
 

 

บรษิทั กระเบือ้งหลงัคาตราเพชร จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 หน้าที ่1  

 

การด าเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และสังคม 

 
1.  การด าเนินการด้านความปลอดภยัในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัด้านความปลอดภยัในการท างาน และมีความเช่ือว่าอบุตัิเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึน้
จากการท างานเป็นเร่ืองที่สามารถป้องกันได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทกุคนในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อมทัง้จดัตัง้แผนกอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยในรอบปีที่ผ่านมา
ได้ด าเนินงานเพ่ือความปลอดภยัของพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้มาเยือน อย่างต่อเน่ือง ดงันี ้

1. ประเมินความเสี่ยงและอนัตรายจากการท างาน อนัตรายระหว่างการก่อสร้างโครงการใหม่ๆ เพื่อประเมินอบุตัิเหตหุรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมทัง้จัดให้มีมาตรการป้องกัน  เป็นแผนควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS 
18001 

2. การปฏิบตัิตามกฎหมาย บริษัทฯ จะศึกษากฎหมายใหม่ใน www.siamsafety.com ทกุสปัดาห์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ 
ได้ถือกฎหมายที่เป็นฉบบัปัจจบุนัและได้ด าเนินการตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน 

3. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร เช่น บอร์ด,  HOT News,  DRT Safety News,  E-mail และ Intranet เป็นต้น 
4. อบรมให้ความรู้ความปลอดภยัและระเบียบการปฏิบตัิในพืน้ที่บริเวณโรงงานให้กับพนกังาน เช่น หลกัสตูรปฐมนิเทศ

ความปลอดภยัในการท างาน ความปลอดภัยกับสารเคมี การใช้ใบอนุญาตท างาน การขับรถยกอย่างปลอดภยั  การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น ความปลอดภัยในงานรับเหมาก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การฝึกซ้อมและตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ 
สารเคมีร่ัวไหล และการอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึง่มีพนกังานและผู้ รับเหมาผ่านการอบรมกว่า 2,000 คน 

5. จดัอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เพียงพอกับการใช้งาน ได้แก่ หน้ากากป้องกันกลิ่นไซลีน ฝุ่ น แว่นครอบตากันสารเคมี 
แวน่ตากนัสะเก็ดงานเช่ือม รองเท้านิรภยั หมวกนิรภยั และที่ครอบหปู้องกนัเสียงดงั เป็นต้น 

6. ปรับปรุงแผนฉกุเฉิน พร้อมจดัฝึกซ้อมตอบโต้สารเคมีร่ัวไหล เพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ เป็นต้น 
7. จดักิจกรรมกลุม่ย่อยระดบัพืน้ที่ เช่น Safety Talk, PRA  และ  KYT ทกุเช้าก่อนเร่ิมงาน 
8. จดันิทรรศการ งานสปัดาห์ความปลอดภยัในการท างาน ครัง้ที่ 2 ระหว่างวนัที่ 28-30 พฤศจิกายน 2550 โดยมีการจดั

กิจกรรม ประกวดค าขวญั ประกวดโลโก ประกวด Safety Fashion การจดัแสดงอปุกรณ์ความปลอดภยัจากบริษัทชัน้น า การน าเสนอ
กิจกรรมกลุม่ย่อย KYT การน าเสนอผลงานกิจกรรม 5ส ของแต่ละหน่วยงาน 

9. จดักิจกรรมรณรงค์ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนเน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่  โดยมีการติดป้าย
รณรงค์เมาไมข่บั แจกจ่ายแผ่นพบั สติกเกอร์ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 

นอกจากนีย้งัจดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัอื่นอีกด้วย  เช่น 
 กิจกรรม 5ส  
 โครงการเลิกบหุร่ีเพื่อพอ่ 

 รางวลัแหง่ความภาคภมูิใจ 

 

http://www.siamsafety.com/
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 หน้าที ่2  

 

 

 ใบรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  (OHSAS 18001:1999)  จาก SGS 
 รางวลัสถานประกอบการลดสถิติอบุตัิเหตดุีเด่น (Safety Award) จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสงัคม 

2.  การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
 

    
 

ถือเป็นความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชุมชน จึงให้ความส าคญัในการ
ควบคมุดแูลระบบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการหลายด้าน ดงันี ้

1. ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง เช่น ปล่องหม้อไอน า้ ปล่องเตาอบกระเบือ้ง ปล่องพ่นสีและเคลือบสี เพื่อติดตาม
คณุภาพอากาศที่ปลอ่ยออกไปต้องเผาไหม้สมบรูณ์ที่สดุ หรือผ่านการบ าบดัอากาศให้มีมลพิษน้อยที่สดุ  

2. ตรวจวดัอากาศในสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ฝุ่ น ไซลีน โทลอูีน  ฯลฯ 
3. ตรวจติดตามมลพิษทางเสียง โดยได้ตรวจวดัระดบัเสียงในสถานที่ท างาน รวมทัง้ตรวจวดัระดบัเสียง 24 ชัว่โมงติดตาม

ระดบัป้องกนัผลกระทบตอ่ชมุชน 
4. ตรวจติดตามคณุภาพน า้บริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คณุภาพน า้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
5. ติดตัง้ระบบบ าบดัละอองสีและกลิ่นไซลีนออกสูบ่รรยากาศ โดยติดตามตรวจวดัเป็นประจ าทกุ 6 เดือน 
6. ติดตัง้อปุกรณ์ดกัฝุ่ น ได้ท าการติดตัง้ชดุอปุกรณ์ดกัฝุ่ นในไซโลที่เก็บปนูซีเมนต์ผง  
7. ติดตัง้ระบบบ าบดัน า้สี เพื่อท าการบ าบดัเศษน า้สีจากการผลิตกระเบือ้งสี และตรวจวดัติดตามทกุวนั เพื่อให้มัน่ใจว่า

ระบบบ าบดัท างานได้ดี น า้ที่ออกจากระบบบ าบดัต้องใสสามารถน ากลบัไปใช้งานได้อีก   
8. การก าจดัของเสีย เศษกระเบือ้งแตก เศษซีลเลอร์ และเศษน า้มนั ได้ด าเนินการน าออกไปก าจดันอกโรงงาน  โดยได้รับ

อนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม พร้อมทัง้รายงานข้อมลูผ่าน www.diw.go.th ซึง่เป็น Website ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อมุ่งมัน่สู่การรับรอง ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม หรือ  ISO 14001 

ภายในปี 2551 

 

 

 

 

 

 

http://www.diw.go.th/
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 หน้าที ่3  

 

 

3.  การด าเนินการด้านสังคม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือและสนบัสนนุ
แก่สงัคมดงันี ้

1.  “โครงการสานฝันเพื่อน้อง” โดยบริษัท
ได้บริจาคกระเบือ้งให้แก่ โรงเรียนบ้านธาต ุจงัหวดั
สุ รินทร์  เพื่อป รับปรุงอาคารเ รียนเ ก่าที่ ช า รุด 
เน่ืองจากโรงเรียนก่อตัง้มา 89 ปี และอาคารเรียน
ดังกล่าวใช้เป็นศาลาประชาคม แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน ตลอดจนบริจาคอุปกรณ์การเรียน และ
อปุกรณ์กีฬา แก่โรงเรียน 

2.  บริษัทฯ ได้บริจาคกระเบือ้งให้แก่   
ผู้ ว่าราชการจงัหวดัสระบุรี เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร
ของศาลากลางจังหวัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะ
ประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไปที่มาติดตอ่ราชการ 

3.  บริษัทฯ ได้สนบัสนนุกระเบือ้งและไม้
ฝา แก่กองพนับริการ ศนูย์การทหารม้าสระบรีุ เพื่อ
ปรับปรุงอาคาร ให้เพียงพอต่อกองก าลงัพล  

4.  บริจาคกระเบือ้งให้ชมุชนในท้องถ่ิน เช่น วดัเตาปนู และ องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปนู เพื่อใช้ปรับปรุงอาคาร และเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 

 


