ประกาศ บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เลขที่ 016/2564
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

บริษัท ไบนำรี่เพำเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ท่ีจะเป็ นบริษัท ชัน้ นำในธุรกิจงำนวิศวกรรม
ประกอบอำคำรแบบครบวงจร ด้วยกำรตระหนักถึงพันธกิจที่จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ควำมสำคัญกับควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของพนักงำน คู่ธุรกิจ ผูร้ บั เหมำ และผูม้ ำติดต่อ หรือมำ
ปฏิบตั ิงำนภำยในบริษัทฯ
บริษั ท ฯ จึ ง มี ก ำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และสภำพแวดล้อ มในกำรท ำงำน
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยกำรกำหนดนโยบำย แผนงำน วิธีปฏิบตั ิ คำแนะนำที่จำเป็ น เพื่อพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้สอดคล้องตำม
กฎหมำย เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท
2. บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้มี ก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งด้ำ นควำมปลอดภั ย ฯ กำรจั ด กำรภำวะวิ ก ฤต ที่ มี
มำตรฐำนสำกลเป็ นที่ยอมรับ โดยบูรณำกำรให้เข้ำกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกระดับ เพื่อเป็ น
กำรควบคุม ป้ อ งกัน และลดผลกระทบจำกอัน ตรำย ลดกำรบำดเจ็ บ กำรสูญ เสี ย ควำมเจ็ บ ป่ วย
สุขภำพกำย และสุขภำพใจของพนักงำนและผู้ท่ีเ กี่ ย วข้อง ตลอดจนลดควำมเสียหำยที่จ ะส่ง ผลถึ ง
ชื่อเสียง และทรัพย์สินของบริษัท อย่ำงมีประสิทธิผล
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นจะพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู ้ และสร้ำงจิตสำนึกให้พนักงำนทุกระดับ เกิดควำมตระหนัก
ถึงควำมสำคัญของกำรมีระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน ด้วยกำรรณรงค์ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดกำรมีส่วนร่วม เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และทั่วถึงแก่พนักงำนทุกระดับชัน้ รวมถึงสำธำรณะชนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ทรำบ
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4. ผูบ้ ริหำรสูงสุดจะแต่งตัง้ ผูแ้ ทนฝ่ ำยบริหำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน เพื่อกำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ในกำรกำกับดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษำ ติดตำม
ตรวจสอบ และทวนสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนที่กำหนดขึน้ ให้กับพนักงำน คู่ธุรกิจ ผูร้ บั เหมำ และผูม้ ำติดต่อหรือมำปฏิบัติงำนภำยใน
บริษัทฯ เพื่อให้แผนงำนสำมำรถดำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ผู้บ ริ ห ำรสู ง สุ ด จะทบทวน ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยควำมปลอดภั ย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้มีกำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติ
อย่ำงจริงจังและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
6. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ธุรกิจได้รบั กำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
มำตรฐำน ISO 45001 ( ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems )
7. บริ ษั ท ฯ จะด ำเนิ น กำรให้บ รรลุเ ป้ ำ หมำยตำมนโยบำยฉบับ นี ้ โดยให้ก ำรสนับ สนุ น ทรัพ ยำกร ทั้ง
งบประมำณ เวลำ บุคลำกร และทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อ งอย่ำงเหมำะสมในกำรดำเนินกำรตำมระบบกำร
จัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ทัง้ นี ้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลงชื่อ.................................................
(นำยวิชยั เอี่ยมดนัย)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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