงรักษาไว้ ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การสอบสวนอุบัติการณ์ 
การจราจรทางถนน 
 

9.3 การตรวจประเมินภายใน  
องค์กรต้องด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้เพ่ือให้สารสนเทศของ

ระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนว่า:  
a) สอดคล้องต่อ  

1) ข้อก าหนดขององค์กรส าหรับระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
2) ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 39001: 2013  

b) มีการน าไปปฏิบัติและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิผล องค์กรต้อง 
1) วางแผน จัดท า น าไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ซึ่งโปรแกรมการตรวจติดตามภายใน , 

รวมถึง ความถี่, วิธีการ, ความรับผิดชอบ, ข้อก าหนดการวางแผน และการรายงานการตรวจประเมิน
ภายใน โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน , องค์กรต้องค านึงถึงความส าคัญของกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน , การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองค์กร และผลของการ
ตรวจประเมินก่อนหน้านี้ 

2) ระบุหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบข่ายการตรวจประเมินแต่ละครั้ง  
3) เลือกผู้ตรวจประเมิน และท าการตรวจประเมินเพ่ือให้แน่ใจกระบวนการตรวจประเมิน

มีความความเท่ียงธรรมและไม่เอนเอียง  
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4) ท าให้แน่ใจว่าผลการตรวจประเมินได้รายงานสู่ระดับจัดการที่เกี่ยวข้องระเบียบ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้แก่ การตรวจติดตามภายใน 
 

9.4 การทบทวนฝ่ายบริหาร  
ผู้บริหารระดับสูงต้องท าการทบทวนระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนนของ

องค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจการเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง, ความเพียงพอ และการมี
ประสิทธิผล  

การทบทวนฝ่ายบริหาร ต้องพิจารณาถึง  
a) สถานะของการด าเนินการจากทบทวนก่อนหน้า  
b) การเปลี่ยนแปลงของประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน  
c) สารสนเทศด้านสมรรถนะความปลอดภัยการจราจรทางถนนขององค์กร, รวมทั้งแนวโน้ม  

1) สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและด าเนินการแก้ไข  
2) ผลการเฝ้าระวัง การวัด และการประเมินผลลัพธ์ รวมทั้งขอบเขตท่ีวัตถุประสงค์ด้าน

ความปลอดภัยการจราจรทางถนนได้บรรลุ 
3) ผลการตรวจประเมิน และผลการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดที่

ต้องปฏิบัติตาม   
d) โอกาสส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
e) การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย, รวมถึงค าร้องเรียน  
f)  ความผิดพลาดของการจราจรบนถนนและการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการจราจร

บนถนนอื่น ๆ 
ผลลัพธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารต้องรวมถึง การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบรรลุผลของความปลอดภัยการจราจรทางถนน และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความจ าเป็นใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว้เป็นหลักฐานของผลลัพธ์จากการทบทวนฝ่าย
บริหาร  
 
10. การปรับปรุง  

องค์กรต้องพิจารณาก าหนดโอกาสส าหรับการปรับปรุง และด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็นเพ่ือให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

10.1 สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและกิจกรรมการแก้ไข  
เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของความปลอดภัยการจราจรทางถนน องค์กรต้อง  
a) ตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และ, เท่าท่ีสามารถได้  

1) ท ากิจกรรมเพ่ือควบคุมและแก้ไข  
2) ด าเนินการกับผลที่ตามมา 
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b) ประเมินความจ าเป็นส าหรับกิจกรรมเพ่ือก าจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด, เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า หรือเกิดขึ้นที่อ่ืน ๆ, โดย  

1) ทบทวนสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
2) พิจารณาสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
3) พิจารณาว่ามีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่คล้ายคลึงกันอยู่, หรืออาจมีโอกาส

เกิด  
c) ด าเนินการแก้ไขที่จ าเป็น  
d) ทบทวนประสิทธิผลของการด าเนินการแก้ไขที่ได้กระท า  
e) ท าการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน, ถ้าจ าเป็น  
การด าเนินการแก้ไขต้องเหมาะสมกับผลกระทบของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิด 

องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว้เป็นหลักฐานของ  
- ลักษณะของสิ่งทีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการด าเนินการใด ๆ ต่อมา  
- ผลของการด าเนินการแก้ไขใดๆ  
ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  การแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนด 
 

10.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
องค์กรต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของความเหมาะสม, เพียงพอ, และประสิทธิผลของ

ระบบการบริหารความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 4 
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแก้ไขและการป้องกัน 



 
(เอกสารนี้ใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น) 

 

 
ระเบียบปฏิบัติงาน 

P-HR-01 
 

เรื่อง  การแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
 

แก้ไขครั้งที ่
วันที่บังคับใช้เอกสาร : 

 
 

 
 

  ผู้เตรียม ผู้อนุมัต ิ
ลายเซ็น   
ชื่อ-สกุล   
ต าแหน่ง   

วันที่   
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  ได้รับการปรับปรุง แก้ไข 

รวมทั้งป้องกันให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางที่ตั้งไว้ในมาตรฐานระบบการจัดกาความปลอดภัย
การจราจรทางถนนความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

2. เพ่ือขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับผลกระทบด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ก าลังเผชิญอยู่ 

 
ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึง การด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปข้อก าหนดในระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 
เอกสารอ้างอิง 

คู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน    
F-DC-14  Corrective Action Request ( CAR/PAR ) 

 
ค าจ ากัดความ 
  

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  คือข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการ
จัดการ  ความปลอดภัยการจราจรทางถนน ISO 39001 

CAR/PAR  Corrective Action Request, Preventive Action 
Request 

 ใบร้องขอให้มีการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง 
การด าเนินการแก้ไข (corrective action) การด าเนินการเพ่ือก าจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดที่ตรวจสอบได้ (nonconformity) 
การด าเนินการป้องกัน (prevention action) การด าเนินการเพื่อก าจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่

เป็นไปตาม  ข้อก าหนดที่มีศักยภาพเกิดข้ึนได้ 
 

รายละเอียดระเบียบการปฏิบัติงาน 
 
1. การระบุสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย
การจราจรทางถนนและ จ าเป็นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนอย่างรุนแรง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ การไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การได้รับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก  
รวมทั้งการพบแนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
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2. การออกรายงานสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
2.1 ให้ผู้ที่พบปัญหาแจ้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดให้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทราบ 
2.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร พิจารณารายละเอียดของปัญหา/สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และออก 

CAR/PAR เพ่ือร้องขอให้มีการแก้ไข รวมทั้งก าหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น  

2.3 เมื่อ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ออกใบ CAR/PAR ให้กับผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหา ให้ ตัวแทนฝ่าย
บริหาร ออกหมายเลข CAR/PAR โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

xx-99-001 
2.3.1 ตัวอักษร 2 ตัวแรก หมายถึง หน่วยงานที่พบปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
2.3.2 ตัวเลข 2 หลัก หมายถึง ปีที่พบปัญหานั้นๆ 
2.3.3 ตัวเลข 3 หลัก หมายถึง ล าดับของปัญหาที่พบ 
2.3.4 ในกรณีที่มีการออกใบ CAR/PAR เป็นครั้งที่ 2 เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม ให้ใส่ 

เครื่องหมาย /  แล้วตามด้วยจ านวนครั้งที่มีการออก CAR/PAR เช่น PD-17-001/1 
หมายความว่ามีการออก CAR/PAR ใบใหม่อีก1 ใบ กับปัญหาเดิมที่การแก้ไขยังไม่
บรรลุผล 

2.4 ให้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ CAR/PAR ลงใน CAR/PAR LOG 
2.5 ให้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร จัดส่งต้นฉบับ CAR/PAR ให้ผู้จัดการของแผนก/ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
 

3. การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง 
3.1 เมื่อผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับใบรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดแล้ว  ให้ท า

การค้นหา และวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง โดยการประชุมร่วมกับหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบ
ของสายงาน 

3.2 ให้ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องท าการบันทึกผลของการวิเคราะห์  ลงในแบบฟอร์มใบ 
CAR/PAR  

 
4. การด าเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

4.1 ให้ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการการแก้ไขและป้องกันตามสาเหตุที่แท้จริง 
ของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดนั้นๆ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน ตลอดจนก าหนดวันแล้วเสร็จ  

4.2 ให้ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเอกสารในระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
ไปปฏิบัติ ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ในใบ CAR/PAR รวมถึงด าเนินการแก้ไขในระเบียบ
ปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย 

4.3 ให้ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายละเอียดของการแก้ไขและป้องกัน พร้อมวันที่
ก าหนดเสร็จ และลงนามในแบบฟอร์มใบรายงานสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และจัดส่ง 
CAR/PAR คืนให้กับ ตัวแทนฝ่ายบริหาร  
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4.4 ตัวแทนฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กรอกข้อมูลวันที่แก้ไข และป้องกันก าหนดเสร็จ และวันที่ติดตาม
ความก้าวหน้าลงใน  CAR/PAR LOG และด าเนินการติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน หรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ 

 
5. การติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน 

5.1 ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก ตัวแทนฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ติดตาม
ประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาและป้องกัน พร้อมทั้งบันทึกผลและวันที่ในการติดตามลงในใบ 
CAR/PAR  
5.1.1 ในกรณีที่ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง มีประสิทธิผลสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาได้ 

ให้ส่งใบรายงานสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดให้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ท าการปิด
สรุป  

5.1.2 ในกรณีที่ผลการแก้ไขข้อบกพร่องไม่มีประสิทธิผล  ไม่สามารถแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาได้ให้ท าการปรึกษากับผู้จัดการฝ่าย /แผนก  และ/หรือ หัวหน้างาน
ผู้รับผิดชอบของสายงาน เพ่ือทบทวนวิธีการแก้ไขและป้องกันการเกิดขึ้นซ้ าของ
ปัญหาให้แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งส่งเรื่องให้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร รับทราบเพ่ือออก 
CAR/PAR ใบใหม ่

หมายเหตุ : การออก CAR/PAR ซ้ าเนื่องจากปัญหานั้นๆ ไม่ได้รับการแก้ไขและป้องกันให้
แล้วเสร็จ จะออกซ้ าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หลังจากนั้นปัญหาดังกล่าวจะได้รับการรายงานให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเพ่ือรับทราบและพิจารณาตัดสินใจทันที                

5.1.3 จัดส่ง CAR/PAR ที่ได้รับการบันทึกผลการติดตามแล้วให้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ท าการ
ปิดสรุป 

 
6. การปิดสรุป 

6.1 ตัวแทนฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ตรวจสอบผลการด าเนินการแก้ไข พร้อมทั้งการปิดสรุป และลง
นามใน CAR/PAR พร้อมทั้ง  จัดเก็บ CAR/PAR ที่ปิดแล้วเข้าแฟ้มเอกสาร  

6.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ส าเนาใบ CAR/PAR ที่ปิดแล้วส่งต่อให้ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ที่
เกี่ยวข้องรับทราบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

6.3 ตัวแทนฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กรอกข้อมูลวันที่ปิดเรื่องลงใน CAR/PAR LOG  
 

7. การรายงานผลในที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
7.1 ตัวแทนฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ในที่ประชุม

ของการทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งก าหนดระยะเวลาไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการทบทวน
โดยฝ่ายบริหาร 

7.2 ผู้บริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการปรับปรุงผลการด าเนินงานที่ผ่านการรายงานสิ่งไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 5 
ระเบียบปฏิบัติการตรวจประเมินภายใน 



 

 
 

(เอกสารนี้ใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น) 
 

ระเบียบปฏิบัติงาน 
P-HR-02 

เรื่อง การตรวจติดตาม 
 

แก้ไขครั้งที่ : 0 
 
วันที่บังคับใช้เอกสาร :  
 

 
 

  ผู้เตรียม ผู้อนุมัต ิ
ลายเซ็น   
ชื่อ-สกุล   
ต าแหน่ง   

วันที่   
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนได้รับการด าเนินการตาม

มาตรฐาน ระเบียบการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO 
39001: 2556 

2. เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมการตรวจติดตาม   ได้รับการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือขจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ 

 
ขอบเขต 

ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรม การตรวจติดตามระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนภายในบริษัท 
 
เอกสารอ้างอิง 
  

F-HR-10 Audit Notification  
F-HR-11 Audit Checklist 
F-HR-12 Audit Report 
F-HR-13 Corrective Action Request, Preventive Action Request (CAR/PAR) 
F-HR-14 CAR/PAR LOG 
 

ค าจ ากัดความ 
 
CAR/PAR แบบฟอร์มที่ใช้ในการร้องขอให้มีการด าเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดการตรวจติดตามระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน กระบวนการยืนยัน
อย่างมีระบบและมีหลักฐานสนับสนุน เพื่อบอกได้ว่ากิจกรรม สภาพการณ์  สภาวะ  ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนน เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ และมีการน าผลของการตรวจ
ติดตามนี้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
CAR/PAR Log แบบฟอร์มที่ ใช้ในการแก้ไขและป้องกันในการติดตามการด าเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด 
 
รายละเอียดระเบียบปฏิบัติงาน 
 

1. การวางแผนการตรวจ 
- ก าหนดแผนการตรวจติดตามภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่อาจเพ่ิมความถี่ได้โดยพิจารณา

จาก ความส าคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการจราจรทางถนน , การ
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เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองค์กร และผลของการตรวจประเมินก่อนหน้านี้ โดยก าหนดให้ทุก
กิจกรรมต้องได้รับการตรวจติดตาม 

- ก าหนดผู้ตรวจติดตาม ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามภายใน และ
เป็นอิสระจากกิจกรรมที่จะท าการตรวจติดตาม ซึ่งจะเป็นพนักงานภายในหรือบุคคลภายนอก 
ที่มีความสามารถ 

- ก าหนดวัน เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการตรวจติดตาม และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบในแบบฟอร์ม Audit Notification 

- ผู้ตรวจติดตามจัดท า Audit Checklist ตามขอบเขตที่ก าหนด โดยพิจารณาจากข้อก าหนด
มาตรฐาน ISO 39001 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 
2. การด าเนินการตรวจติดตาม 

- ทีมผู้ตรวจติดตามเปิดประชุมเพ่ือบอกถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจ พร้อมทั้งด าเนินการตรวจ
ตามแผนและขอบเขตที่ก าหนด โดยบันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์ม Audit Checklist 

- ปิดประชุมเพื่อรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจติดตาม รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
 
3. การรายงานการตรวจติดตาม 

- ผู้ตรวจติดตามจัดท ารายงานการตรวจ พร้อมใบ CAR/PAR ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง 
- ผู้ตรวจติดตามปิดสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจาการตรวจติดตามและบันทึกผลในใบ CAR/PAR  
- ผู้ตรวจติดตามจัดท าใบ CAR/PAR Log และติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา 
- ผู้ถูกตรวจติดตาม ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจติดตาม โดยมีการวิเคราะห์

หาสาเหตุ การแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ าของปัญหา และบันทึกลงในใบ CAR/PAR  
- ในกรณีที่ปัญหาแก้ไขไม่ได้ในครั้งแรก ให้ผู้ตรวจติดตามพิจารณาออก CAR/PAR ซ้ าอีกครั้ง 

เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขใหม่ 
- ตัวแทนฝ่ายบริหารปิดสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น จากการตรวจติดตาม และมีหน้าที่รายงานผลในที่

ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 6 
ระเบียบปฏิบัติการจัดท าเอกสารและการควบคุมเอกสาร 



 

 
(เอกสารนี้ใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น) 

 
 
 

ระเบียบปฏิบัติงาน 
P-HR-03 

เรื่อง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 
 

แก้ไขครั้งที่ : 0 
 
วันที่บังคับใช้เอกสาร :  
 
 

 
  ผู้เตรียม ผู้อนุมัต ิ

ลายเซ็น   
ชื่อ-สกุล   
ต าแหน่ง   

วันที่   
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสารในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนได้รับอนุมัติ , 

การควบคุมการแจกจ่าย รวมถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเอกสารและข้อมูล ส าหรับการออก
เอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาเอกสาร การยกเลิกเอกสารเดิม รวมถึงการขอส าเนาเพ่ิม  
เพ่ือให้เอกสารมีความทันสมัยต่อการใช้งานอยู่เสมอ และบันทึกมีการจัดเก็บในระยะเวลาที่ก าหนด 
เพ่ือน ามาอ้างอิงในการใช้งานได้ 

 
ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมการออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหา
เอกสาร การขอยกเลิกการใช้งานเอกสาร และการขอส าเนาเพ่ิมเติม ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารและ
ข้อมูลในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ได้จัดท าขึ้นภายในบริษัท และเอกสารที่
ได้รับมาจากภายนอกบริษัท และบันทึกที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนน 

 
เอกสารอ้างอิง 
F-HR-14  ใบด าเนินการด้านเอกสาร (Document Action Request: DAR)  
F-HR-15  บัญชีรายชื่อเอกสาร (Master List)  
F-HR-16  บัญชีแจกจ่ายเอกสาร (Holder List) 
F-HR-17  ประวัติเอกสาร (Amendment Record) 
F-HR-18  รายการรับเอกสารภายนอก (External document list)  
F-HR-20  ใบอนุมัติท าลายบันทึก  
  
ค านิยาม 
เอกสารควบคุม  คือ การควบคุมส าเนาเอกสารในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน 

ใช้งานภายในและภายนอกองค์กร โดยควบคุมการแก้ไข, แจกจ่าย, เรียกคืน ให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ และห้ามส าเนาใช้งานเอง  

เอกสารไม่ควบคุม คือ การส าเนาเอกสารในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
แจกจ่ายภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า , องค์กรภายนอกบริษัท โดยไม่ติดตามหรือ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 
รายละเอียดระเบียบปฏิบัติงาน 
การควบคุมเอกสารและข้อมูลภายในบริษัท 
1. การออกเอกสารใหม่ 
- ผู้จัดเตรียมเอกสาร  จัดท าเอกสารเอกสารฉบับร่าง พร้อมแนบใบด าเนินการด้านเอกสาร 

กรอกรายละเอียดพร้อมลงชื่อในช่องผู้จัดเตรียม แล้วส่งให้ผู้อนุมัติเอกสารแต่ละระดับตามตารางที่ 1 
ส าหรับการเริ่มใช้งานระบบเอกสารครั้งแรกไม่ต้องจัดท าใบด าเนินการด้านเอกสาร ถือว่าเริ่มระบบใหม ่
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- จนท.ควบคุมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร แล้วบันทึกรับ
เอกสารในใบด าเนินการด้านเอกสาร และรายละเอียดดังนี้ 

-  ก าหนดล าดับเอกสาร ดังนี้  (ล าดับเอกสาร / ปี  ค .ศ .)   เช่น  01/2017 หมายถึงใบ
ด าเนินการด้านเอกสารล าดับที่ 01 ของปี 2017 

- ก าหนดรหัสเอกสารในระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน  มีเงื่อนไขดังนี้  
A-BB-CC 
เมื่อ  - A  คือ ประเภทเอกสาร (M : คู่มือคุณภาพ,  P : ระเบียบปฏิบัติงาน,  W : วิธี

ปฏิบัติงาน  S :เอกสารสนับสนุน,  F :  แบบฟอร์ม) 
- BB คือ รหัสหน่วยงาน ดูรายละเอียดข้างล่าง 

- TR คือ Training Department 
- MK คือ Marketing Department 
- HR คือ Human Resource Department 

- CC คือ ล าดับที่ของเอกสารส าหรับ เช่น 01, 02, … 
- ก าหนดสถานะเอกสาร โดยใช้ฉบับที่ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ ส าหรับเอกสารระเบียบปฏิบัติงาน 

เอกสารวิธีปฏิบัติงาน, เอกสารสนับสนุน และฟอร์มที่ออกใหม่ ฉบับที่เป็น 0 
- จนท.ควบคุมเอกสารจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ และประวัติเอกสาร (Amendment Record) 

พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง แล้วส่งเอกสารต้นฉบับให้ผู้จัดท า และผู้อนุมัติตรวจสอบและลงชื่อ 
- จนท. ควบคุมเอกสาร ขึ้นทะเบียนเอกสารในบัญชีรายชื่อเอกสาร (Master list)   
- จนท. ควบคุมเอกสารประสานงานกับผู้จัดท าและอนุมัติเอกสารก าหนดการส าเนาแจกจ่าย

เอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วบันทึกในบัญชีแจกจ่ายเอกสาร (Holder list) 
- จนท. ควบคุมเอกสาร จัดเตรียมส าเนาเอกสารส าหรับแจกจ่ายตามบัญชีแจกจ่ายเอกสาร  
- กรณีเอกสารควบคุมส าเนา ประทับตรายาง “เอกสารควบคุม“ ที่หน้าแรกของส าเนาเอกสาร  
- กรณีเอกสารไม่ควบคุมส าเนาที่แจกจ่ายไปภายนอกบริษัทและไม่จ าเป็นต้องติดตามฉบับที่

ทันสมัย ประทับตรายาง “เอกสารไม่ควบคุม” ที่หน้าแรกของส าเนาเอกสาร 
- จนท. ควบคุมเอกสาร แจกจ่ายเอกสารตามบัญชีแจกจ่ายเอกสาร แล้วให้ผู้รับเอกสารลงชื่อ

รับเอกสารในใบด าเนินการด้านเอกสาร  
- ผู้ถือครองเอกสารจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม และวางไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน 
- จนท. ควบคุมเอกสารจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ , ใบด าเนินการด้านเอกสาร ,บัญชีแจกจ่าย

เอกสารและ บัญชีรายชื่อเอกสาร เข้าแฟ้ม 
 

2. กรณีเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเอกสาร 
- แผนกท่ีเป็นเจ้าของเอกสาร พิจารณาความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเอกสาร และ

เขียนใบด าเนินการด้านเอกสารส่งให้จนท. ควบคุมเอกสารด าเนินการแก้ไขตามเอกสารฉบับร่าง และ
ส่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องอนุมัติเอกสารตามล าดับ 

- จนท. ควบคุมเอกสาร แจกจ่ายเอกสารตามบัญชีแจกจ่ายเอกสาร ให้ผู้รับเอกสารลงชื่อรับ
เอกสารในใบด าเนินการด้านเอกสาร แล้วเก็บคืนเอกสารส าเนาฉบับเก่า 
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- จนท. ควบคุมเอกสารท าลายเอกสารส าเนาฉบับเก่า แต่จัดเก็บต้นฉบับเอกสารเก่าโดย
ประทับตรายาง “ยกเลิก” ทุกหน้าเอกสาร ไว้ย้อนหลัง 1 ฉบับ  

 
3.   กรณีการขอส าเนาเอกสารเพิ่ม 

- ผู้ร้องขอกรอกรายละเอียดต่างๆ การขอส าเนาเอกสารเพิ่มในใบด าเนินการด้านเอกสาร  
- จนท. ควบคุมเอกสารปรับปรุงการส าเนาแจกจ่ายเอกสารในบัญชีแจกจ่ายเอกสาร จัดเตรียม

ส าเนาเอกสารส าหรับแจกจ่าย และแจกจ่ายเอกสารตามวิธีการที่ก าหนด 
 

4. การขอยกเลิกเอกสาร 
- ผู้ร้องขอกรอกรายละเอียดต่างๆ การขอยกเลิกการใช้งานเอกสารในใบด าเนินการด้าน

เอกสาร  
- ผู้อนุมัติ พิจารณาการขอยกเลิกเอกสารแล้วลงชื่อในช่องผู้อนุมัติ จากนั้นส่งให้ จนท .ควบคุม

เอกสาร ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยให้ปรึกษากับผู้จัดท า แล้วยกเลิกการด าเนินการ 
- จนท. ควบคุมเอกสาร ปรับปรุงและยกเลิกเอกสารในบัญชีรายชื่อเอกสาร  
- จนท. ควบคุมเอกสารตรวจสอบรายการแจกจ่ายเอกสารกับบัญชีแจกจ่ายเอกสาร แล้วเรียก

เก็บคืนเอกสารส าเนาฉบับที่แจกจ่ายกลับคืน แล้วให้ผู้คืนเอกสารลงชื่อคืนในใบด าเนินการด้าน
เอกสาร  

- จนท. ควบคุมเอกสารท าลายเอกสารส าเนาฉบับเก่า แต่จัดเก็บต้นฉบับเอกสารเก่าโดย
ประทับตรายาง “ยกเลิก” ทุกหน้าเอกสาร ไว้ 1 ฉบับ  
 
การควบคุมเอกสารและข้อมูลที่รับจากภายนอกบริษัท 
5. กรณีเอกสารรับเข้ามาใหม่ 

- เอกสารจากภายนอกที่รับเข้ามาให้ลงในแบบฟอร์มรายการรับเอกสารภายนอก โดยระบุ 
ประเภทของเอกสาร วันที่ และเนื้อเรื่อง โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารเป็นผู้จัดเก็บเอกสาร 

- ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้อง
แจกจ่ายเอกสารให้ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมเอกสารภายในบริษัท 

- เอกสารในส่วนที่เป็นหลักสูตรอบรมจากภายนอกให้เก็บไว้อ้างอิง ในประเภทเอกสาร
สนับสนุน 
 
การควบคุมบันทึก 
6. จนท. ควบคุมเอกสาร รวบรวมรายชื่อบันทึกในเอกสารแต่ละฉบับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก

บันทึกท่ีอ้างอิงไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน, วิธีการปฏิบัติงานทุกฉบับ หรือ 
 เป็นบันทึกที่กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับอ่ืนๆ ระบุให้เก็บ หรือ 
 เป็นความต้องการของลูกค้า ที่ระบุให้จัดเก็บไว้ 

โดยจัดท าทะเบียนบันทึกในแบบฟอร์ม Master list 
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7. จนท. ควบคุมเอกสารมีหน้าที่ จัดเก็บบันทึกทุกประเภท ตรวจสอบความสามารถในการใช้
งาน (อ่านออก) ของบันทึกที่มีการจัดเก็บ ควบคุมการเก็บให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ไม่เลอะ
เลือน, สูญหาย และมีความสามารถน ามาใช้งานได้อย่างสะดวก 

8. จนท. ควบคุมเอกสารต้องเฝ้าตรวจสอบระยะเวลาการเก็บของบันทึกต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ และ
เม่ือครบระยะเวลาที่ระบุไว้ ให้จัดท า ใบขออนุมัติท าลายบันทึก เสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
เอกสาร (ตามท่ีก าหนดในตาราง) พิจารณา / ทบทวน / อนุมัติการท าลายบันทึก 

9. ในกรณีที่ไม่อนุมัติการท าลายบันทึก ให้ผู้มีอ านาจระบุระยะเวลาที่ต้องการให้เก็บเพ่ิมลงใน ใบขอ
อนุมัติท าลายบันทึก 

10. จนท. ควบคุมเอกสารท าลายบันทึก และระบุวันที่ท าลายลงในใบขออนุมัติท าลายบันทึก 
 

ตารางท่ี 1 ก าหนดผู้จัดท า และอนุมัติเอกสารและข้อมูลที่จัดท าภายในบริษัท 
 

ประเภทเอกสาร ผู้จัดเตรียม ผู้อนุมัติ หน่วยงานควบคุม
เอกสารต้นฉบับ 

คู่มือการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนน 
(RTS Manual) 

ตัวแทนฝ่ายบริหาร 
 (RTS MR) 

กรรมการผู้จัดการ Document 
Center 

ระเบียบปฏิบัติงาน 
(Procedure) 

ผู้จัดการแผนก กรรมการผู้จัดการ Document 
Center 

วิธีการปฏิบัติงาน 
(Work instruction) 

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
แผนก 

RTS MR Document 
Center 

เอกสารสนับสนุน 
(Support Document) 

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
แผนก 

RTS MR Document 
Center 

แบบฟอร์ม (Form) ผู้จัดการแผนก 
หรือผู้ปฏิบัติงานใน  

แต่ละแผนก 

RTS MR Document 
Center 

เอกสารภายนอกอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
แผนก 

RTS MR Document 
Center 

 
 
 
 
 


