
       
 
 
 

HEALTH, SAFETY AND  
ENVIRONMENT  POLICY 

 

To create safety during work there must be co-operation among all responsible persons in the 
organization, from top management to subordinates at all levels, to make safety management 
a reality policies should be set as follows :- 

 
1.  The company will promote & create safety, occupational health and environment at 

work. 

 2.  The company recognizes that all workers are valuable resources of the company. Thus   

safety, occupational health and environment for workers is the important policy. 

 3.  The company will support the creation of safety at work by providing safe tools and a 

safe work environment, by promoting safety knowledge among workers and motivating 

them to practice safety at work. 

 4. The company will appoint the committee for safety, occupational health, and surrounding 

condition in work performance to create plans and protects about safety, as well as 

administer and develop these projects in order to bring about efficient results. 

 5. The company will require all supervisors to be responsible for the safety, occupational 

health and environment of their subordinates at work, ensuring that they strictly follow 

the procedures and rules of safety, occupational health and environment established by 

the company. 

 6. The company will require all workers to be responsible for creating safety, occupational 

health and environment for themselves and their colleagues; and to follow safety, 

occupational health and environment rules that are established by the company. 

7. All employees will perform the regulations about safety, occupational health and 

 environment to work it strictly. If there is any violation or neglect, he/she will be  

      considered the penalty according to regulations of a company. 

     8. The company will assumes as works about the safety, occupational health and the 

      environment in the work. It one of the principles, criteria for evaluation.  
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ความปลอดภัยในการท างานจะเกดิขึน้  ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนใน
องค์กร  นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ  และเพื่อให้การบริหารงานความ
ปลอดภัย  มกีารด าเนินงานไปด้วยความสะดวก  ราบร่ืน  บริษทั จงึก าหนดนโยบายไว้ดงัต่อไปนี ้ : 

1. บริษทั จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบตังิาน  ท างานด้วยความปลอดภัย 
2.    บริษทั ถือว่าผู้ปฏิบัตงิานทุกคนเป็นทรัพยากรทีม่คุีณค่าของบริษทั  ดงันั้นความปลอดภัย อาชีว 

อนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ของผู้ปฏิบัตงิาน  จงึถือเป็นนโยบายส าคญัของบริษทั 
3. บริษทั  จะสนับสนุน เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยในการท างาน  โดยจดัหาเคร่ืองมอื  อปุกรณ์ ความ

ปลอดภัย  ให้เพยีงพอกบัสภาพงาน  จูงใจให้ผู้ปฏบิัตงิานได้ตระหนักถึงอนัตรายต่างๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้
ในขณะท างาน  ตลอดจนแนะน า  ช้ีแจงให้ทราบถึงสาเหตุและวธิีป้องกนั 

4. บริษทั  ได้จดัให้มคีณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  สภาพแวดล้อมในการท างานเพือ่วางแผน 
และโครงการเกีย่วกบัความปลอดภัย  ตลอดจนบริหารและพฒันาแผนงาน 

5. บริษทั  ก าหนดเป็นนโยบาย  ให้ผู้บังคบับัญชาทุกคนต้องมหีน้าที ่ ดูแลรับผดิชอบ  ในเร่ืองความปลอดภัย 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ใต้บังคบับัญชา  ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคบัทีบ่ริษทั  
ได้ก าหนดโดยถือปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด 

6. บริษทั  ก าหนดเป็นนโยบาย ให้ผู้ปฏิบัตงิานทุกคนต้องมหีน้าที ่ รับผดิชอบในการปฏิบัตงิานให้เกดิความ
ปลอดภัยแก่ตนเอง  และเพือ่นร่วมงาน  โดยปฏิบัตติามกฎข้อบังคับความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ทีบ่ริษทั  ได้ก าหนด  และถือปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด 

7. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัตติามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
การท างานอย่างเคร่งครัด หากมกีารฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพจิารณาโทษตามระเบยีบของบริษทั 

8. บริษทั จะถือว่าผลงานเกีย่วกบัความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเป็น
หลกัเกณฑ์หนึ่งในการประเมนิผล 
 
……………………………… 

                 (นายบุญทรัพย์  ภู่จันทร์) 
                    กรรมการผู้จัดการ 
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