
 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

ประกาศผลการประเมินระดับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 ตามที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ 
มีการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน บัดนี้ 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองผลการประเมินระดับตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ 
ให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 44 แห่ง ดังนี้ 
 
ระดับ Platinum จ านวน 27 แห่ง  
 

ล าดับ รายช่ือสถานประกอบกิจการ ระดับที่ได้ 

1 บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน (บางนา) Platinum 

2 บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน (ส าโรง) Platinum 

3 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด Platinum 

4 บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด Platinum 

5 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ ากัด Platinum 

6 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) Platinum 

7 บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) Platinum 

8 บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ากัด ส านักงานใหญ่ Platinum 

9 บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จ ากัด Platinum 

10 บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด Platinum 

11 บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากัด Platinum 

12 บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) Platinum 

13 บริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จ ากัด Platinum 

14 บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด Platinum 

15 บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จ ากัด Platinum 

16 บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จ ากัด Platinum 

 



ระดับ Platinum จ านวน 27 แห่ง (ต่อ)  
 

ล าดับ รายช่ือสถานประกอบกิจการ ระดับที่ได้ 
17 บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จ ากัด Platinum 
18 บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จ ากัด Platinum 
19 บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด Platinum 
20 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จ ากัด Platinum 
21 บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด Platinum 
22 บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) Platinum 
23 บริษัท โคเซล (ประเทศไทย) จ ากัด Platinum 
24 บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด Platinum 
25 บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด Platinum 
26 บริษัท ฮิตาชิ เอสแตโม ชลบุรี พาวเวอร์เทรน จ ากัด Platinum 
27 บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จ ากัด Platinum 
 

 
ระดับ Gold จ านวน 8 แห่ง 
 

1 บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จ ากัด Gold 

2 บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จ ากัด สาขาระยอง  Gold 

3 บริษัท มนต์โลจิสติกส์ เซอร์วิส จ ากัด สาขาบางนา Gold 

4 บริษัท ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด Gold 

5 บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จ ากัด Gold 

6 บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จ ากัด  Gold 

7 บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด    Gold 

8 บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด Gold 

 
ระดับ Silver จ านวน 4 แห่ง 
 

ล าดับ รายช่ือสถานประกอบกิจการ ระดับที่ได้ 
1 บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จ ากัด Silver 
2 บริษัท อ าพลฟู้ดส์ แมนูแฟคทอริ่ง จ ากัด Silver 
3 บริษัท สยาม ซันโย สเปเชียล สตีล โปรดักท์ จ ากัด Silver 
4 บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จ ากัด Silver 

 
 
 



 
ระดับ Basic จ านวน 4 แห่ง 
 

ล าดับ รายช่ือสถานประกอบกิจการ ระดับที่ได้ 
1 บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จ ากัด Basic 
2 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จ ากัด Basic 
3 บริษัท ดราโก อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  Basic 
4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดร่วมมิตรฟาร์ม  Basic 

 
ระดับ Start Up จ านวน 1 แห่ง 
 

ล าดับ รายช่ือสถานประกอบกิจการ ระดับที่ได้ 
1 บริษัท ธันเดอร์เครน (ประเทศไทย) จ ากัด   Start Up 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
 ****** ก าหนดการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ (จะจัดขึ้นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565) 
ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง และสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม : ๐๖๑-๔๒๐๑๓๗๒  
คุณพัชพร ศรีสงวน patchaporn.s@tosh.or.th หรือ คุณชลธิชา ข าคม chonticha.k@tosh.or.th 
 


