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 หน้าที ่1  

 

การด าเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และสังคม 
1.   การด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

   
      ตรวจสขุภาพประจ าปี 2553                                  Safety Week 2010                                                    หน่วยบริการสขุภาพคลื่อนที่ 

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัด้านความปลอดภยัในการท างาน   และมีความเช่ือว่าอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึน้
จากการท างานเป็นเร่ืองที่สามารถป้องกันได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทกุคนในองค์กร โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินงานเร่ือง
ความปลอดภยัของพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้มาเยือนอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนีย้งัจดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัอื่นๆ เช่น 
 กิจกรรม 5ส  
 รณรงค์สงกรานต์ปลอดภยั 
 บริการสขุภาพเคลื่อนที่ 
 Safety Talk และ KYT 
 งานสปัดาห์ความปลอดภยัในการท างาน 
ผลจากความมุง่มัน่ที่ไมห่ยดุน่ิงที่จะลดอบุตัิเหตจุากการท างาน  ท าให้สถิติอบุตัิเหตลุดลงอย่างตอ่เน่ือง 

 
ส าหรับกิจกรรม 5ส ที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการตัง้แต่ปี 2550 โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงาน 

พนกังานทกุคนมีส่วนร่วมเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภยัและสร้างจิตส านึกของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน และ
เลง็เหน็ถึงประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ความสะอาด ความมีระเบียบในการจดัเก็บสินค้าและวสัดตุ่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อง่ายต่อการใช้งาน ลดการ
แตกหกัของสินค้า ลดพืน้ที่การจดัเก็บ จงึได้ริเร่ิมไปจดักิจกรรม 5ส ให้ร้านลกูค้าของบริษัทฯ โดยในปี 2551 ได้จดัท า 1 แห่ง  ปี 2552 ได้
จดัท า 3 แหง่  ปี 2553 ได้จดัท าเพิ่มอีก 3 แหง่ ซึง่ได้ผลดีและสร้างความพอใจให้ลกูค้า 

 

ราย 

เป้าหมาย 
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2. การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

    
ตรวจวดัคณุภาพน า้รอบโรงงาน                  ตรวจวดัคณุภาพปลอ่ง                  ก าจดักากอตุสาหกรรม               ตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีท างาน  
 

ถือเป็นความรับผิดชอบในการด าเนินธรุกิจที่ต้องรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชมุชน  จงึให้ความส าคญักบัการควบคมุระบบ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ซึง่ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการหลายด้านดงันี ้

 ตรวจวดัคณุภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ปลอ่งหม้อไอน า้ ปลอ่งพ่นสี  ไซลีน เพ่ือติดตามคณุภาพอากาศท่ี
ปลอ่ยออกไปต้องไม่กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 ตรวจติดตามมลพิษทางเสียง  ฝุ่ น สารเคมี ซึง่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมด 
 ตรวจติดตามคณุภาพน า้ผิวดินบริเวณรอบโรงงาน  ผลวิเคราะห์คณุภาพน า้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 มีระบบบ่อพกัน า้ดา่ง  เพ่ือน าน า้กลบัมาใช้ใหม่  สามารถลดการใช้ทรัพยากรน า้ 
 การก าจดัของเสีย  เศษกระเบือ้งแตก เศษซีลเลอร์ เศษน า้มนัและขยะอ่ืนๆ  ได้ด าเนินการน าออกไปก าจดันอกโรงงาน  โดยได้รับ

อนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม  พร้อมทัง้รายงานข้อมลูผ่าน www.diw.go.th ซึง่เป็น Website ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
รางวัลแห่งความภาคภมูใิจ 

 
 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จาก บริษัท ทฟู นอร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั (TUV NORD) ดงันี ้

 ISO 9001 : 2008  : ระบบการบริหารคณุภาพทัง้ในระบบสว่นโรงงานและสว่นส านกังาน   
 OHSAS 18001 : 2007  : ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
 ISO 14001 : 2004  : ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน และรางวัลสถานประกอบการดเีด่นอื่นๆ ดงันี ้
 ปี 2548  ได้รับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ กระทรวงอตุสาหกรรม 
 ปี 2550    ได้รับรางวลัสถานประกอบการลดสถิติอบุตัิเหตดุีเดน่  (Safety  Award)  จากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง 

แรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
 ปี 2552    ได้รับไทยแลนด์แบรนด์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
 ปี 2552    ได้รับโลห์่รางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านความปลอดภยัระดบัภมูิภาค จากกระทรวงแรงงาน 
 ปี 2552-3  ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน 
 ปี 2553  ได้รับรางวลั “โรงงานสีขาว” (ต้านยาเสพติด) จากส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จงัหวดัสระบรีุ 

 
 
 
 
 
 

http://www.diw.go.th/
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3. การด าเนินการด้านสังคม 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1.  บริษัทฯ ร่วมกบัผู้น าชมุชน ประธาน อบต.  สจ. ชาวบ้าน  และผู้ปกครองนกัเรียนจดังานวนัเด็กโดยจดักิจกรรม เกมส์ 
รางวลั อปุกรณ์การเรียนและเลีย้งอาหารกลางวนัให้กบันกัเรียนและเด็กๆ เน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวดัห้วยลี่   
ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบรีุ 

2. พนกังานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดทกุๆ 3 เดือน ตลอดปี 2553 

ปี 2553 ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และ
สวสัดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน 

ปี 2553 ได้รับรางวลั “โรงงานสีขาว” (ต้านยาเสพติด) จากส านกังาน
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จงัหวดัสระบรีุ 
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3. บริษัทฯ มอบทีว ีและจานดาวเทียมให้กบั ศนูย์ อปพร. องค์การบริหารสว่นต าบลตลิ่งชนั อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบรีุ   

4.  บริจาคกระเบือ้ง เพื่อปรับปรุงศาลา ณ วดัอมัพวนั อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ 

5.   โครงการ "สร้างบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชนัย์" บริษัทฯ ร่วมกบั องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชนั สร้าง/ซ่อมแซมบ้าน ให้กบั
ผู้ยากไร้  พืน้ที่ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบรีุ  จ านวน  4  หลงั 

6.   บริษัทฯ บริจาคกระเบือ้งหลงัคาลอนคู่ มลูค่า 1 ล้านบาท เพื่อ
ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัและวาตภยั ผ่านช่อง 3 


