
 

 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐาน 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี ๒๕๖4 ดังนี้ 

 
ลำดับที่ รายช่ือสถานประกอบกิจการ 

1 บริษัท ทีอาร์ เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด 
๒ บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา 
๓ บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสำโรง 
๔ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด 
๕ บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
6 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมมิตรฟาร์ม 
8 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด 
9 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด 

10 บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด 
11 บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด 
12 บริษัท สยาม ซันโย สเปเชียล สตีล โปรดักท์ จำกัด 
13 บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
14 บริษัท ดราโก อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
15 บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด 
16 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
17 บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด 
18 บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) 
19 บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
20 บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด (สำนักงานใหญ่่) 
21 บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด 
22 บริษัท มนต์โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด สาขาบางนา 
23 บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัด 
24 บริษัท ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
25 บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด 
26 บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) 
27 บริษัท ธันเดอร์เครน (ประเทศไทย) 
28 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด 
29 บริษัท ไทเท็กซ์ เอเชีย จำกัด 



ลำดับที่ รายช่ือสถานประกอบกิจการ 
30 บริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด 
31 บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด 
32 บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด 
33 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
34 บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด 
35 บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด 
36 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 
37 บริษัท ซันไซน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 
38 บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด 
39 บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด 
40 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด 
41 บริษัท อำพลฟู้ดส์ แมนูแฟคทอริ่ง จำกัด 
42 บริษัท โคเซล (ประเทศไทย) จำกัด 
43 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด 
44 บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) 

 
หมายเหตุ : 
   (๑) สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน  
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการความเสี่ยง  
จำนวน ๒ วัน ในวันที 27 – 28 มกราคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อป้องกันและ 
ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
  (๒) สสปท. จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนดมาตรฐาน  
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการความเสี่ยง” 
   ๓) ผู้เข้ารับการอบรมควรเป็นผู้ที่จะดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ นี้
ตลอดโครงการ 
 
****** กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ๐๖๑-๔๒๐๑๓๗๒  
คุณพัชพร ศรีสงวน หรือ คุณพิมพ์รัมภา เรือนคำ 
 
 
 
 
 
 


