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วตัถุประสงค ์(Objective) 

 

แนวทางการเก็บรวบรวม และรายงานขอ้มูลอุบัตเิหตุนี้ จัดท าข ึน้เพื่อใชเ้ป็นหลักเกณฑใ์นการเก็บ รวบรวม

และรายงานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิอุบัตเิหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและเสยีชวีติของพนักงาน  คู่ธุรกจิหรือ

บคุคลทีส่าม  ทีอ่ยูใ่นความดแูลของบรษัิท หรอือยู่ในพื้นทีข่องบรษัิท หรือเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมของบรษัิทต่างๆ ใน 

เอสซจี ี เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ 

1. การเก็บ รวบรวม และรายงานขอ้มลูอุบัตเิหตุของบรษัิท/โรงงาน ในเอสซจี ีมคีวามสอดคลอ้งและเป็น

มาตรฐานเดยีวกัน 

2. ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้ง (Accuracy) สมบูรณ์ (Completeness) โปร่งใส (Transparency) และน่าเชือ่ถือ 

(Accountability) 

3. ขอ้มลูมคีวามสอดคลอ้งกับแนวทางรายงานการพัฒนาอยา่งย่ังยนื (Sustainability Report, SD Report)  

World Business Council for Sustainable Development; Cement Sustainability Initiative 

(WBCSD-CSI) และ Global Reporting Initiative (GRI)  ซึง่ เอสซจี ีตอ้งรายงานขอ้มลูเป็นประจ าทกุปี 

 

นอกจากนี้  ขอ้มลูจะน าไปใชใ้นการตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภัยใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

ทราบ อาท ิคณะจัดการเอสซจี ีคณะกรรมการการพัฒนาอยา่งย่ังยนื ผูบ้รหิาร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผูม้ี

สว่นไดเ้สยีอืน่ๆ  รวมทัง้ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน  ตลอดจนการวางแผนในการปรับปรุงด าเนินการดา้นความ

ปลอดภัย  

แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มลูนี้ เป็นแนวทางเบือ้งตน้ใหแ้ต่ละบรษัิทจัดเตรียมและรวบรวมส่งขอ้มูลใหก้ับ 

ศนูยพั์ฒนาความเป็นเลศิและความย่ังยนื  (CESD) เพือ่ใชใ้นการจัดท ารายงานสรุปและน าเสนอผูบ้รหิาร และใชเ้ป็น

ขอ้มลูส าหรับจัดท ารายงาน SD Report เทา่นัน้   แตล่ะบรษัิทสามารถขยายขอบเขตในการจัดเก็บขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการ

บรหิารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย ของบรษัิทไดต้ามทีเ่ห็นสมควร  (แต่ละธุรกจิหรือแต่ละบรษัิท อาจ

พจิารณาขยายขอบเขตเก็บขอ้มลู Near-miss,  อบัุตเิหตทุีท่ าใหท้รัพยส์นิเสยีหาย หรือการบาดเจ็บขัน้ปฐมพยาบาล 

ไดโ้ดยไมต่อ้งรายงาน CESD) 

 

ก าหนดการเร ิม่เก็บรวบรวมและบนัทกึขอ้มลู  

 

เง ือ่นไข เร ิม่บนัทกึขอ้มลู 

- โรงงานและคลังสนิคา้ (Operation) ในประเทศไทย 

- ส านักงานในและนอกพื้นที่บางซือ่ (Office) รวมถึงคลังสนิคา้และ
บรษัิททียั่งไมเ่คยรายงานทัง้หมด 

1 กรกฎาคม 2556 

1 ตลุาคม 2556 

- โรงงาน คลังสนิคา้ (Operation) และ ส านักงานในตา่งประเทศ 1 กรกฎาคม 2557 

- ส าหรับคูธุ่รกจิขนสง่ของ SCG (เฉพาะกรณีเสยีชวีติ) 

 SCG บรหิาร (มแีละไมม่ ีSCG Logo Brand) 

 SCG ไมบ่รหิารแตม่ ีSCG Logo Brand 

  

1 กรกฎาคม 2556 

จะก าหนดเวลาเริม่บันทกึตอ่ไป 

- บรษัิทหรือโรงงานทีก่่อสรา้งใหม่ (Green field) ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  

เริม่เดอืนกรกฎาคม ในปีปฏทินิที ่2 
หลังจากทีเ่ริม่ผลติ 

- บรษัิทภายในประเทศ และตา่งประเทศ ทีเ่อสซจีเีขา้ควบรวม หรือซือ้

กจิการ  

เริม่เดอืนกรกฎาคม ในปีปฏทินิที ่3 
หลังจากที ่SCG เขา้ไปบรหิาร 
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ขอบขา่ยบรษิทัทีต่อ้งรายงานขอ้มูล (Boundary)   
 

1. บรษัิทที ่SCG ถอืหุน้ตัง้แต ่50% ข ึน้ไป และเป็นบรษัิทที ่SCG บรหิาร (Subsidiary) 

2. บรษัิทที ่SCG ถอืหุน้ตัง้แต ่20% แตไ่มถ่งึ 50%  

 2.1  เป็นบรษัิทที ่SCG บรหิารทัง้ Subsidiary และ Associate 

2.2  เป็นบรษัิท Associate ที ่SCG ไมไ่ดบ้รหิารใหข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของแตล่ะธุรกจิ 

 
% 

Shareholding 
Ownership Management SD Information 

1 ≥  50% Subsidiary   

2 20-49.99% 
Subsidiary   

Associate   

Associate  or  
(Depend on BU Policy) 

3 < 20% Joint Venture / 
Other Companies 

-  

หมายเหต ุ  คอื ใหจั้ดเก็บรวบรวม วเิคราะห ์และรายงานขอ้มลู 
  คอื ไมต่อ้งการจัดเก็บรวบรวม วเิคราะห ์และรายงานขอ้มลู 
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ค านยิาม (Definition) 
 

 อุบตักิารณ ์ (Incident) หมายถงึ เหตกุารณ์ หรอืส ิง่ทีเ่กดิข ึน้ อันท าใหเ้กดิการบาดเจ็บ เป็นโรค หรอืเสยีชวีติ  

หรอืทรัพยส์นิเสยีหาย รวมถงึเหตกุารณ์เกอืบเกดิอบัุตเิหต ุ

 อุบตัเิหต ุ(Accident) หมายถงึ เหตกุารณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์ทีอ่าจเกดิจากการทีไ่มไ่ดค้ดิไวล้ว่งหนา้ หรอืไมท่ราบ

ลว่งหนา้ หรอืขาดการควบคมุ แตเ่มือ่เกดิข ึน้แลว้มผีลใหเ้กดิการบาดเจ็บ หรอืการเจ็บป่วยจากการท างาน หรอืการ

เสยีชวีติ หรอืความสญูเสยีตอ่ทรัพยส์นิ หรอืความเสยีหายตอ่สภาพแวดลอ้มในการท างาน หรอืตอ่สาธารณชน 

 อุบตัเิหตจุากการท างาน (Work Related Accident) หมายถงึ อบัุตเิหตใุนขณะทีท่ างาน หรอืจากการปฏบัิติ

ตามค าสัง่เพือ่ผลประโยชนข์องบรษัิทและเป็นเหตใุหม้ผีูบ้าดเจ็บ หรอืเป็นโรค หรอืเสยีชวีติ หรอืทรัพยสนิเสยีหาย 

ไมว่า่การท างานนัน้จะอยูใ่นเวลาท างานหรอืนอกเวลาท างานปกต ิ หรอือยูใ่นสถานทีห่รอืนอกสถานทีป่ฏบัิตงิาน

ปกต ิแตไ่มร่วมถงึกรณี การประทษุรา้ย การฆาตกรรม โจรกรรม ภัยธรรมชาตแิละการฆา่ตัวตาย  

 อุบตัเิหตถุงึข ัน้เสยีชวีติ (Fatality) หมายถงึ อบัุตเิหตจุากการท างานทีท่ าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ ไมว่า่จะเสยีชวีติทันท ี

หรอืเสยีชวีติภายหลงัซึง่เป็นผลสบืเนื่องจากอบัุตเิหตนัุน้ ๆ  (เริม่บันทกึ 1 มกราคม 2554) 

 อุบตัเิหตถุงึข ัน้หยดุงาน (Lost Time Injury : LTI) หมายถงึ อบัุตเิหตจุากการท างานทีท่ าใหม้ผีูบ้าดเจ็บ จน

ไมส่ามารถมาปฏบัิตงิานตามปกตใินวันท างานถัดไป หรอืในกะถัดไปได ้ รวมถงึกรณีทีม่กีารบาดเจ็บจนไมส่ามารถ

มาปฏบัิตงิานไดใ้นภายหลงัจากทีเ่กดิอบัุตเิหต ุ 

 อุบตัเิหตไุมถ่งึข ัน้หยดุงาน (No Lost Time Injury : NLTI) หมายถงึ อบัุตเิหตจุากการท างาน ทีท่ าใหเ้กดิ

การบาดเจ็บ แตส่ามารถมาปฏบัิตงิานในวันท างานถัดไป หรอืในกะถัดไปได ้โดยแบง่อบัุตเิหตอุอกเป็น 2 ระดับ คอื  

- อบัุตเิหตถุงึขัน้เปลีย่นงานชัว่คราว (Restricted Work Case Accident) และ 

- อบัุตเิหตทุีต่อ้งไดรั้บการรักษาพยาบาล (Medical Treatment Case Accident)  

ส าหรับการบาดเจ็บทีท่ าการปฐมพยาบาลนัน้ ไมเ่ขา้ขา่ยอบัุตเิหตไุมถ่งึขัน้หยดุงาน (ตามนยิามของ OSHA)     

 อุบตัเิหตถุงึข ัน้เปลีย่นงานช ัว่คราว (Restricted Work Case Accident, RWC) หมายถงึ อบัุตเิหตทุีท่ าให ้

เกดิการบาดเจ็บและสง่ผลใหผู้บ้าดเจ็บไมส่ามารถปฏบัิตงิานเดมิในวันท างานถัดไป หรอืกะถัดไปได ้แตยั่งสามารถ

ปฏบัิตงิานอืน่ทีไ่ดรั้บมอบหมายแทนได ้หรอือาจตอ้งเปลีย่นงานใหมใ่หผู้บ้าดเจ็บปฏบัิตงิานแทนชัว่คราว 

 อุบตัเิหตทุีต่อ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล (Medical Treatment Case Accident, MTC) หมายถงึ อบัุตเิหตุ

ทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจ็บจนตอ้งไดรั้บการดแูลรักษาพยาบาลทางการแพทย ์เพือ่ตอ่สูก้ับโรคหรอืความผดิปกต ิอาท ิ

การเย็บบาดแผล การเขา้เฝือก การผ่าตดั (เล็กหรอืใหญ่) การพักฟ้ืนสภาพร่างกายผูบ้าดเจ็บใหก้ลับคนืสูส่ภาพ

ปกต ิการลา้งพษิ ลา้งทอ้ง การใหอ้อกซเิจน การใหน้ ้าเกลอื การใหเ้ลอืด การจา่ยยาเพือ่รักษาอาการ การท า CPR 

เป็นตน้  แตไ่มร่วมถงึการด าเนนิการตอ่ไปนี้   

1)   กรณีไปพบแพทยเ์พือ่ดอูาการหรอืรับค าปรกึษาจากแพทย ์

2)  กรณีทีเ่ป็นกระบวนการวนิจิฉัยทางการแพทย ์ อาท ิX-Ray ตรวจอัลตราซาวน ์ ตรวจเลอืด หรอืการให ้

ยาเพือ่การวนิจิฉัย (อาท ิใหย้าขยายมา่นตาเพือ่ตรวจวนิจิฉัย) 

 อุบตัเิหตทุีต่อ้งท าการปฐมพยาบาล (First Aid Case) หมายถงึ อบัุตเิหตทุีท่ าใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ย 

และผูบ้าดเจ็บไดรั้บการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้เทา่นัน้ และผูบ้าดเจ็บสามารถมาปฏบัิตงิานในวันท างาน หรอืในกะ

ถัดไปได ้ซึง่กรณีบาดเจ็บทีถ่อืเป็นการปฐมพยาบาล (First Aid Case) ไดแ้ก ่

1) การใชย้าโดยไมต่อ้งอาศัยใบส่ังแพทย ์(อาท ิการใชย้าสามัญประจ าบา้น ยาอืน่ๆ ท่ัวไป) 

2) การฉีดยากันโรคบาดทะยกั  

3) การท าความสะอาดแผล ลา้งแผลดว้ยวธิีง่ายๆ  

4) การปิดบาดแผลดว้ยวธิงี่ายๆ อาท ิพลาสเตอรปิ์ดแผล Band-Aids ส าลปิีดแผล Sterile-strips  

5) การประคบดว้ยความรอ้น หรอืความเย็น 

6) การป้องกันการเคลือ่นไหวของอวัยวะทีไ่ดรั้บบาดเจ็บโดยใชเ้ฝือกออ่น 

7) การใชเ้ฝือกแข็งชั่วคราวเพือ่การเคลือ่นยา้ยผูป่้วย อาท ิ เฝือก แผน่ไมบ้าง ปลอกคอ (Neck Collar) Back 

Boards เป็นตน้ 

8) การเจาะทีเ่ล็บหรอืผวิหนัง เพือ่ระบายความดันเน่ืองจากหนอง ผวิหนังพอง 

9) การน าสิง่แปลกปลอมออกจากดวงตา โดยใชน้ ้าลา้ง หรอืส าล ี(Cotton Swab) 
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10) การใช ้ Eye Patches ปิดดวงตา  

11) การน าสิง่แปลกปลอมออกจากรา่งกายสว่นอืน่ๆ ยกเวน้ดวงตา โดยใชน้ ้าลา้ง แหนบ ส าล ี (Cotton Swab) หรอื

อปุกรณอ์ืน่ดว้ยวธิงี่ายๆ 

12) การใช ้Finger Guards เพือ่ป้องกันการเคลือ่นไหวของนิว้ทีบ่าดเจ็บ 

13) การนวดธรรมดา (หากเป็นกรณีทีน่วดเพือ่ท ากายภาพบ าบัดถอืเป็น Medical Treatment) 

14) การดืม่เกลอืแรห่รอืเครือ่งดืม่ เพือ่บรรเทาอาการเป็นลมจากความรอ้น 

หากมกีารรกัษาโดยวธิทีีน่อกเหนอืจากทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ ใหถ้อืเป็นการรกัษาพยาบาลหรอื Medical 

Treatment Case (Ref. OSHA Recordkeeping handbook: 2005) 

 โรคจากการท างาน (Occupational Illness) หมายถงึ ความเจ็บป่วยหรอืเป็นโรคทีเ่กดิข ึน้อันเนื่องมาจากการ

ท างาน ซึง่ไดรั้บการวนิจิฉัยจากแพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์(แพทยอ์าชวีอนามัย) ของสถานพยาบาลทีบ่รษัิทรับรอง 

 งาน หมายถงึ การท างานทีบ่รษัิทเป็นผูค้วบคมุก าหนดขัน้ตอนการท างาน หรอืกจิกรรมจากการปฏบัิตติามค าสั่ง

เพือ่ผลประโยชน์ของบรษัิท 

 พนกังาน (Employee) หมายถงึ บคุคลทีท่ างานใหบ้รษัิทเต็มเวลาตามสัญญาจา้ง ไดแ้ก ่ พนักงานระดับ

ปฏบัิตกิาร ระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ  รวมทัง้พนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจา้งพเิศษ  

 คูธ่รุกจิ (Contractor) หมายถงึ ผูท้ ีไ่ดรั้บความยนิยอมใหท้ างานหรอืท าผลประโยชนใ์หก้ับบรษัิท โดยไมใ่ช่

พนักงาน  ซึง่มกีารจา้งงานในลกัษณะทีบ่รษัิทเป็นผูใ้หก้ารดแูล  แบง่ได ้3 กลุม่ คอื 

- คูธ่รุกจิประจ า ทีป่ฏบัิตงิานใหก้ับบรษัิท เป็นงานประจ าแบบ day to day basis หรอืบรษัิทเป็นผูก้ าหนด

วธิกีารท างานใหก้ับคูธุ่รกจิ หมายรวมถงึ คูธุ่รกจิในงานซอ่มบ ารุง (Maintenance) คูธุ่รกจิในงานซอ่มบ ารงุ

ประจ าปี (Shutdown/Turnaround) เป็นตน้ ทัง้นีคู้ธุ่รกจิประจ า อาจจะมกีารท าสัญญาจา้งประจ า หรอืสัญญา

จา้งแรงงาน (Piece Work) ก็ได ้ 

- คูธ่รุกจิไมป่ระจ า หมายถงึ คูธุ่รกจิทีม่าปฏบัิตงิานใหก้ับบรษัิทไมเ่ป็นการประจ า บรษัิทไมใ่ชผู่ก้ าหนดวธิกีาร

ท างาน หรอืเป็นงานทีต่อ้งการความเชีย่วชาญเป็นพเิศษ (Expertise) ตา่งๆ รวมถงึคูธุ่รกจิอืน่ๆ ทีไ่มเ่ขา้ขา่ยคู่

ธุรกจิขนสง่ และคูธุ่รกจิประจ า ไดแ้ก ่ งานบ ารุงรักษาเครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบปรับอากาศ ระบบลฟิทข์นสง่ 

งานตรวจสอบเครนและปัน้จ่ัน งานเอก๊ซเ์รยต์รวจสอบรอยเชือ่ม งานตรวจเชค็อฐิหมอ้เผา งานตรวจสอบหมอ้

ไอน ้า เป็นตน้  (รายละเอยีดเพิม่เตมิ ดทูีค่ าถามขอ้ 16-17) 

- คูธ่รุกจิขนสง่  ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานของ SCG ทัง้หมด (ทัง้มแีละไมม่ตีราสัญลักษณ์ SCG) และทีไ่ม่

อยูภ่ายใตก้ารบรหิารงาน แตม่ตีรา SCG บนรถขนสง่ (รวมถงึ Franchise / Agent ตามมตคิณะกรรมการ SDC 

ครัง้ที ่2/2554) ซึง่ครอบคลมุทัง้ คูธุ่รกจิขนสง่ประจ าหรอืคูธุ่รกจิขนสง่ไมป่ระจ า (spot hire)  

 บุคคลทีส่าม (Third Party) หมายถงึ บคุคลทีไ่มใ่ชพ่นักงาน หรอืคูธุ่รกจิของบรษัิท อาท ิ คูค่า้ ทีป่รกึษา ผู ้

เยีย่มชมงาน นักศกึษาฝึกงาน ลกูคา้ บคุคลภายนอก เป็นตน้ 

 ภายในพืน้ทีข่องเอสซจี ี หมายถงึ ภายในพืน้ทีร่อบรัว้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบครอง และควบคมุ ของเอสซจี ี ซึง่

ครอบคลมุพืน้ทีต่ัง้แตอ่าคารส านักงาน พืน้ทีก่ระบวนการผลติ พืน้ทีล่านจอดรถรอรับสง่สนิคา้ โรงอาหาร สนาม

หญา้ สนามกฬีา บา้นพัก เป็นตน้  แตไ่มนั่บรวมพืน้ทีถ่นนทีเ่ป็นทางสัญจรร่วมกนัระหวา่งโรงงานกับชมุชน 

 SCG Brand Logo หมายถงึ ตราสัญลักษณ ์ (Logo) ภายใต ้ SCG, SCG Chemicals, SCG Paper, SCG 

Cement-Building Materials และตราสนิคา้ทีก่ าหนดไวร้ายละเอยีดตาม SCG Brand Portfolio รายละเอยีดแสดง

ในหนา้ 15 

 คา่รกัษาพยาบาล หมายถงึ คา่หอ้งพัก คา่บ าบัดโรค (คา่ยา คา่ตกแตง่บาดแผล คา่เอกซเรย ์และคา่ตรวจสอบใน

หอ้งทดลอง คา่ปรกึษาแพทย ์ คา่สตูแิพทย ์ คา่พยาบาลพเิศษเฝ้าไข ้ คา่ออกซเิจน คา่กายภาพบ าบัด และคา่อา

ชวี-บ าบัด คา่วัตถพุเิศษทีน่ ามาใชใ้นร่างกายตามวธิผี่าตัดดามกระดกู คา่เครือ่งชว่ยการเตน้ของหัวใจ อปุกรณ์

เครือ่งชว่ยในการรักษาพยาบาล คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีบ่รษัิทเห็นสมควร) และคา่ธรรมเนียมการรักษาทางศลัยกรรม  

 เงนิชว่ยเหลอืกรณีเสยีชวีติ หมายถงึ เงนิชว่ยเหลอืทีน่อกเหนือจากคา่รักษาพยาบาลเพือ่บรรเทาทกุขห์รอืความ

ขัดสนใหก้ับผูเ้สยีชวีติ หรอืครอบครัวของผูเ้สยีชวีติ อาท ิเงนิท าขวัญ เงนิคา่ท าศพ เงนิชว่ยเหลอืงานศพ เป็นตน้ 
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ขอบเขตทีต่อ้งบนัทกึและรายงานกรณีอุบตัเิหตุ 

 

การบนัทกึและรายงานอบุตัเิหตจุากการท างานทีเ่กดิข ึน้กบัพนกังาน คูธ่รุกจิ ภายในพืน้ทีข่องเอสซจี ี 

รวมถงึการปฏบิตังิานตามค าส ัง่เพือ่ผลประโยชนข์องบรษิทัภายนอกพืน้ทีข่องเอสซจี ี ท ัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ โดยจะตอ้งบันทกึและรายงานอบัุตเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติ อบัุตเิหตถุงึขัน้หยดุงาน อบัุตเิหตไุมถ่งึขัน้หยดุงาน 

(อบัุตเิหตถุงึขัน้รับการรักษาพยาบาล (Medical Treatment Case Accident) และอบัุตเิหตถุงึขัน้เปลีย่นงานชัว่คราว 

(Restrict Work Case Accident))  

ส าหรบักรณีบุคคลทีส่าม จะบันทกึและรายงานอบัุตเิหตเุฉพาะกรณีเสยีชวีติ ทีเ่กดิข ึน้ภายในพืน้ทีข่อง 

เอสซจี ี และทีเ่สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรนอกพืน้ทีเ่อสซจี ี จะบันทกึและรายงานเฉพาะกรณีทีพ่นกังานหรอืคู่

ธรุกจิของ เอสซจี ีเป็นฝ่ายผดิเทา่น ัน้  รายละเอยีดขอบเขตการบันทกึและรายงาน ตามตารางดังนี ้

 

ขอบเขต 

การบนัทกึและรายงาน 

อุบตัเิหตถุงึข ัน้เสยีชวีติ 
ช ัว่โมงการท างาน/  

อุบตัเิหตถุงึข ัน้หยดุ

งาน/ ไมห่ยดุงาน 

พนกังาน (ทกุระดบั) และพนกังานสญัญาจา้ง

พเิศษ 
  

คูธ่รุกจิประจ า   

คูธ่รุกจิไมป่ระจ า   

คูธ่รุกจิขนสง่ 

(รวม Franchise และ Agent ดว้ย) 
SCG Brand 

Logo 

SCG 

 
บรหิาร ไมบ่รหิาร 

ม ี   

ไมม่ ี   

บุคคลทีส่าม ทีเ่สยีชวีติในพืน้ทีข่องเอสซจี ี ทกุ

กรณ ี
  

บุคคลทีส่าม กรณีอบัุตเิหตจุราจร จะบันทกึและ

รายงานเฉพาะกรณทีี ่พนักงานหรอืคูธุ่รกจิของ  

เอสซจี ีและคูธุ่รกจิขนสง่ ที ่SCG บรหิาร เป็นฝ่าย

ผดิเทา่นัน้ 
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หลกัเกณฑร์ายงานกรณีเสยีชวีติ 
 

ส าหรับกรณีอบุัตเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติ ขอใหพ้จิารณาและด าเนนิการรายงานตอ่ผูเ้กีย่วขอ้ง  ดงัน้ี  

 

1. การรายงานตามล าดบัการบังคบับัญชา 

หน่วยงานตน้สังกัด จะตอ้งรายงานอบัุตเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติของพนกังาน คูธุ่รกจิจากการท างาน กรณี

บุคคลทีส่ามทีเ่สยีชวีติในพืน้ทีข่อง เอสซจี ี  หรอืเสยีชวีติเนือ่งจากอุบตัเิหตุจราจร เฉพาะกรณีที ่เอสซจี ี

เป็นฝ่ายผดิ โดย 

1.1 ในกรณีเสยีชวีติพนกังาน คูธุ่รกจิและบุคคลทีส่าม  จะตอ้งรายงานใหก้รรมการผูจั้ดการบรษัิท  

กจญ.ธุรกจิ และ กจญ. เอสซจี ีทราบตามล าดับ (ภายใน 24 ชัว่โมง) และกรรมการผูจั้ดการบรษัิท ทีม่ี

อุบัตเิหตุถงึขัน้เสยีชวีตินี้ จะตอ้งจัดท ารายงานการวเิคราะหอ์ุบัตเิหตุและน าเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะ

จัดการ (MDC-SCG) ทราบในการประชมุในเดอืนถัดไป 

1.2 ในกรณีเสยีชวีตินอกงานของพนกังาน จะตอ้งรายงานใหก้รรมการผูจั้ดการบรษัิททราบ (ภายใน 

24 ชัว่โมง) สว่นการรายงานให ้กจญ.ธุรกจิ และ กจญ. เอสซจี ีทราบหรอืไมนั่น้ ใหข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ

ของ กรรมการผูจั้ดการบรษัิท พจิารณาตามทีเ่ห็นควร 

 

2. การรายงานเขา้สูร่ะบบการบันทกึขอ้มูล 

หน่วยงานตน้สังกดั จะตอ้งรายงานอบัุตเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติของพนกังาน คูธ่รุกจิจากการท างาน กรณี

บุคคลทีส่ามทีเ่สยีชวีติในพืน้ทีข่อง เอสซจี ี  หรอืเสยีชวีติเนือ่งจากอบุตัเิหตจุราจร เฉพาะกรณีที ่เอสซจี ี

เป็นฝ่ายผดิ ให ้SOD/SD-Manager/Director ของธุรกจิ และ ผจก.พัฒนาอยา่งย่ังยนื CESD ทราบภายใน 24 

ชัว่โมง  โดยการสง่เป็นขอ้ความสัน้ (SMS) หรอื e-mail เพือ่รายงานตอ่ใหป้ระธานคณะกรรมการพัฒนาอยา่ง

ย่ังยนื (SDC) และ ผน.สือ่สารองคก์ร (CCO) ทราบตอ่ไป 

 

Fatality Case หนว่ยงาน
ตน้สงักดั 

MD 
Company 

BU 
President 

SCG 
President 

SOD/SD-
Mgr./Director 

& CESD 

Report Period Immediately 24 hr. 24 hr. 24 hr. 24 hr. 

อุบตัเิหตุจากการท างาน พนกังาน      

คูธุ่รกจิ      

อุบตัเิหตุในพืน้ท ี/่จราจร
ที ่เอสซจีเีป็นฝ่ายผดิ  

บุคคลทีส่าม 
     

อุบตัเิหตุนอกงาน พนกังาน   แลว้แตดุ่ลยพนิจิ  

 

Report Period   

- Immediately : เป็นการรายงานขอ้มลูเบือ้งตน้ ใหผู้เ้กีย่วขอ้งเพือ่ทราบ (Inform/Alert) ซึง่ควรรายงาน as 
soon as possible โดย SMS หรอื e-Mail 

- 24 hr. : เป็นการรายงานขอ้มลูในรายละเอยีด ซึง่ตอ้งรายงานใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบภายใน 24 ชัว่โมงในกรณีที่
มกีารเสยีชวีติเกดิข ึน้ โดย SMS หรอื e-Mail 

 

ทัง้นี้ ศนูยพั์ฒนาความเป็นเลศิและความย่ังยนื  (CESD) จะด าเนนิการรวบรวมขอ้มูลอุบัตเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติ 

เพือ่จัดท ารายงาน และน าเสนอทีป่ระชมุคณะจัดการ เอสซจี ี ภายในวันที ่10 ของเดอืนถัดไป  
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หลกัเกณฑก์ารบนัทกึและรายงานอุบตัเิหต ุ 

1. อบัุตเิหตขุัน้หยดุงาน (Lost Time Injury: LTI)   

2.1  บันทกึและรายงานจ านวนผูบ้าดเจ็บ ไดแ้ก ่พนักงาน และคูธุ่รกจิประจ า   

2.2 บันทกึและรายงานจ านวนวันทีส่ญูเสยีการท างาน โดยใหนั้บวันหยดุตามความเป็นจรงิ และ 

ใหนั้บวันหยดุงานตอ่เนื่องรวมวันหยดุปกตแิบบ Calendar Day (ดรูายละเอยีดการนับวัน

หยดุงานเพิม่เตมิในหนา้ 9)  

2.3  บันทกึและรายงานอตัราการเกดิอบัุตเิหตขุัน้หยดุงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: 

LTIFR) โดยค านวนจาก จ านวนรายของอบัุตเิหตถุงึขัน้หยดุงานตอ่ 200,000 ชัว่โมง-คน  

 

 

 

2.4 บันทกึและรายงานอัตราความรนุแรง (Lost Time Injury Severity Rate: LTISR) โดยค านวณ

จากความรุนแรงหรอืจ านวนวันทีห่ยดุงานจากการเกดิอบัุตเิหตตุอ่ 200,000 ชัว่โมง-คน  

 

 

 

3. อบัุตเิหตไุมถ่งึขัน้หยดุงาน (No Lost time Injury) บันทกึและรายงานจ านวนผูบ้าดเจ็บ ไดแ้ก ่พนักงาน 

และคูธุ่รกจิ โดยแบง่เป็น 2 ระดับคอื อบัุตเิหตถุงึขัน้รับรักษาพยาบาล (Medical Treatment Case) และอบัุตเิหตถุงึ

ขัน้เปลีย่นงานชัว่คราว (Restrict Work Case) เทา่นัน้ 

4. การเกดิโรคจากการท างาน (Occupational Illness) จะเก็บและรวบรวมขอ้มลูการเกดิโรคจากการท างาน 

เมือ่ไดรั้บการวนิจิฉัยจากแพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์ (แพทยอ์าชวีอนามัย) ของสถานพยาบาลทีบ่รษัิทใหก้ารรับรอง (จะ

ท าการบันทกึและรายงานตามขัน้ตอนในโอกาสตอ่ไป)  

5.  ชัว่โมงการท างานของพนักงานและคูธุ่รกจิประจ า (Working hour) ในแตล่ะเดอืน (รายละเอยีดการ

ค านวณตามหนา้ 13) 

 

 

LTIFR =   จ านวนอบุตัเิหตขุ ัน้หยดุงาน (ราย) x 200,000 

            จ านวนเวลาการท างาน (ช ัว่โมง-คน) 

 

LTISR =       จ านวนวนัทีห่ยดุงาน (วนั) x 200,000 
จ านวนเวลาการท างาน (ช ัว่โมง-คน) 
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ข ัน้ตอนการบนัทกึและรายงานอุบตัเิหต ุ 
 

เมือ่เกดิอบัุตเิหตขุ ึน้ ล าดับในการพจิารณาวา่เป็นอบัุตเิหตทุีจ่ะตอ้งมกีารบันทกึและรายงานหรอืไมนั่น้ ขอให ้

พจิารณาตามล าดับ ดงั Flow chart ตอ่ไปนี้  

 

 

 

ผูร้บัผดิชอบบนัทกึและรายงาน 

 
1. เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานหรอืผูท้ีรั่บผดิชอบ มหีนา้ทีร่วบรวมและบันทกึขอ้มลูจ านวนราย และจ านวน

ชัว่โมงการท างาน (ชัว่โมง-คน) ของพนักงาน และคูธุ่รกจิ ในแตล่ะเดอืน โดยบันทกึภายในวันที ่10 ของเดอืนถัดไป 

และจัดเก็บเอกสารหรอืแหลง่ทีม่าของขอ้มลูดังกลา่ว เพื่อใชอ้า้งองิในการตรวจสอบจนถงึส ิน้ปีถัดไป 

2. กรณีอบัุตกิารณ์ ทกุกรณี ใหเ้จา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทีรั่บผดิชอบ มหีนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูใน  Accident  

Report ผ่านระบบ Website ของศนูยพั์ฒนาความเป็นเลศิและความย่ังยนื ภายใน 7 วนัท าการนบัแตเ่กดิ

เหต ุ(website http://chr.cementhai.co.th/incidentReport) 

http://chr.cementhai.co.th/incidentReport
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การนบัวนัหยดุงานและการค านวณเวลาการท างาน 

 
1. การนบัจ านวนวนัหยดุงานจากอุบตัเิหตถุงึข ัน้หยดุงาน (Number of Lost Days) 

 

1.1 วันทีเ่กดิอบัุตเิหตไุมนั่บ ใหเ้ริม่นับวันถัดมาตอ่เนื่องจนถงึวันทีม่าท างานปกต ิ  แมว้า่วันถัดมาจะเป็นวันหยดุ

ปกตใิหนั้บรวมดว้ย  (นับตาม Calendar day) 

1.2 กรณีวันถัดมาเป็นวันหยดุปกต ิ และไมส่ามารถมาท างานไดใ้นวันท างานหรอืกะถัดไป ใหนั้บรวมจ านวน

วันหยดุงานตัง้แตวั่นหยดุปกตเิขา้ดว้ยกัน (หากสามารถกลับมาท างานไดใ้นวันท างานหรอืกะถัดไป ไมถ่อืเป็น

อบัุตเิหตถุงึขัน้หยดุงาน) 

ตัวอยา่งการค านวณ การนับวันแบบ Calendar day 

 

 

 

พนักงานท างานวันจันทร ์– ศกุร ์หยดุวันเสาร ์– อาทติย ์หากเกดิอบัุตเิหตใุนวันพฤหัสบดทีี ่23 และวันศกุรไ์ม่

สามารถมาท างานได ้ใหถ้อืวา่เป็นอบัุตเิหตขุัน้หยดุงาน และนับวันศกุรท์ี ่24 เป็นวันหยดุงานวันแรก   

- ในกรณีทีวั่นจันทรท์ี ่27 พนักงานกลับมาท างานไดต้ามปกต ิ จะตอ้งนับหยดุงานรวมเป็นเวลา 3 วัน 

(นับวันศกุรท์ี ่24 ตอ่เนื่องวันหยดุปกต ิวันเสารท์ี ่25 และวันอาทติยท์ี ่26)  

- แตห่ากพนักงานมาท างานในวันองัคารที ่ 28 จะนับวันหยดุงานรวมเป็น 4 วัน  (นับวันศกุรท์ี ่ 24 

ตอ่เนื่องถงึวันจันทรท์ี ่27)   

สว่นกรณีทีพ่นักงานเกดิอบัุตเิหตวัุนศกุรท์ี ่ 24 แตก่ลับมาท างานในวันจันทรท์ี ่ 27 ไดต้ามปกต ิ ใหถ้อืเป็น

อบัุตเิหตไุมถ่งึขัน้หยดุงาน 

1.3 กรณีทีไ่มม่กีารหยดุงานทนัทหีลงัจากเกดิอบัุตเิหตหุรอืการบาดเจ็บไดล้กุลามถงึขึน้ตอ้งหยดุงานในภายหลัง 

ใหนั้บวันทีแ่พทยไ์ดส้ัง่ใหห้ยดุงานเป็นวันหยดุงานวันแรกและนับตอ่เนื่องจนถงึวันทีก่ลับมาท างานปกต ิ

1.4 กรณีทีส่ญูเสยีอวัยวะบางสว่น  หรอืสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะหรอืทพุพลภาพ ใหถ้อืวา่

จ านวนวันหยดุเทา่กับจ านวนวันทีห่ยดุจรงิ ตามขอ้ 1.1, 1.2, และ 1.3 

1.5 กรณีหยดุงานคาบเกีย่วระหวา่งเดอืนหรอืระหวา่งปี ใหนั้บจนถงึวันส ิน้เดอืนหรอืวันส ิน้ปี หากผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ

ยังคงไมส่ามารถมาท างานได ้ ใหนั้บเป็นจ านวนวันหยดุงานสิน้สดุ ณ วันส ิน้เดอืนหรอืวันส ิน้ปี และใหนั้บวัน

หยดุงานทีเ่หลอืเป็นของเดอืนหรอืปีถัดไป  (เพือ่ทราบเทา่นัน้เนื่องจากเป็นวธิกีารประมวลผลของระบบ) 

ตัวอยา่งการค านวณ การนับวันแบบ Calendar day กรณีหยดุงานขา้มเดอืน 

 

 

 

พนักงานท างานวันจันทร ์ – ศกุร ์ หยดุวันเสาร ์– อาทติย ์  เกดิอบัุตเิหตใุนวันจันทรท์ี ่ 27  และวันอังคารไม่

สามารถมาท างานได ้(หยดุงาน) โดยกลับมาท างานในวันที ่5 ของเดอืนถัดไป 

- ในเดอืนทีเ่กดิอบัุตเิหต ุใหต้ัดยอดถงึวันที ่31 โดยนับวันหยดุงานเป็นจ านวน 4 วันในเดอืนนัน้ (วันที ่

28, 29, 30 และ 31) 

- ในเดอืนถัดไป ใหนั้บจ านวนวันทีห่ยดุในเดอืนถัดไปนี้ โดยไมม่ ีCase อบัุตเิหต ุ รวมหยดุงาน 4 วัน 

(วันที ่1-4) 

- โดยสรุปในกรณนีี้ หยดุงานในเดอืนทีเ่กดิอบัุตเิหตเุป็น 1 เหตกุารณ์ หยดุงาน 4 วัน และหยดุงานใน

เดอืนถัดไปเป็น 0 เหตกุารณ์ หยดุงาน 4 วัน 

1.6 กรณีเกดิอบัุตเิหตหุยดุงานและไมก่ลับมาท างานอกี ไมว่า่จะพน้สภาพการเป็นพนักงานหรอืคูธุ่รกจิ หรอืไม่

สามารถตดิตามไดก้ต็าม   ใหนั้บวันหยดุงานจรงิทีต่รวจสอบได ้หรอืนับวันหยดุงานตามใบรับรองแพทย ์หรอื

นับวันหยดุงานถงึวันทีร่ะบกุารเลกิจา้งกับบรษัิทหรอืบรษัิทคูธุ่รกจิ  

 

 

 

พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ 

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 
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2. การนบัเวลาการท างาน เป็น ช ัว่โมง-คน (Man-hours) 

 

          การนับจ านวนชัว่โมง-คน การท างาน ของพนักงานและคูธุ่รกจิ ใหใ้ชข้อ้มลูจากแหลง่อา้งองิ ตามล าดับดังนี ้

1. ใหใ้ชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบการบันทกึเวลาหรอืระบบฐานขอ้มลูของการบคุคลของบรษัิท/โรงงานในแตล่ะ

รอบเดอืน เชน่ ใบบันทกึเวลาท างาน เป็นตน้  

2. ในกรณีทีบ่รษัิท/โรงงาน ไมม่ขีอ้มลูจากระบบการบันทกึเวลาหรอืระบบฐานขอ้มลูของการบคุคล ใหใ้ช ้

วธิกีารประมาณการจากสตูรค านวณ ตามสตูรขา้งลา่ง โดยไมต่อ้งนับวันหยดุ วันลาของพนักงาน  ดังสตูร

ตอ่ไปนี้  

 

 สตูรการค านวณชัว่โมง-คน (Man-hours) พนักงานบังคับบัญชา และพนักงานจัดการ 

 

 

 

  

 สตูรการค านวณชัว่โมง-คน (Man-hours) พนักงานปฏบัิตกิาร หรอืคูธุ่รกจิ  

 

 

  

 

หมายเหต ุ 

* เป็นจ านวนพนักงานหรอืคูธุ่รกจิจรงิ  ณ ส ิน้เดอืนนัน้ 

** จ านวนวันท างาน คดิจาก จ านวนวันในเดอืนนัน้ๆ หักวันหยดุประจ าสัปดาห ์และวันหยดุบรษัิท (ไมนั่บ

รวมวันลาพักรอ้น ลากจิของพนักงาน)  

*** จ านวนชัว่โมง OT (ถา้ม)ี คดิจาก ใบสรุปการอนุมัต ิOT ของพนักงานหรอืคูธุ่รกจิในแตล่ะเดอืน  

 

การค านวณช ัว่โมง-คน (Man-hours) = [จ านวนพนกังาน คูธุ่รกจิท ัง้หมด* X จ านวนวนัท างาน** X ช ัว่โมงการ
ท างานปกตติอ่วนั] + จ านวนช ัว่โมงลว่งเวลารวม (OT)*** 

การค านวณช ัว่โมง-คน (Man-hours) = [จ านวนพนกังานท ัง้หมด* X จ านวนวนัท างาน** X ช ัว่โมงการท างาน
ปกตติอ่วนั (8 ช.ม.)] 
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การบนัทกึขอ้มูลในระบบ 

 
บรษัิท/โรงงาน จะตอ้งบันทกึขอ้มลูเขา้ในระบบรายงานอบัุตเิหตบุน website ของเอสซจี ีทีศ่นูยพั์ฒนาความ

เป็นเลศิและความย่ังยนื เป็นผูรั้บผดิชอบ ภายในวันที ่ 10 ของเดอืนถัดไป (กรณเีป็นวันหยดุใหเ้ลือ่นเป็นวันท าการ

ถัดไป)  โดยขอ้มลูทีบั่นทกึจะท าการตรวจสอบและประมวลผลในวันถัดไป 1 วันท าการของทกุเดอืน เพือ่ทางบรษัิท/

โรงงานสามารถน าไปใชใ้นการอา้งองิตอ่ไป   

 

สรปุขอ้มลูทีบ่รษิทั/โรงงาน ตอ้งบนัทกึเขา้ในระบบมดีงันี ้

 

ขอบเขต ขอ้มลูทีบ่นัทกึและรายงาน 

 พนกังานประจ า (จ, บ, ป) 

 สญัญาจา้งพเิศษ 

 คูธ่รุกจิประจ า  

 จ านวนเวลาการท างานชัว่โมง-คน (Man-hours) 

 อบัุตเิหตขุัน้เสยีชวีติ (ราย) 

 อบัุตเิหตขุัน้หยดุงาน (ราย) และ จ านวนวันหยดุงาน(วัน) 

 อบัุตเิหตไุมถ่งึขัน้หยดุงาน (RWC & MTC (ราย)) 

 คูธ่รุกจิไมป่ระจ า   อบัุตเิหตขุัน้เสยีชวีติ (ราย) 

 คูธ่รุกจิขนสง่   อบัุตเิหตขุัน้เสยีชวีติ (ราย) 

 บุคคลทีส่าม ทีเ่สยีชวีติในพืน้ทีข่อง เอสซจี ีหรอื

เสยีชวีติจากอบัุตเิหตจุราจร เฉพาะกรณีทีพ่นักงานหรอืคู่

ธุรกจิของ เอสซจี ีเป็นฝ่ายผดิ 

 อบัุตเิหตขุัน้เสยีชวีติ (ราย) 

 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกรณุาตดิตอ่ 

ดร.ปรญิญา   ทมุสทา้น โทรศพัท ์02 586 4990  E-mail : prinyatu@scg.co.th 

คณุวรีศิ  จริไชยภาส โทรศพัท ์02 586 1471  E-mail : virisj@scg.co.th 

คณุสมพล    สธุาทรัพย ์  โทรศพัท ์02 586 1265  E-mail : somphosu@scg.co.th 

คณุสทุธชิยั   อยูเ่จรญิกจิ โทรศพัท ์02 586 2712  E-mail : sutticho@scg.co.th  
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Frequently Asked Questions  

 
1. Q:  กรณีเกดิอุบตัเิหตุกบั พนกังานหรอืคูธุ่รกจิของ Eco Plant Services (SCG Cement-Building 

Materials) หรอื REPCO  (SCG Chemicals) ซึง่รบังานซอ่มบ ารงุใหก้บัทางโรงงานของ เอสซจี ี จะ
นบัอยา่งไร 
A: กรณีเกดิอุบัตเิหตุกับพนักงานหรือคู่ธุรกจิของ Eco Plant Services หรือ REPCO ซึง่ก าลังท างานใหก้ับ

โรงงานของเอสซจีนัีน้ ใหบั้นทกึและรายงานสง่ CESD ว่าเป็นกรณีของพนักงานหรือคู่ธุรกจิของ Eco Plant 
Services หรือ REPCO และหากอุบัตเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติ ให ้กรรมการผูจั้ดการ ของ Plant Services หรือ 
REPCO เป็นผูร้ายงานในทีป่ระชมุ MDC SCG เชน่กัน (รายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 14) 
  

2. Q:  กรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตถุงึข ัน้หยดุงานของคูธ่รุกจิ แลว้ปรากฎวา่คูธุ่รกจิไดล้าออกจากการท างาน จะ
 นบัวนัหยดุงานอยา่งไร 
A: ในเบือ้งตน้ใหล้องตดิตามเรือ่งวันหยดุงานของคูธุ่รกจิ จากบรษัิทหรอืผูบั้งคับบัญชาของคูธุ่รกจิโดยตรงกอ่น   

ถา้ไมส่ามารถตดิตอ่ได ้ใหนั้บวันหยดุงานจนถงึวันทีร่ะบกุารเลกิจา้ง เป็นวันหยดุงานจากอบัุตเิหตใุนครัง้นี้  
 

3. Q: กรณีเกดิอุบตัเิหตุกบัรถเช่าของพนกังานระดบัจดัการ (รถ Perk) หรอืรถของพนกังานทีใ่ชใ้น
 กจิการของบรษิทั แลว้อุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง จะตอ้งบนัทกึและรายงานอุบตัเิหตหุรอืไม ่
A: ขอใหพ้จิารณาทีวั่ตถุประสงคข์องการเดนิทางและจดุหมายปลายทางเป็นหลัก  เชน่  

- กรณีทีพ่นักงานเดนิทางมาท างานทีโ่รงงาน/บรษัิทตามปกต ิ (เชา้ไป-เย็นกลับ) แลว้เกดิอบัุตเิหตรุะหวา่ง
การเดนิทาง กรณนีี้ไมต่อ้งบันทกึและรายงาน (ตามปกตใินทีน่ี ้หมายถงึ สถานทีท่ างานทีร่ะบไุวใ้นสัญญา
จา้งงานระหวา่งพนักงานและบรษัิท หรอืสถานทีห่ลกัทีพ่นักงานปฏบัิตงิานเป็นประจ า) เพราะไมเ่ขา้ขา่ย
ตามนยิามของ “อบัุตเิหตจุากการท างาน”  

- แตห่ากพนักงานเดนิทางจากบา้นหรอืบรษัิท เพือ่ไปปฏบัิตงิานนอกพืน้ที ่ (ตา่งจังหวัด ตา่งโรงงาน) แลว้
เกดิอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง กรณีนีใ้หถ้อืวา่เป็นอบัุตเิหตจุากการท างาน และตอ้งพจิารณาตอ่วา่มกีาร
บาดเจ็บจนถงึขัน้หยดุงานหรอืไม ่เพือ่บันทกึและรายงานในระบบตอ่ไป 

- ในกรณีทีเ่กดิอบัุตเิหตจุนเป็นเหตใุหบ้คุคลทีส่ามตอ้งเสยีชวีติ โดยพนักงานหรอืคูธู่รกจิของ เอสซจี ี เป็น

ฝ่ายผดินัน้ จะตอ้งบันทกึและรายงานในระบบดว้ย  

- กรณีทีข่ับรถออกนอกเสน้ทางเพือ่ไปท าธุระสว่นตัวในระหวา่งเดนิทางนัน้ อาจตอ้งพจิารณาเพิม่เตมิวา่ ถา้
ออกนอกเสน้ทางเป็นระยะทางไกลมาก (ขา้มอ าเภอ หรอืหลายสบิกโิลเมตร) อาจพจิารณาไมถ่อืการ
อบัุตเิหตใุนการท างานได ้  แตว่า่ถา้ออกนอกเสน้ทางไมม่าก อาจพจิารณาเป็นอบัุตเิหตใุนงานได ้ ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสาเหตทุีอ่อกนอกเสน้ทางและดลุยพนิจิของคณะกรรมการผูส้อบสวนอบัุตเิหตขุองแตล่ะบรษัิท 
จะเป็นผูพ้จิาณณาตัดสนิ  

 
4. Q: การบาดเจ็บจนตอ้งรบัการรกัษาพยาบาล (Medical Treatment Case) คอือะไร 

A: การบาดเจ็บทีต่อ้งรับการรักษาพยาบาล หมายถงึ การบาดเจ็บทีต่อ้งการการดแูลรักษา เพือ่ตอ่สูก้ับโรคหรอื
ความผดิปกต ิ   ตัวอยา่ง เชน่ การเย็บบาดแผล การเขา้เฝือก การผ่าตัด (เล็กหรอืใหญ่) การพักฟ้ืนสภาพ
ร่างกายผูบ้าดเจ็บใหก้ลับคนืสูส่ภาพปกต ิการลา้งพษิ ลา้งทอ้ง การใหอ้อกซเิจน การใหน้ ้าเกลอื การใหเ้ลอืด 
การจา่ยยาเพือ่รักษาอาการ การ CPR เป็นตน้  ทัง้นี้ การรักษาพยาบาลดังกลา่ว ไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ
โดยแพทยห์รอืพยาบาลเทา่นัน้   

 
5. Q: การพจิารณาว่าการบาดเจ็บน ัน้เป็นระดบั การปฐมพยาบาล (First Aid Case) หรอื การ

 รกัษาพยาบาล (Medical Treatment Case) น ัน้ พจิารณาอยา่งไร   
A: เมือ่เกดิอบัุตเิหตจุนเป็นเหตใุหเ้กดิการบาดเจ็บขึน้นัน้   ใหพ้จิารณาวา่  ผูบ้าดเจ็บไดรั้บการดแูลบาดแผลหรอื

การบาดเจ็บอยา่งไร   

- หากเป็นการด าเนนิการในวธิกีารใด วธิกีารหนึง่ใน 14 ขอ้ของการปฐมพยาบาล ใหถ้อืเป็นการบาดเจ็บขัน้

ปฐมพยาบาล  ซึง่กรณีนี้ไมต่อ้งรายงานให ้CESD ทราบ  

- หากมกีารด าเนนิการทีน่อกเหนือจาก 14 ขอ้นัน้ ใหถ้อืเป็นกรณีการรักษาพยาบาลตามนยิามของ Medical 

Treatment Case ซึง่จะตอ้งบันทกึและรายงานให ้CESD ทราบ     

- หากวา่ผูป้ระสบอบัุตเิหตไุปพบแพทยเ์พือ่ท าการตรวจวนิจิฉัย (สงสัยวา่จะบาดเจ็บ)  หรอืขอรับค าปรกึษา

จากแพทย ์ หรอืท าการตรวจร่างกาย ดว้ยการ X-Ray ตรวจอัลตราซาวน์ ตรวจเลอืด หรือการใหย้าเพื่อ
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การวนิจิฉัย เชน่ ใหย้าขยายมา่นตาเพือ่การตรวจวนิจิฉัย  นัน้ จะไม่ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาล  และไม่

ตอ้งบันทกึและรายงาน 

 
6. Q:  มกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาและประเมนิสถานพยาบาลทีบ่รษิทัใหก้ารรบัรอง ทีจ่ะเป็น

 ผูพ้จิารณาประเด็นโรคจากการท างาน อยา่งไร 
A:  สถานพยาบาลทีบ่รษัิทใหก้ารรับรอง  หมายถงึ สถานพยาบาลทีบ่รษัิทม ีContract อยู่  และเพื่อใหแ้พทย ์

อาชวีเวชศาสตร ์มสีว่นร่วมในการพจิารณาจรงิๆ วา่ เป็นโรคจากการท างานหรือไม่ จงึจ าเป็นตอ้งก าหนดให ้
เป็นแพทยอ์าชวีเวชศาสตรเ์ป็นผูพ้จิารณา    
 CESD ไมไ่ดก้ าหนดหลักเกณฑใ์นการพจิารณาหรอืประเมนิอยา่งชดัเจน   เพราะทราบว่าทุกบรษัิท 
จะมสีถานพยาบาลทีต่ดิตอ่อยูป่ระจ า ซึง่น่าจะเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่มากพอ (ของเอกชนก็ได)้ และ
น่าจะมแีพทยอ์าชวีอนามัยประจ าอยูแ่ลว้  จงึก าหนดเชน่นี้ออกมา  และถงึแมบ้รษัิทของเราจะไมม่สีัญญา กับ
สถานพยาบาลภายนอก กอ้ยังมคีวามเชือ่วา่ กลุม่ (BUs) ของเรา ก็น่าจะมอียูห่รอืหาทางชว่ยเหลอืในประเด็น
นี้ได ้
 

7. Q: การค านวณอตัราการเกดิอุบตัเิหต ุ ท าไมตอ้งเทยีบที ่ 200,000 ช ัว่โมง-คน หรอื 1,000,000 
 ช ัว่โมง-คน  
A:  คา่ตัวเลข 200,000 ชัว่โมง-คน เป็นคา่กลาง มทีีม่าจากการประมาณการวา่ ใน 1 ปีจะมจี านวนเวลาการ

ท างานเป็นกีช่ัว่โมง โดยคดิทีจ่ านวนพนักงานเป็น 100 คน มจี านวนสัปดาหท์ีท่ างานเป็น 50 สัปดาห ์โดยใน
แตล่ะสัปดาห ์ มจี านวนเวลาการท างานเป็น 40 ชัว่โมง ดังนัน้ ในหนึง่ปีจ านวนเวลาการท างานทัง้หมด กรณี
พนักงาน 100 คน จงึเป็น = 40 ชัว่โมง/วัน x 50 สัปดาห/์ปี x 100 คน = 200,000 ชัว่โมง-คน   

 ส าหรบัคา่ 1,000,000 ช ัว่โมง-คนนัน้ คดิทีฐ่านจ านวนพนักงาน 500 คน ซึง่จะใชใ้นองคก์รขนาดใหญ ่
 

8. Q: กรณีคูธ่รุกจิขนสง่ เกดิอุบตัเิหตทุีบ่รษิทัของลกูคา้จะนบัเป็น case อุบตัเิหตอุยา่งไร  
A: กรณีคูธุ่รกจิขนสง่ของบรษัิท ไปเกดิอบัุตเิหตใุนพืน้ทีข่องลกูคา้นัน้ ขอใหพ้จิารณาวา่ 

- กรณีอบัุตเิหตเุสยีชวีติของคูธุ่รกจิขนสง่ (ตามตารางหนา้ 7) จะตอ้งรายงานตามระบบ 

- กรณีอบัุตเิหตไุมถ่งึขัน้เสยีชวีติ ไมต่อ้งรายงาน เนื่องจากอยูน่อก scope ทีก่ าหนดไว ้ 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ควรพจิารณาประเด็นดังต่อไปนี้ เพิม่เตมิเพื่อด าเนินการแกไ้ขป้องกันไม่ใหเ้กดิ
อบัุตเิหตซุ ้าตอ่ไป  โดยพจิารณาวา่  
- Scope งาน หรือวธิีการปฏบัิตงิาน (WI) ในการขนส่งสนิคา้นั้น ก าหนดไวอ้ย่างไรบา้ง (สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการขนสง่ระบอุยา่งไร) 

- คูธุ่รกจิ ปฏบัิตหินา้ทีต่ามวธิกีารปฏบัิตงิานมาตรฐานทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 

- อบัุตเิหตเุกดิข ึน้จากการปฏบัิตหินา้ทีท่ีบ่รษัิทก าหนดไวห้รอืไม ่ หรอืวา่คูธุ่รกจิปฏบัิตหินา้ทีน่อกเหนอืจาก

ทีบ่รษัิทก าหนด (ลกูคา้ใหช้ว่ยท างานบางอยา่งเพิม่เตมิโดยไมอ่ยูใ่น วธิกีารท างานของบรษัิท) 

 

 ซึง่ถา้คูธุ่รกจิปฏบัิตงิานตาม Scope และ WI ทีก่ าหนดไว ้และเกดิอบัุตเิหตใุนขณะทีป่ฏบัิตงิาน กรณี
นี้ใหถ้อืวา่อยูใ่นความควบคมุของบรษัิท (วธิกีารหรอือปุกรณ์ในการท างานของบรษัิท อาจจะไมเ่หมาะสมและ
เป็นสาเหตใุหเ้กดิอบัุตเิหต)ุ  ควรพจิารณาหาทางแกไ้ขป้องกนั   
 แตถ่า้เกดิอบัุตเิหตจุากการท างานทีน่อกเหนอืจาก Scope ทีก่ าหนดไว ้ หรอืลกูคา้ขอใหช้ว่ย
ด าเนนิการ กรณีนี้ ไมต่อ้งนับ case อบัุตเิหต ุแตค่งตอ้งพจิารณาตอ่วา่ Scope งานทีเ่พิม่ข ึน้นัน้ เป็นหนา้ทีท่ีคู่่
ธุรกจิของบรษัิท ตอ้งปฏบัิตหิรอืไม ่ถา้เป็นงานทีต่อ้งปฏบัิต ิควรมกีารพจิารณาปรับปรุง  Scope และ WI ใหม่
ใหค้รอบคลมุ  แตถ่า้ยนืยันวา่ไมใ่ช ่ Scope งานของคูธุ่รกจิของบรษัิท ก็ควรหารอืกับลกูคา้ เพือ่ใหล้กูคา้
ด าเนนิการ และย ้าเตอืนกับคูธุ่รกจิวา่ใหป้ฏบัิตติาม WI ของบรษัิทเทา่นัน้ 
 

9. Q:  กรณีบรษิทัหรอืโรงงาน มกีารจา้งคูธ่รุกจิ (บรษิทั ก.) ใหด้ าเนนิการ และคูธ่รุกจิไดไ้ปวา่จา้ง คูธ่รุกจิ
อกีรายหนึง่ (บรษิทั ข.) เขา้มาชว่ยท างานตอ่   เมือ่เกดิอบุตัเิหตจุะตอ้งด าเนนิการอยา่งไร 

A: งานจา้งเหมาทีคู่ธุ่รกจิทีโ่รงงานวา่จา้ง บรษัิท ก.  มกีารแบ่งงานบางอย่างออกเพื่อใหคู้่ธูรกจิอกีราย (บรษัิท 
ข.) ทีม่คีวามช านาญงานมากกวา่มาด าเนนิการ ในกรณีนี ถอืว่า บรษัิท ข. เป็นคู่ธุรกจิของบรษัิทหรือโรงงาน
เราดว้ย  (เพราะถือว่าบรษัิทไดรั้บทราบและอนุญาตจากโรงงานให ้บรษัิท ข. เขา้มาท างานไดแ้ลว้ แมว้่า
โรงงานจะไม่ไดเ้ป็นผูจ้่ายค่าด าเนินการโดยตรงกับ บรษัิท ข. ก็ตาม) กรณีนี้ ถือเป็นงานรบัเหมาช่วง
น ัน่เอง   
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ดังนัน้ เมือ่เกดิอบัุตเิหตขุ ึน้ จะตอ้งด าเนนิการตามแนวปฏบัิตขิัน้ตอนการเก็บ รวบรวม และรายงาน

ขอ้มลูอบัุตกิารณ์ เอสซจี ีฉบับนีเ้สมอืนหนึง่เป็นคูธุ่รกจิโดยตรงของบรษัิท  

 

10. Q: กรณีเกดิอบุตัเิหตขุองพนกังานหรอืคูธ่รุกจิของบรษิทัทีต่ ัง้อยูใ่นตา่งประเทศ จะครอบคลมุหรอืเขา้

ขา่ยการรายงาน ตาม แนวปฏบิตัขิ ัน้ตอนการเก็บ รวบรวม และรายงานขอ้มลูอุบตักิารณ ์ เอสซจี ีนี้

หรอืไม ่

A: กรณีทีเ่กดิอบัุตเิหตโุดยเฉพาะกรณีเสยีชวีติของพนักงานหรอืคูธุ่รกจิของบรษัิททีต่ัง้อยูใ่นตา่งประเทศ จะเริม่

เขา้สูร่ะบบการเก็บขอ้มลูและรายงานอบัุตกิารณ์ของ เอสซจี ีในวันที ่1 กรกฎาคม 2557 นี้   และส าหรับกรณี

กรณีทีพ่นักงานไดรั้บค าสั่งใหไ้ปปฏบัิตงิานในตา่งประเทศนัน้ หากเกดิอบัุตเิหตขุ ึน้จะตอ้งรายงานอบัุตเิหตุ

ตามแนวปฏบัิตขิัน้ตอนการเก็บ รวบรวม และรายงานขอ้มลูอบัุตกิารณ์ เอสซจี ีฉบับนี้ เชน่กนั 

 

11. Q: กรณีเกดิอุบตัเิหตถุงึข ึน้เสยีชวีติ ระหวา่งรถบรรทุกคูธ่รุกจิขนสง่ของ SCG Logistics ชนเขา้กบัรถ

ของคูธ่รุกจิของบรษิทัใน SCG จะตอ้งด าเนนิการรายงาน อยา่งไร 

A : กรณีเกดิอุบัตเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติ ระหว่างคู่ธุรกจิขนส่งของ SCG Logistics (รถบรรทุกสนิคา้ทมีตีราโลโก ้ 

แบรนด์) ชนกับรถของคู่ธุรกจิของโรงงาน จนเป็นเหตุในเสยีชวีตินั้น  ขอใหย้กึหลักการว่า เจา้ของพื้นที่

จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงาน เป็นอันดับแรก  ยกเวน้กรณีที ่คู่ธุรกจิขนส่งของ SCG Logistics เป็น

ฝ่ายผดิ ถงึจะให ้ SCG Logistics เป็นผูร้ายงาน  และขอยกตัวอยา่งในแตล่ะกรณีมาเป็น case study ดังนี้  

1. กรณีทีเ่กดิอบัุตเิหตภุายในพืน้ทีข่องโรงงาน หรอืในเวลาท างาน ตอ้งพจิารณากอ่นวา่ กรณีนี้เป็นความผดิ

ของผูใ้ด 

a. กรณีรถบรรทกุของ SCG Logistics เป็นฝ่ายผดิ (เชน่ ขับเร็วเกนิก าหนด ไมป่ฏบัิตติามกฎจราจร 

เป็นตน้) ใหถ้อืเป็นกรณีอุบตัเิหตขุองคูธ่รุกจิของ SCG Logistics และตอ้งรายงานและ

บนัทกึตามแนวปฏบิตัฯิ  แต่การก าหนดมาตรการป้องกัน ตอ้งร่วมมือกันระหว่าง SCG 

Logistics กับโรงงานเจา้ของพืน้ที ่ 

b. กรณีรถของคูธุ่รกจิของโรงงานผดิ (เชน่ ขับเร็ว แซงระยะกระชัน้ชดิ ไม่ปฏบัิตติามกฎจราจร) 

ใหถ้อืเป็นกรณีอุบตัเิหตขุองคูธ่รุกจิของโรงงานเจา้ของพืน้ที ่ตอ้งรายงานและบนัทกึ

ตามแนวปฏบิตั ิแตก่ารก าหนดมาตรการป้องกัน ตอ้งร่วมมอืกันระหว่าง โรงงานเจา้ของพื้นที่ 

กับ SCG Logistics 

c. กรณีทีต่ ารวจระบสุาเหตวุา่เป็นความผดิร่วมกันนัน้   ใหว้เิคราะหห์าสาเหตใุนขณะนั้นว่าใครเป็น

ผูก้ระท าใหเ้กดิอบัุตเิหต ุและใหผู้นั้น้เป็นผูร้ายงานและบันทกึตามแนวปฏบัิต  ิ

2. กรณีทีเ่กดิอบัุตเิหตนุอกพืน้ทีข่องโรงงาน หรอืนอกเวลาท างาน เบือ้งตน้ จะตอ้งพจิารณาดังนี้  

a. กรณีรถบรรทกุของ SCG Logistics ผดิ (ขับเร็วเกนิก าหนด ไมป่ฏบัิตติามกฎจราจร) ใหถ้อืเป็น

กรณีอุบตัเิหตขุองบุคคลทีส่ามของ SCG Logistics  ตอ้งรายงานและบนัทกึตามแนว

ปฏบิตัฯิ และมกีารก าหนดมาตรการป้องกัน ตอ้งร่วมมอืกันระหว่าง SCG Logistics กับโรงงาน

เจา้ของพืน้ที ่ 

b. กรณีรถของคูธุ่รกจิของโรงงานผดิ (ขับเร็ว แซงระยะกระชัน้ชดิ ไมป่ฏบัิตติามกฎจราจร) ใหถ้อื

เป็นกรณีอุบตัเิหตขุองคูธ่รุกจิของโรงงานเจา้ของพืน้ที ่แตไ่มต่อ้งรายงานและบนัทกึ

ตามแนวปฏบิตั ิแตอ่าจตอ้งพจิารณาก าหนดมาตรการป้องกัน ร่วมกันระหว่าง SCG Logistics 

กับโรงงานเจา้ของพืน้ที ่

 

12. Q: กรณีเกดิอุบตัเิหตถุงึข ึน้เสยีชวีติ จากคูธ่รุกจิขนสง่ กรณีใดบา้งทีไ่มต่อ้งรายงาน 

A: กรณีเกดิอบัุตเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติ จากคูธุ่รกจิขนสง่ ทีอ่าจจะไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งรายงาน ไดแ้ก ่

1. รถบรรทกุของคูธุ่รกจิขนสง่ไมไ่ดเ้ป็นฝ่ายผดิ 

2. รถบรรทุกของคู่ธุรกจิขนส่ง ถงึแมว้่าม ีSCG Brand Logo  แต่ยังไม่ไดป้ฏบัิตหินา้ทีข่นส่งสนิคา้ใหก้ับ 

SCG เชน่ อยู่ระหว่างเดนิทางน ารถเขา้อู่ซ่อม หรือจุดพักรถ  การวิง่รถเปล่าออกนอกเสน้ทางขนส่งที่

ก าหนดไว ้ 

3. รถบรรทกุของคูธุ่รกจิขนสง่ ถงึแมว้า่ม ีSCG Brand Logo   แตอ่ยูร่ะหวา่งการใชร้ถเพื่องานส่วนตัว หรือ

ใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บมอบหมายจาก SCG เป็นตน้ 
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13. Q: กรณีเกดิอบุตัเิหตถุงึข ัน้เสยีชวีติ ของพนกังาน และคูธ่รุกจิระหวา่งเดนิทางดว้ยรถบรกิารทีบ่รษิทัจดั

ให ้จะตอ้งด าเนนิการรายงาน อยา่งไร 

A: กรณีเกดิอบัุตเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติของพนักงานและคูธุ่รกจิ ซึง่เกดิข ึน้ระหวา่งเดนิทางกลับทีพั่กดว้ยรถรับส่งที่

บรษัิทจัดให ้(ทัง้รถยนต ์รถตู ้หรือรถบัส) นั้น  ไม่อยู่ในขอบเขตของการรายงานอุบัตเิหตุ และไม่ถอึเป็น

อุบัตเิหตุจากการท างาน จงึไม่ตอ้งรายงานตามระบบ (ในทางกฎหมาย ถือเป็นการจัดสวัสดกิารใหก้ับ

พนักงานและไมถ่อืเป็นอบัุตเิหตจุากการท างาน)        

 

14. Q: ภยัธรรมชาตทิีเ่ป็นสาเหตใุหเ้กดิอุบตัเิหตุถงึข ัน้เสยีชวีติของพนกังาน และคูธุ่รกจิ  หมายความวา่

อยา่งไร 

A: ภัยธรรมชาต ิหมายถงึ ภัยอันตรายทีเ่กดิข ึน้จากการเปลีย่นแปลงธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นแผ่นดนิไหว ลมพาย ุ

ภูเขาระเบดิ โคลนหรือดนิถล่ม น ้าท่วม ซึง่การเกดิภัยธรรมชาตบิางเหตุการณ์ ไม่สามารถคาดการณ์หรือ

เตรยีมการป้องกันได ้ในขณะทีบ่างสถานการณ์สามารถคาดการณ์หรือเตรียมการป้องกันได ้ โดยปกตกิาร

เสยีชวีติจากภัยธรรมชาตจิงึไมอ่ยูใ่นขอบขา่ยของการรายงานฉบับนี้    

แต่ถา้วเิคราะห์หรือสอบสวนและพบว่าสาเหตุของการเสียชวีติ  เกดิข ึน้จากความยนิยอม การ

อนุญาต หรอืปลอ่ยใหพ้นักงาน หรอืคูธุ่รกจิท างาน (เชน่ ท างานบนทีส่งู ยกยา้ยวัสดอุปุกรณ์)  ในขณะทีม่ภัีย

ธรรมชาต ิ(พายฝุน ลมกรรโชกแรง น ้าป่าไหลหลาก  หรอืน ้าทว่ม)  จนเป็นเหตใุหเ้กดิอบัุตเิหตจุนเสยีชวีติข ึน้  

ในกรณีนี้ถอืไดว้า่เป็นอบัุตเิหตจุากการท างาน และตอ้งรายงานตามระบบ 

 

15. Q: ตวัอยา่งการพจิารณา กรณีเกดิอุบตัเิหตขุองพนกังานหรอืคูธ่รุกจิ ทีม่ผีูเ้กีย่วขอ้งหลายฝ่าย 
       A : ส าหรับอุบัตเิหตุทีม่ผีูเ้กีย่วขอ้งหลายฝ่าย หรือมคีวามสับซอ้นในเรื่องของการจา้งงาน หลักการส าคัญคอื  

ขอใหพ้จิารณาถงึเรือ่งการสั่งการและควบคมุงานเป็นหลัก  และขอแยกออกเป็นกรณี ตา่งๆ ดังนี้ 
กรณีที ่1   

บรษัิท A มขีอบขา่ยงานในการใหบ้รกิารซอ่มบ ารุงเครือ่งจักร/บรกิารอืน่ๆ ใหก้ับบรษัิทในเครือเดยีวกัน โดย 

บรษัิท A มทีัง้พนักงานและคูธุ่รกจิเป็นของตนเอง  (บรษัิท A เป็นผูจ้า้ง) 

  

บรษิทั A บรกิารซอ่มบ ารงุเครือ่งจกัร บรษิทั B 

พนักงาน  บรษิทั C 

คูธุ่รกจิ  บรษิทั D 
หากเกดิอบัุตเิหตจุากการท างานกับพนักงานของบรษัิท A หรอืคูธุ่รกจิของบรษัิท A  แลว้ ใหนั้บ

จ านวนอบัุตเิหตแุละชัว่โมงการท างาน ทีบ่รษัิท A  

 
กรณีที ่2 

บรษัิท E มขีอบขา่ยหนา้ทีง่านดแูลระบบทางดา้นเทคโนโลยขีองบรษัิท F (บรษัิทใน เอสซจี ี) บรษัิท E ไมม่ี

พนักงานคูธุ่รกจิ  จงึวา่จา้งและท าสัญญาผ่านทาง บรษัิท F (เสมอืนบรษัิท F เป็นผูว้า่จา้ง) แต ่บรษัิท E เป็น

ผูแ้นะน า/ควบคมุงาน 

 

บรษิทั F สญัญาจา้ง แตไ่มค่วบคมุงาน 

คูธ่รุกจิ 
 

 

บรษิทั E ส ัง่การ/ควบคมุงาน 

  
หากเกดิอบัุตเิหตจุากการท างานกับคูธุ่รกจิ ใหนั้บจ านวนอบัุตเิหตทุีบ่รษัิท E เนื่องจาก E เป็นผู ้

ควบคมุและสัง่การในการท างาน  ซึง่รวมถงึการบันทกึชัว่โมงการท างานดว้ยเชน่กัน 
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กรณีที ่3 

บรษัิทคูธุ่รกจิ ปฏบัิตงิานใหก้ับบรษัิทหลายบรษัิท (ในเครอืเดยีวกัน) แตส่ัญญาจา้ง เพยีงบรษัิทเดยีว  

 

คูธุ่รกจิ 
(วา่จา้งโดยบรษัิท G) 

ใหบ้รกิาร บรษัิท G  

 บรษัิท H 

 บรษัิท I  

 
หากเกดิอบัุตเิหตจุากการท างานกับพนักงานของบรษัิทคูธุ่รกจิ  ใหพ้จิารณาวา่เป็นการท างานใหก้ับ

บรษัิทใด หรอืใครเป็นผูค้วบคุมงานทีเ่กดิอุบัตเิหตุนั้น แลว้นับจ านวนอุบัตเิหตุทีเ่กดิข ึน้ เป็นของบรษัิททีคู่่

ธุรกจิท างานให ้(พนักงานของ บรษัิท G  ท างานให ้บรษัิท H ใหนั้บอบัุตเิหตทุี ่บรษัิท H เป็นตน้)  

 

16. Q: ท าไมตอ้งแยกนยิามของคูธ่รุกจิใหม้คีวามแตกตา่งกนั 

A : จากนิยามของคู่ธุรกจิ (รายละเอียดของนิยามตามหนา้ 5) จะเห็นไดว้่า มีการก าหนดนิยามของคู่ธุรกจิ 

แตกตา่งกันออกไป 3 กลุม่ ไดแ้ก ่คูธุ่รกจิขนสง่  คูธุ่รกจิประจ า และคู่ธุรกจิไม่ประจ า นั้น มวัีตถุประสงค ์คอื  

ใหบ้รษัิทนัน้ มกีารก าหนดมาตรการในการจัดการ ควบคมุ และดแูลดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยใหก้บั

คูธุ่รกจิทีเ่ขา้มาท ากจิกรรมต่างๆ ใหก้ับบรษัิทไดอ้ย่างเหมาะสม  และชว่ยท าให ้บรษัิท สามารถเก็บขอ้มูล

พืน้ฐานการท างานของคูธุ่รกจิ เชน่ ชวัโมงการท างาน สถติอิบัุตเิหต ุเป็นตน้    

แตก่็อาจจะมบีางกจิกรรม หรอืคูธุ่รกจิบางกลุม่ทีก่ ้าก ึง่วา่จะเป็น คูธุ่รกจิประจ า หรอื คู่ธุรกจิไม่ประจ า   

ดังนัน้จงึตอ้งกลับมาพจิารณาเนื้องานทีคู่่ธุรกจิท า  ว่าเป็นงานประเภทใด หากเป็นงานเฉพาะดา้น ตอ้งใช ้

ความสามารถเฉพาะดา้น (Specialist / Expertise)) และเอสซจี ีไมส่ามารถก าหนดวธิกีารท างานนัน้ได ้ กลุม่

นี้จงึถอืเป็นคูธุ่รกจิไมป่ระจ า   

  กรณีทีก่ าหนดให ้คู่ธุรกจิทีท่ างาน Shut down หรืองาน Turnaround เป็น “คู่ธูรกจิประจ า” นั้น

เนื่องจาก เอสซจี ีสามารถก าหนดวธิกีารท างาน และควบคุมใหเ้ป็นไปตามทีเ่อสซจีตีอ้งการได ้แมว้่าจะมา

ท างานปีละ 1 -2 ครัง้ ก็ถอืเป็นคูธุ่รกจิประจ าได ้ 

ตัวอยา่งเชน่  คูธุ่รกจิ ทีม่าท าการตรวจสอบอฐิหมอ้เผา แมว้า่จะเป็นส่วนหนึ่งของงาน Shut down/ 

Turnaround ก็ตาม แตเ่นื่องจากเนื้องานเป็น Specialist หรอื Expertise ดังนัน้ จงึถอืเป็น “คูธุ่รกจิไมป่ระจ า” 

ได ้ หรอื คูธุ่รกจิ ทีม่าท างานตัง้น่ังรา้นเตรยีมงานซอ่ม แมว้า่งานตัง้น่ังรา้น ชว่งงาน Shut downและอาจจะดู

เป็นเรือ่งปกตขิอง SCG Chemicals (และคูธุ่รกจิกลุม่นี้ จะเป็น “คูธู่รกจิประจ า” ไปแลว้ก็ตาม)  แต่หากว่าไป

ด าเนินการในธุรกจิอืน่ ซ ึง่ไม่มคีวามช านาญ คู่ธุรกจิงานตัง้น่ังรา้นนี้ อาจจะถือเป็น “คู่ธุรกจิไม่ประจ า” ได ้

เพราะถอืวา่ บรษัิทไมส่ามารถไปก าหนดวธิกีารท างานได ้เป็นตน้    

  กรณีคู่ธุรกจิทีท่ างานตดิตัง้เครื่องจักร หรืองานก่อสรา้ง หากว่าเป็นการจา้งงานคู่ธุรกจิรายเดมิที่

ท างานอยูแ่ลว้ ก็ถอืไดว้า่ เป็นคูธุ่รกจิประจ า จงึสามารถเก็บขอ้มลูการเกดิอุบัตเิหตุและชั่วโมงการท างานได ้ 

แตห่ากวา่เป็นคูธุ่รกจิรายใหม ่ทีท่ าสัญญาเป็นงานกอ่สรา้งหรอืตดิตัง้เครื่องจักรเฉพาะนั้น ใหพ้จิารณาต่อว่า 

บรษัิท สามารถก าหนดวธิกีารท างาน และควบคมุการท างานใหเ้ป็นไปตามที ่เอสซจี ีตอ้งการไดห้รือไม่ ถา้

บรษัิทสามารถก าหนดวธิกีารท างานได ้ใหถ้อืวา่เป็นคูธุ่รกจิประเภท แตถา้ เอสซจี ีก าหนดวธิกีารท างานไมไ่ด ้

หรอืเป็นการสง่มอบพืน้ทีใ่หคู้ธุ่รกจิด าเนนิการ โดยบรษัิทไมไ่ดเ้ขา้ไปควบคมุวธิกีารท างาน  กรณีนี้ ถือเป็นคู่

ธุรกจิไมป่ระจ าได ้ 

  กรณีทีคู่ธุ่รกจิท างานเดยีวกัน แตท่ างานใหค้นละบรษัิท บรษัิทหนึ่ง อาจจะถือเป็น “คู่ธุรกจิประจ า” 

ในขณะทีอ่กีบรษัิทหนึง่ ถอืเป็น “คู่ธุรกจิไม่ประจ า” ก็ได ้  และแมว้่าจะเป็นคู่ธุรกจิไม่ประจ า แต่ทางบรษัิท

สามารถก าหนดใหเ้ป็นคูธุ่รกจิประจ าได ้หากเห็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งควบคมุการท างานอยา่งใกลช้ดิ  แต่ถา้

เป็นคูธุ่รกจิประจ าแลว้ บรษัิทไมส่ามารถยกเวน้หรอืเปลีย่นกลับใหเ้ป็นคูธุ่รกจิไมป่ระจ าไดอ้กี  

 

ส าหรับการนับชัว่โมงการท างานของงาน Shut down/ Turnaround ท าไดโ้ดย น าจ านวนคู่ธุรกจิที่

เขา้มาท างานในพืน้ทีข่ององคก์รในแตล่ะวัน คณู จ านวนชั่วโมงการท างาน ( 8 ชั่วโมง) หรือหากในสัญญา

จา้งมกีารระบชุัว่โมงการท างานตอ่วันทีแ่ตกต่างกันออกไป ใหใ้ชช้ั่วโมงการท างานในสัญญานั้นเป็นตัวคูณ   

ก็จะไดจ้ านวนชัว่โมงการท างานของคูธุ่รกจิ (ดรูายละเอยีดของนยิาม หนา้ 5) 
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17. Q: กรณีอุบตัเิหตทุีม่กีารบาดเจ็บรนุแรง และเป็นเหตใุหต้อ้งหยดุงานเป็นเวลานาน (ขา้มเดอืน หรอืขา้ม

ปี) จะนบัวนัหยดุงานอยา่งไร     

       A: กรณีทีเ่กดิอบัุตเิหตรุุนแรงถงึขัน้หยดุงานเป็นเวลานานนัน้ ขอยกตัวอยา่งจ านวนการหยดุงาน เพือ่ใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนั ดงันี ้

การหยดุงานขา้มเดอืน/ปี จ านวนวันหยดุ พฤศจกิายน 2554 ธันวาคม 2554 มกราคม 2555 

เกดิอบัุตเิหตเุดอืนพฤศจกิายน 60 วัน 20 วัน 31 วัน 9 วัน 

    

 จากตัวอยา่ง ใหผู้รั้บผดิชอบจะตอ้งบันทกึและรายงานขอ้มลู ดงันี้  

1. เกดิอบัุตเิหตถุงึขัน้หยดุงาน 1 รายในเดอืนพฤศจกิายน 2554 และมกีารบันทกึการหยดุงาน ไวท้ี ่20 วัน 

ตอ่มาในเดอืนธันวาคม บันทกึวา่เกดิอบัุตเิหต ุ0 ราย แตม่วัีนหยดุงาน 31 วัน และในเดอืนมกราคม 2555 

บันทกึวา่ เกดิอบัุตเิหต ุ0 ราย แตม่วัีนหยดุงาน 9 วัน  

2. การนับวันหยดุงานนี้ ใหนั้บตามการหยดุงานจรงิโดยนับรวมวันหยดุประจ าสัปดาหแ์ละวันหยดุนักขัตฤกษ์

ดว้ย 

 

18. Q: กรณี Supplier มาสง่สนิคา้ทีโ่รงงานและเกดิอบุตัเิหตขุ ึน้น ัน้ จะตอ้งด าเนนิการอยา่งไร  

       A: Supplier หรอื คูค่า้ ของบรษัิท จากนยิามและขอบเขตการรายงานฉบับนี้ ถอืวา่ เป็นบคุคลทีส่าม ซึง่ จะ

บนัทกึและรายงานอุบตักิารณเ์ฉพาะกรณีเสยีชวีติทกุกรณีทีเ่กดิข ึน้ภายในพืน้ทีข่อง เอสซจี ี   (ยกเวน้

กรณีอบัุตเิหตจุราจรทีเ่กดิข ึน้กับบคุคลทีส่าม  จะบันทกึและรายงานเฉพาะทีพ่นักงานหรอืคูธุ่รกจิเป็นฝ่ายผดิ

เทา่นัน้) แตท่างโรงงานควรมกีารด าเนนิการวเิคราะห ์ สอบสวนอบัุตเิหตเุพือ่ป้องกนัการเกดิเหตซุ ้า หรอื

ป้องกันการเกดิอบัุตเิหตทุีอ่าจจะรนุแรงมากขึน้หากไมม่กีารป้องกันแกไ้ขทีเ่หมาะสม   

ประเด็นทีค่วรพจิารณาอกีเรือ่งคอื ขอบเขตความรับผดิชอบทีแ่ตล่ะฝ่ายจะตอ้งด าเนนิการในการ

ป้องกันอบัุตเิหต ุ  เพือ่ใหม่ั้นใจไดว้า่ ทัง้เอสซจีแีละคูค่า้ ไดม้มีาตรการทีเ่หมาะสมในการป้องกันอบัุตเิหตทุี่

อาจเกดิข ึน้ในขัน้ตอนการสง่มอบสนิคา้แลว้ เชน่ กรณกีารขนถ่ายสารเคม ี ทางโรงงานอาจจะตอ้งก าหนด

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานใหคู้ค่า้ปฏบัิตติาม ในขณะเดยีวกันทางคูค่า้ จะตอ้งก าหนดวธิกีาร

ท างานในการขนถ่ายอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เพือ่ป้องกนัอบัุตเิหตดุว้ยเชน่กนั โดยตัดขอบเขตความรับผดิชอบ 

ทีว่าลว์ขนถ่ายสารเคมขีองโรงงาน เป็นตน้     

 


