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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลุ่มธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 

1. ความส าคญั   

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ มุ่งมัน่ทีจ่ะท าใหบุ้คลากร และผูเ้กีย่วขอ้งในการท างานมคีุณภาพ
ชวีติที่ด ีภายใต้การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานที่มี
ประสทิธภิาพ ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ตลอดจนช่วยในการปรบัปรุงการท างานให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัินี้ใช้บงัคบักบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครอืฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึง่ “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคบัใช้ ทัง้นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 

 
3. วตัถปุระสงค ์
 

สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่สีุขอนามยัและปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย กฎหมาย ข้อก าหนดและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่เป้าหมายปลอดอุบตัเิหตุใน 
การท างาน รวมทัง้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการท างานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียใน 
การด าเนินธุรกจิตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาระบบการจดัการอย่างต่อเนื่อง 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

 

4.1.1 ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 

4.1.2 ก ากบัดแูลใหน้ านโยบายไปปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 
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4.2 ผู้บริหารสูงสุด 
 

4.2.1 แสดงความมุ่งมัน่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการด าเนินงานด้านความปลอดภัย      
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (“ความปลอดภัยฯ”) อย่างมี
ประสทิธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและตอบสนองกับ
ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และองคก์รภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งตามเป้าหมาย
ของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
 

4.2.2 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ดชันีชีว้ดัของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ และ
มัน่ใจว่าไดถู้กถ่ายทอดและน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล  

 

4.2.3 ตดิตามผลการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ อย่าง
สม ่าเสมอเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

4.2.4 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อพิจารณานโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ 
รวมทัง้ตดิตามรายงานภาพรวม 

 
 

4.3 ผู้บริหารสายธรุกิจ/ เขตประเทศ 
 
 

4.3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ เ ป้าหมาย แผนงาน ดัชนีชี้ว ัด และด าเนินงานด้าน 
ความปลอดภยัฯ ในระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ  
  

4.3.2 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ระดบัสายธุรกิจ/ เขตประเทศ 
เพื่อพิจารณานโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ ในระดับ 
สายธุรกิจ/เขตประเทศ รวมทัง้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้าน 
ความปลอดภยัฯ ในระดบัสายธุรกจิ 

 

4.3.3 ก ากบัดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงักดัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย แผนงานในระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

4.3.4 ติดตามผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในระดบัสายธุรกิจ/ เขตประเทศ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

4.4 ผู้บริหารหน่วยงาน 
  

4.4.1 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพือ่ร่วมตดิตามผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ของหน่วยงาน 
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4.4.2 ก าหนดแผนงาน ดชันีชีว้ดั และด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ในระดบัหน่วยงาน 
 

4.4.3 จดัท าแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้กับ
ผูบ้รหิารในระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ 

  

4.4.4 รบัแจ้งเบาะแสและขอ้เสนอแนะจากภายในและภายนอก รวมทัง้ตรวจสอบและหา
มาตรการแกไ้ขและป้องกนัประเดน็ดา้นความปลอดภยัฯ 

 

4.5 ผู้จดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

4.5.1 รักษาระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับ “มาตรฐาน แนวทาง 
การจดัการความปลอดภยัฯ” 

 

4.5.2 น าเสนอนโยบาย แผนงาน และตวัชีว้ดัต่อคณะกรรมการบรหิารดา้นความปลอดภยั 
เพือ่พจิารณาอนุมตั ิตลอดจนทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบันโยบายฯ 

 

4.5.3 ตดิตามการด าเนินงานของเจา้หน้าทีด่า้นความปลอดภยัฯ ตามสายบงัคบับญัชา 
 

4.5.4 ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบันโยบาย และความรูท้างเทคนิคดา้นความปลอดภยัฯ 
 

4.5.5 จดัให้มกีารท ารายงานสถิติอุบตัิเหตุและการไม่ปฏิบัติตาม “มาตรฐาน แนวทาง  
การจดัการความปลอดภยัฯ” เพือ่น าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 

4.6 เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

4.6.1 ปฏิบัติงานและช่วยเหลือหน่วยงานให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ “มาตรฐาน 
แนวทาง การจัดการความปลอดภัยฯ” แผนการด าเนินงาน รวมถึงกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนก าหนดผูป้ฏบิตังิานแทนเมื่อมเีหตุใหไ้ม่สามารถปฏบิตังิานได ้

 

4.6.2 จดัท ารายงานสถติอิุบตัเิหตุและการไม่ปฏบิตัติาม “มาตรฐาน แนวทางการจดัการ
ความปลอดภยัฯ” เพือ่น าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 

4.6.3 ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุงการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 

4.7 พนักงานทุกระดบั 
 

4.7.1 รับทราบทิศทาง เป้าหมาย และปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อก าหนดและ
มาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัฯ 

 

4.7.2 เขา้รบัการอบรมตาม “มาตรฐาน แนวทางการจดัการความปลอดภยัฯ” กฎหมาย 
ขอ้ก าหนดและมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นการจดัการความปลอดภยัฯ 
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5. แนวปฏิบติั 
 

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มี “มาตรฐาน แนวทางการจัดการความปลอดภัยฯ” ซึ่ง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทุกระดบัสามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พือ่เป็นแนวปฏบิตัโิดยการก ากบัดแูลของส านัก
ความปลอดภัยฯ หรือฝ่ายความปลอดภัยฯของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 15 
มาตรฐานซึง่มขีอบขา่ยในเนื้อหา ดงันี้ 
 

มาตรฐานที ่1 ความมุ่งมัน่ รบัผดิชอบของผูบ้รหิาร  
(Management Commitment) 
ครอบคลุมถงึความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารหน่วยงานขึน้ไปของกลุ่มธุรกจิการค้า
ระหว่างประเทศ  ในการแสดงความมุ่งมัน่ สื่อสารและด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัฯ ตามนโยบายและ “มาตรฐานแนวทางการจดัการความปลอดภยัฯ” 

 มาตรฐานที ่2 โครงสรา้ง บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
(Structure Roles Responsibilities and Accountabilities) 
ครอบคลุมถึงโครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
พนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานดา้นความปลอดภยัฯ  

มาตรฐานที ่3 การบรหิารความเสีย่งและการเปลีย่นแปลง  
(Risk and Change management)  
ครอบคลุมถงึความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นทัง้ด้านความปลอดภยัฯ และด้านอื่น ๆ 
เช่น ชื่อเสียง กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม การปรบัปรุงพัฒนา
กระบวนการ การควบรวม ขยายกิจการ การขายกิจการ การรื้อถอนและปิด
โครงการ ครอบคลุมถงึปัจจยัทางด้านบุคลากร วตัถุดบิ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
และเครื่องจกัร 

 มาตรฐานที ่4 การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
(Law and Obligations)  
ครอบคลุมถึงกฎหมาย สญัญา และข้อก าหนด มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเดน็ดา้นความปลอดภยัฯ ของการด าเนินงาน 

 มาตรฐานที ่5 การวางแผนการจดัการ  
(Management Planning)     
ครอบคลุมถึงการก าหนด วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ดชันีชี้วดั และแผนงานด้าน 
ความปลอดภยัฯ  
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มาตรฐานที ่6 การออกแบบความปลอดภยัและการทดสอบระบบ  
(Safety Design and Testing) 
ครอบคลุมถงึการเลอืกทีต่ ัง้โครงการ การออกแบบ การก่อสรา้ง การทดสอบระบบ 
และการด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ ส าหรบัโครงการใหม่ๆ ทัง้นี้ ส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานตามมาตรฐานนี้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ
ด้านความยัง่ยนืของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตามหลกัการ UN Global 
Compacts (UNGC) ในด้านสทิธมินุษยชน (Human Rights ; หมวด Health and 
Safety Systems และ หมวด Land and Property) 

 

มาตรฐานที ่7 การฝึกอบรม สอนงาน และสรา้งความตระหนกัรู ้ 
(Training Induction and Awareness) 
ครอบคลุมถึงแผนส าหรับการฝึกอบรม การสอนงานที่รวมถึงการใส่ใจดูแล 
สุขภาวะของพนักงาน เพิ่มความรู้ความสามารถและการสร้างจิตส านึกให้กับ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ร ับเหมาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพื่อบรรลุ
ประสทิธผิลในการด าเนินงาน 

 

มาตรฐานที ่8 การสือ่สารและการใหค้ าปรกึษาหารอื  
(Communication and Counseling) 
ครอบคลุมถึงการสื่อสาร การเตือนอนัตราย การให้ค าปรกึษาและการมสี่วนร่วม
ระหว่างผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์รในประเดน็ด้านความปลอดภยัฯ 
รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน การรายงานผลการด าเนินงาน ความคดิรเิริม่ และแผนชุมชน
สมัพนัธ ์

  
มาตรฐานที ่9  ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัและการตรวจสอบ ตรวจวดัตามแผน  

(Safe Working Procedures and Planed  inspection) 
ครอบคลุมกจิกรรมการด าเนินงาน เช่น การจดัการสารเคมอีนัตราย การบ ารุงรกัษา
เครื่องจกัร การตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ งานการตรวจสอบตามแผนในหน้างาน 
เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมอื อุปกรณ์ และเครื่องจกัรที่ส าคญั (Critical 
Equipment) ใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวขอ้ง
ดา้นความปลอดภยัฯ 
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มาตรฐานที ่10 การจดัหา จดัซือ้ 
(Sourcing and Purchasing) 
ครอบคลุมกิจกรรมในการจดัซื้อ จดัหา การรบัเหมาช่วงที่เกี่ยวกบัการจดัการ 
ความปลอดภัยฯ รวมถึงการจดัหาผู้รบัเหมา การรบัจ้างผลิต จ้างงานบริการ 
(Outsourcing) การพฒันาผลติภณัฑ ์ก่อสรา้งโครงการใหม่และการจดัสง่ 

  

มาตรฐานที ่11 การเฝ้าระวงัดา้นอาชวีอนามยัและสุขภาวะ  
(Hygiene monitoring and Well-being) 
ครอบคลุมถึงการป้องกันอันตราย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้กับบุคลากร บุคคลภายนอกหรือผู้ร ับเหมาที่
ปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ร 

 

มาตรฐานที ่12 ความเสีย่งทางดา้นโลจสิตกิสแ์ละงานเสีย่งอนัตราย  
(Logistics risk and Hazardous Works) 
ครอบคลุมถงึงานที่เสีย่งอนัตรายหรอืมคีวามเสีย่งสูง (Hazardous Works) ซึ่งงาน
ดงักล่าวตอ้งไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายหรอืตามมาตรฐานความปลอดภยัทีเ่ขม้งวด
เป็นพิเศษก่อนเริ่มท างานหรือก่อนเข้าในพื้นที่ท างานนัน้ๆ โดยจะต้องได้รับ 
การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ตรวจวัดสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังพื้นที ่
หน้างานจากผูเ้ชีย่วชาญทีร่บัผดิชอบดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด 

   
มาตรฐานที ่13 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจดัการภาวะวกิฤต  

(Crisis Management and Emergency Response)  
ครอบคลุมถึงการเตรียมการและตอบสนองกับวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงภยัธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
พนกังาน ผูร้บัเหมา บุคคลทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ที่และชุมชนใกลเ้คยีง 

 

มาตรฐานที ่14 การรายงานและสอบสวนอุบตักิารณ์ 
(Incident Investigation and Actions) 
ครอบคลุมถึงอุบัติการณ์ สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ขัน้ตอนรายงานและสอบสวนอุบตัิการณ์ สภาพการด าเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในทางลบกับ
บุคคล สิง่แวดลอ้ม หรอืทรพัยส์นิของพนกังานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน  
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มาตรฐานที ่15 การตรวจประเมนิ ปรบัปรุง และรายงานประสทิธผิล  
(Audit, Improvement and Reports) 
ครอบคลุมถึงการติดตาม การตรวจสอบระบบบริหารงานและประสิทธิผล 
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ รวมทัง้การทบทวนผลการด าเนินงานและ 
การรายงานประสทิธผิลในนโยบายและแนวปฏบิตัดิ้านความยัง่ยนืของกลุ่มธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ โดยอาจจะด าเนินการโดยบุคลากรภายในหรอืหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่ป็นอสิระจากงานทีต่รวจประเมนิ 

 
6. การฝึกอบรม 
 

 

จดัให้มกีารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานและใหม้กีารประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 
7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ  
แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีน
หรอืผู้แจ้งเบาะแสจะไดร้บัความคุ้มครองและขอ้มูลจะถูกเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน 
ทัง้ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 
8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานสามารถขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา 
หน่วยงานหรอืบุคคลผู้รบัผดิชอบด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ดา้นก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑห์รอืดา้นกฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 
9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเตม็ที ่ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 

 



 

หน้า 8 จาก 8 
 

SGC.CPI  008/2564 เรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน                                          
กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ  มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2564 

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

10.1 กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละประเทศที ่
กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประกอบธุรกจิ 

10.2 กฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศทีก่ลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศประกอบธุรกจิ 

10.3 ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ คจภ. 039/2560 เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีว 
อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

10.4 10 ข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (Ten Principles of the United Nations Global 
Compact: UNGC) 

10.5 International Labour Standards on Occupational Safety and Health ของ International 
Labour Organization (ILO) 

10.6 หลกั 5 ประการของ WHO: Healthy Workplace Principles 

 


