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Reference Document (เอกสารอ้างอิง) 

1. Reference Document (เอกสารอ้างอิง) 

Number 
(ล าดบั) 

Document code 
(เลขที่เอกสาร) 

Document title 
(ช่ือเอกสาร) 

1   

2   

3   
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นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. Policy Purpose and Objective (วัตถุประสงค์ และขอบเขตของนโยบาย) 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษัทยอ่ยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการปฏิบตัิงาน ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
โดยได้ให้ความส าคญัในการด าเนินงานตามหลกักฎหมายความปลอดภยัและมาตรฐานสากล   

2.1. Policy Purpose (วตัถุประสงค์ของนโยบาย) 

บริษัทฯ จดัท านโยบายฉบบันีข้ึน้เพ่ือมุ่งเน้นให้มีการด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 
พร้อมสร้างความตระหนกัรู้ให้แก่บคุลากรและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 
มุง่สูเ่ป้าหมายการเสียชีวิตเป็นศนูย์ ปราศจากอตัราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการท างาน 

2.2   Policy Scope (ขอบเขตของนโยบาย) 

นโยบายฉบบันีค้รอบคลมุการด าเนินงานของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) ทัง้ในพืน้ที่ปฏิบตัิงาน การด าเนินโครงการใหม ่
โครงการปรับปรุง ตลอดจนทกุกิจกรรมที่มีผลกระทบตอ่พนกังาน ผู้ รับเหมา คูค้่า และผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้การควบคมุของบริษัท 

3. Roles, Duties and Responsibilities (บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ) 

Num
ber 
(ล าดั
บ) 

Responsible 
person/departm

ent/division 
(บคุคล ฝ่าย 

สายงานท่ีรับผิดช
อบ) 

Roles, Duties and Responsibilities 
(บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ) 

Key Result 
(ผลลพัธ์ที่ส าคญั) 

 
1 

 
ฝ่ายสนบัสนนุโครงก
าร 
แผนกพฒันาโครงกา
ร 

 
- จดัท าและทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านควา

มปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างานตามความเ
หมาะสมหรืออยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- สื่อสารกบัผู้บริหารและพนกังานทกุคนในองค์
กรเพ่ือเพ่ิมความตระหนกัในนโยบาย 

- ประสานงานและสนบัสนนุการด าเนินการตา
มนโยบาย 

- ควบคมุ ติดตาม 
ก ากบัดแูลด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

- ด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

การเสียชีวิตเป็นศนูย์ 
ปราศจากอตัราการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
จากโรคที่เกิดจากการท างาน 
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Num
ber 
(ล าดั
บ) 

Responsible 
person/departm

ent/division 
(บคุคล ฝ่าย 

สายงานท่ีรับผิดช
อบ) 

Roles, Duties and Responsibilities 
(บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ) 

Key Result 
(ผลลพัธ์ที่ส าคญั) 

 
2 

 
พนกังาน 

- รับทราบและเข้าใจทิศทางและเป้าหมายเชิง
กลยทุธ์ของบริษัท พร้อมปฏิบตัิตามนโยบาย 
กฎหมาย ข้อบงัคบั 
และมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง 

- เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ทัง้การฝึกอบรมภาคบงัคบัที่กฎหมายก าหนด
และการฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

- การเสียชีวิตเป็นศนูย์ 
ปราศจากอตัราการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
จากโรคที่เกิดจากการท างาน 

4. Definition (ค าจ ากัดความ) 

Term 
(ค าศพัท์) 

Definition 
(ค าจ ากดัความ) 

-  

  

5. Principles of Safety, Occupational Health, and Working Environment (หลักปฏิบตัิด้านความปลอดภยั   
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน) 

5.1 บริหารงานและด าเนินธรุกิจภายใต้กฎหมาย ข้อก าหนด และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
ในระดบัประเทศและระดบัสากลด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานอยา่งเคร่งครัด 

5.2 บริษัทสนบัสนนุเร่ืองงบประมาณ เวลา บคุลากร และทรัพยากรอ่ืนๆอยา่งเหมาะสม เพื่อให้งานด้านอาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนด 

5.3 ก าหนดวตัถปุระสงค์ และเป้าหมายด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั พร้อมทัง้กลยทุธ์ 
แผนการด าเนินงานเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยอยา่งตอ่เน่ือง 

5.4 บริหารความเสี่ยง จดัล าดบัความส าคญั และแผนการปฏิบตัิ เพ่ือควบคมุและก าจดัความสญูเสียที่เกิดจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ 
การประสบอนัตราย โรคที่เกิดจากการท างานหรือการเกิดเหตเุดือดร้อนร าคาญอนัเน่ืองมาจากการท างาน เพื่อให้พนกังาน 
และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องสามารถปฎิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั  

5.5 สร้างการมีสว่นร่วมด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยการผนวกมมุมองและประสบการณ์จากหลากหลายมิติของพนกังาน 
ผู้ เช่ียวชาญ และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกลยทุธ์และด าเนินงาน 
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5.6 ด าเนินการตรวจประเมิน ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานด้านระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คูมื่อ 
รวมถึงมาตรฐานตา่งๆที่สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ เพ่ือยกระดบัการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

5.7 จดัท ากระบวนการอบรมพฒันา และเสริมสร้างความรู้ ความตระหนกั ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัแกพ่นกังาน ผู้ รับเหมา 
และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง อยา่งเหมาะสม 

6. Policy Implementation and Authority (การด าเนินนโยบายและอ านาจอนุมัต)ิ 

6.1. MOA and Responsible Committee/Functions and their responsibilities (อ านาจอนมุตัิและผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ) 

Management Policy 

Authorized Item / 
Account (THB) 

รายการ / มูลค่าท่ีอนุมัตไิด้ 
(บาท) 

Submitted by Supported by Approved by 

All Head of Division Relevant Chief CEO & President / MCOM 

 

6.2. Frequency of policy revision (การทบทวน) 

เอกสารนีมี้ก าหนดการทบทวนอยา่งน้อยทกุ ๆ หนึ่งปี หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลกระทบ 

7. Appendix (ภาคผนวก) 

n/a 
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