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กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและ
ร.ต.อ. เฉลิม อยูบ่ ำรุง รัฐมนตรีวา่ การ
คุม้ ครองแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยได้มกี าร
ในการทำงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 27 ประจำปี 2556 จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่ง

(National Safety Week 2013) อย่างยิง่ ใหญ่
ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงาน
ต้องปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” เพื่อ
รณรงค์สง่ เสริม ประชาสัมพันธ์ หวังสร้างสำนึก
ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาชนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการทำงานซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อความเชือ่ มัน่ ต่อเศรษฐกิจไทยของนักลงทุน
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง
แกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2 ศูนย์นทิ รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ชาติครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2529 และได้จดั ติดต่อ
กันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็น
ครัง้ ที่ 27 แล้ว โดยจัดงานภายใต้คำขวัญวาระ
แห่งชาติดา้ นแรงงาน นัน่ คือ “เศรษฐกิจก้าวไกล
แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รณรงค์ ส่งเสริม และประชา
สัมพันธ์กระตุน้ จิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยใน
การทำงานในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางของ
กลุม่ บุคคลและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่นายจ้าง
ลูกจ้าง ผูบ้ ริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ รวมถึง
ประชาชนทัว่ ไปมาพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์
วิชาการ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาและเป็น

แหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่
ประสบความสำเร็จในสถานประกอบกิจการเพือ่
ให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของคน
ทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของผูไ้ ด้รบั
อันตรายจากการทำงาน รวมทัง้ ความเสียหาย
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ของทุกคนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย จาก
ข้อมูลสถิตพิ บว่าลูกจ้างประสบอันตรายจากการ
ทำงานร้อยละ 4.6 ต่อ 1,000 คนต่อปี โดยกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตั้งเป้าหมายจะ
ลดลงให้ได้รอ้ ยละ 2 ต่อปี จนกระทัง่ เหลือศูนย์
ทัง้ นี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนร่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ
อย่างจริงจังเพื่อให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการค้าระดับโลกได้
ทัง้ นี้ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัด
กระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 27 เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
มหานคร มีการจัดประกวดกิจกรรมด้านความ
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ปลอดภัยในหลากหลายกิจกรรมเพื่อรณรงค์
ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างสำนึกให้นายจ้าง
ลูกจ้างและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ
ของความปลอดภัยในการทำงานทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยในทัศนะนัก
ลงทุนต่างชาติทง้ั ทางบวกและทางลบ อาทิ การ
ประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ซึง่ ปีนม้ี สี ถานประกอบกิจการได้รบั
พิจารณาคัดเลือกให้ได้รบั รางวัลระดับประเทศ
จำนวน 559 แห่ง (ในจำนวนนี้ 111 แห่งได้รบั
รางวัลติดต่อกันตัง้ แต่ 9 ปีขน้ึ ไป) การประกวด
นิทานความปลอดภัย มีผู้สนใจส่งผลงานเข้า
ประกวดถึง 33 เรือ่ ง โดยมีนทิ านได้รบั รางวัล
จำนวน 6 เรือ่ ง การประกวดภาพยนตร์สน้ั ความ
ปลอดภัย มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 15
ผลงาน ผ่านการพิจารณาให้ได้รบั รางวัลจำนวน
1 รางวัล และสุดท้ายคือการประกวดทีมฉุกเฉิน
ในสถานประกอบกิจการ ผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ทมี Toyota Fire Rescue ซึง่ การจัดประกวด
ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สถานประกอบกิจการ
ได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการแก้ไข
สถานการณ์ ฉุกเฉินให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานกล่าวเพิม่ เติมว่า กิจกรรม
ต่างๆ ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ

ในการทำงานของลูกจ้างทุกประเภทกิจการต่อไป

ประวัติงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการทำงานแห่งชาติ

ทำงานแห่งชาติปี 2556 ทัง้ ในส่วนภาครัฐและ
เอกชนไม่วา่ นะเป็นการสัมมนาวิชาการ การนำ
เสนอผลงานทางวิชาการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ดา้ น
ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ โดยเฉพาะ
ในส่วนของการแสดงผลงานของหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย
อุปกรณ์ชน้ั นำมีมากเป็นประวัตกิ ารณ์กว่า 120
คูหา โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ กระตุน้ ให้ทกุ ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวินามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ซึง่ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจะเร่งรัด
บังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
อย่างเข้มงวดควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย

วันที่ 18 ธันวาคม 2528 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบให้จดั ตัง้ คณะกรรมการระดับชาติ
เพือ่ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
อันประกอบด้วยผูแ้ ทนจากส่วนราชการ องค์กร
ของรัฐและเอกชนเป็นกรรมการร่วมกัน และมี
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อธิบดีกรม
แรงงาน (ปัจจุบนั คือกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน) เป็นเลขานุการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
การจัดงานเป็นศูนย์รวมของวิชาการและการ
แลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ดา้ นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และเป็นกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริม ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการ
ทำงานในประเทศไทย
การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ทำงานแห่ชาติ ครัง้ ที่ 1 ได้จดั ขึน้ ในระหว่างวันที่
1-3 มิถนุ ายน 2529 มีจดั สัมมนาและประกวด
สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิการซึง่ ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ คือระหว่าง
วันที่ 1-7 มิถนุ ายน 2529 ถือเป็นช่วงเวลาของ

การรณรงค์สปั ดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
ทัว่ ประเทศ มีการจัดงานระดับจังหวัดทุกจังหวัด
วันที่ 20 มกราคม 2535 คณะรัฐมนตรีมี
มติกำหนดให้วนั ที่ 1-5 กรกฎาคมของทุกปีเป็น
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
และให้จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ทำงานแห่งชาติเป็นกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมความ
ปลอดภัยในการทำงานในช่วงเวลาเดียวกัน
ปี 2540องค์กรลูกจ้างเรียกร้องให้วนั ที่
10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความปลอดภัย
ในการทำงานแห่งชาติเพือ่ รำลึกถึงเหตุการณ์ไฟ
ไหม้โรงงานผลิตตุก๊ ตาเคเดอร์ทำให้มผี เู้ สียชีวติ
188 คน ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามที่
เสนอและให้มกี ารจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการทำงานแห่งชาติในช่วงเวลาเดียวกัน การ
จัดงานจึงได้เริม่ จัดในช่วงเวลาคาบเกีย่ ววันที่ 10
พฤษภาคม ตั้งแต่ครั้งที่ 12 ปี (2541) เป็นต้นมา
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ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน” พร้อม
ปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าทีใ่ ห้ครอบคลุมการ
รณรงค์สง่ เสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ทุกเรื่อง ไม่เพียงแต่การจัดงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเท่านัน้ ซึง่ คณะ
รัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2548

กิจกรรมหลักในการจัดงาน ได้แก่ การ
สัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประกวด
ต่างๆ เช่น ประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน ประกวดเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้นด้านความปลอดภัย
ในการทำงานซึง่ เป็นตัวอย่างได้ ประกวดคำขวัญ
ประกวดภาพโปสเตอร์ความปลอดภัย ประกวด
ภาพถ่ายความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ
ปี 2543 คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์
ความปลอดภัยในการทำงาน เห็นควรให้มกี าร
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วน
ภูมภิ าค 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้ เพือ่ ให้มกี ารขยายผลโดยนำความรูด้ า้ น
วิชาการและเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำงาน
และอาชีวอนามัยจากส่วนกลางไปสูภ่ มู ภิ าคเพือ่
นำไปสูก่ ารพัฒนาครอบคลุมพืน้ ทีท่ ว่ั ประเทศซึง่
หมุนเวียนจัดในจังหวัดต่างๆ ของทัง้ 5 ภูมภิ าค
เป็นประจำทุกปี ตัง้ แต่ปี 2543 เป็นต้นมา
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการจัด
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานครัง้ ที่
1/2548 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2548 ได้มมี ติ
แก้ไขชือ่ ของคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทำงานเป็น “คณะกรรมการ

ปี 2552 กระทรวงแรงงานเห็นชอบให้
กำหนดจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ทำงานแห่งชาติในเดือนกรกฎาคม เพราะเป็น
ช่วงเวลาทีส่ ถานประกอบกิจการทำงานผ่านการ
ทำงานครึง่ ปี เหมาะสมในการทบทวน เพิม่ พูน
ความรูแ้ ละพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยใน
องค์กร รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนทั้ง
ภาคสถานศึกษาและประชาชนทัว่ ไป สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวก โดยไม่มภี ารกิจอืน่ ที่
ทับซ้อน และให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง
ความปลอดภัย เพือ่ รำลึกถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้
บริษทั เคเดอร์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
ในวันที่ 10 พฤษภาคม ซึง่ เป็นวันความปลอดภัย

ในการทำงานแห่งชาติเป็นงานสำคัญอีกงานหนึง่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบการปรับเปลีย่ นองค์ประกอบและ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการทำงาน โดยตัดอำนาจหน้าทีใ่ น
การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
เป็นภารกิจงานประจำของกระทรวงแรงงานออก
และเพิ่มอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
และยุทธ์ศาสตร์การดำเนินการขับเคลือ่ นระเบียบ
วาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี” เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
กระทรวงแรงงานมีคำสัง่ ที่ 32/2553 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2553 ให้คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในการ
ทำงาน มีหน้าทีด่ ำเนินการจัดงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ดังนัน้ การจัด
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 24 ปี 2553 จึงดำเนินการโดยคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานจนถึงปัจจุบัน
ผลการประกวดสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน การทำงานระดับประเทศ
ประจำปี 2556 (ตัวเลขในวงเล็บกำกับท้าย
หมายถึงจำนวนปีที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน)
1. บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี (17)
2. บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล สาขา
6. กฟผ. เขือ่ นวชิราลงกรณ กาญจนบุรี (13)
3 โรงโอเลฟินส์ไอ-สี่ ระยอง (15)
7. กฟผ.โรงไฟฟ้าน้ำพอง ขอนแก่น (13)
3. บจก. ผลิตไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราช (14)
8. บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เชียงใหม่ (13)
4. บมจ. ปตท. จำกัด คลังปิโตรเลียมลำปาง (14)
9. บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
5. บจก. มากอตโต สระบุรี (14)
ผลิตอาหารสัตว์พษิ ณุโลก (13)
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18. บมจ. ปตท. จำกัด คลังน้ำมันเชียงใหม่ (12)
19. กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สำนักงาน
ลำภูรา ตรัง (12)
20. บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด นครราชสีมา (12)
21. บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ (12)
22. บจก. โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์

10. บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ โรงงานพิษณุโลก (13)
11. บมจ. ปตท. คลังน้ำมันพิษณุโลก (13)
12. บจก. ไทย เอ็มเอ็มเอ ระยอง (13)
13. บจก.นามิกิ พรีซชิ น่ั (ประเทศไทย)
ลำพูน (13)
14. บจก. ลำพูนซิงเดนเก็น ลำพูน (13)
15. บมจ. ปตท. คลังน้ำมันพระโขนง
กรุงเทพฯ (12)
16. บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารชลบุรี (12)
17. บจก. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ชลบุรี (12)
6

(ประเทศไทย) ปทุมธานี (12)
23. บมจ. ปตท. คลังน้ำมันลำลูกกา
ปทุมธานี (12)
24. บจก. ไทยโทเรซินเทติคส์ โรงงาน
อยุธยา พระนครศรีอยุธยา (12)
25. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก (12) Photo CAMP Safety Girls: Facebook PTK Equipment
26. บมจ. ปตท. คลังน้ำมันภูเก็ต (12)
30. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงาน
27. บจก. เซนต์โกเบน ซีควิ ริท (ไทยแลนด์) ผลิตอาหารสัตว์นำ้ บ้านพรุ สงขลา (12)
ระยอง (12)
31. บมจ. ลัคกีเ้ ท็คซ์ (ไทย) โรงงาน 1
28. บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน สมุทรปราการ (12)
ผลิตอาหารสัตว์ลำพูน (12)
32. บมจ. ซี พ ี เ อฟ (ประเทศไทย)
29. บจก. อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) โรงงาน อาหารสัตว์บกหนองแค สระบุรี (12)
ลำพูน (12)
33. บจก. นวโลหะอุตสาหกรรม สระบุรี (12)

34. บจก. ซี พ ี เ อฟ (ประเทศไทย)
โรงงาน แปรรูปเนือ้ ไก่ มีนบุรี 1 กรุงเทพฯ (11)
35. กฟผ. เขือ่ นท่าทุง่ นา กาญจนบุรี (11)
36. บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
โรงงานกำแพงเพชร (11)
37. กฟผ. ฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (11)
38. บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารระบบท่อ
เขต 4 ขอนแก่น (11)
39. บจก. เชอร์ร่ี เสรีนา ชลบุรี (11)
40. กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย อยุธยา (11)

41. บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพชรบุรี (11)
42. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึง่ ระยอง (11)
43. บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล สาขาที่
4 และสาขาที่ 8 (โรงอะโรเมติกส์ 8) ระยอง (11)
44. บจก. ระยองโอเลฟินส์ ระยอง (11)
45. บจก. สยามมิตซุย พีทเี อ ระยอง (11)
46. บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารระบบท่อ

52. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์นำ้ มหาชัย สมุทรสาคร (11)
53. บจก. ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์
สมุทรสาคร (11)
54. บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) กิจการ
ธารเกษม สระบุรี (11)
55. บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
แปรรูปเนือ้ ไก่สระบุรี (11)

เขต 5 ราชบุรี (11)
47. บจก. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว๊ ส์ โรงงาน 1
ลพบุรี (11)
48. บจก. เอ็นเอ็มบี-มินแิ บ ไทย ลพบุรี (11)
60. บมจ. สิริเวชจันทบุรี โรงพยาบาล
56. บมจ. ปตท. คลังน้ำมันอุดรธานี (11)
49. บจก. เอ็มอาร์ด-ี อีซซี ี ลำปาง (11)
57. กฟผ.เขือ่ นศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (10) สิรเิ วช จันทบุรี (10)
50. บจก. โรงพยาบาลรักษ์สกล ดิเวล58. บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมขอนแก่น (10)
61. บจก. โจตันไทย ชลบุรี (10)
ลอปเม้นท์ สกลนคร (11)
59. บจก. วัฒนเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
62. บจก. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร โรงงาน
51. กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัด
จันทบุรี (10)
อาหารสัตว์ศรีราชา ชลบุรี (10)
สมุทรปราการ (11)
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63. บจก. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
สาขาเชียงใหม่-หางดง เชียงใหม่ (10)
64. โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ เชียงใหม่ (10)
65. กฟผ. สำนักงานเชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ (10)
66. กฟผ. ฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาคเหนือ สำนัก
งานประจำฐานปฏิบตั งิ านจังหวัดนครสวรรค์ (10)
67. กฟผ. ฝ่ายปฏิบตั กิ ารเขตนครหลวง
นนทบุรี (10)
68. บจก. กรีนสปอต รังสิต ปทุมธานี (10)
69. บจก. เทยินโพลีเอสเตอร์ ปทุมธานี (10)
70. บมจ. ไทยสแตนเลย์ ก ารไฟฟ้ า
ปทุมธานี (10)
71. บจก. เนสท์เล่ (ไทย) ปทุมธานี (10)
72. บจก. เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย ปทุมธานี (10)
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73. บจก. เอชจีเอสที (ประเทศไทย)
ปราจีนบุรี (10)
74. บมจ. ท่าอากาศยานไทย ท่าอากาศ
ยานภูเก็ต ภูเก็ต (10)
75. บจก. ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล
ฮอสปิตอล (โรงพยาบาลสิรโิ รจน์ ภูเก็ต) (10)
76. บจก. โตไก อิ ส เทิ ร ์ น รั บ เบอร์
(ประเทศไทย) นิคมพัฒนา ระยอง (10)
77. บจก. ยางสังเคราะห์ไทย ระยอง (10)
78. กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
สำนักงานประจำฐานปฏิบตั งิ านจังหวัดลำปาง (10)
79. บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ลำพูน (10)
80. บจก. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
โรงงานเทพารักษ์ สมุทรปราการ (10)
81. บมจ. ลัคกีเ้ ท็คซ์ (ไทย) โรงงาน 2
สมุทรปราการ (10)
82. บจก. สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์
สมุทรปราการ (10)
83. บจก.เอนไก ไทย สมุทรปราการ (10)
84. บจก. โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์
เมนูแฟคเจอริง่ สมุทรสาคร (10)

85. บจก. ไทยเบเวอร์เรจแคน สระบุรี (10)
86. บมจ. บิก๊ ซีซเู ปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี (10)
87. บมจ. ปตท. คลังน้ำมันอุบลราชธานี (10)
88. บมจ. ซี พ ี เ อฟ (ประเทศไทย)
บางนา กรุงเทพฯ (9)
89. บจก. ไทยโทเรซินเทติคส์ กรุงเทพฯ (9)
90. บมจ. ปตท. อาคารสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ (9)
91. บจก. ไทยแอโรว์ ฉะเชิงเทรา (9)
92. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชลบุรี (9)
93. บมจ. ปตท. จำกัด คลังก๊าซเขาบ่อยา
ชลบุรี (9)
94. กฟผ. เขือ่ นภูมพิ ล ตาก (9)
95. กฟผ. สำนักงานนครราชสีมา (9)
96. บจก. เดอะมอลล์ราชสีมา (9)
97. บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ นครราชสีมา (9)
98. บจก. สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) นนทบุรี (9)
99. บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์ทา่ เรือ อยุธยา (9)

100. บจก. เอ็ น เอ็ ม บี - มิ น ิ แ บไทย
(โรงงาน บางปะอิน) อยุธยา (9)
101. บจก. ไทยแอโรว์ พิษณุโลก (9)
102. บจก. ซูมโิ ตโม อีเล็คตริก ไวริง่ ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) นิคมฯ อมตะ ระยอง (9)
103. บจก. ไทยโพลิเอททีลนี ระยอง (9)
104. บมจ. เบทาโกร โรงงานลพบุรี (9)
105. โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง (9)
106. บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมสงขลา (9)
107. บจก. เด็ น โซ่ (ประเทศไทย)
โรงงาน สำโรง สมุทรปราการ (9)
108. บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ โรงงาน
พระประแดง สมุทรปราการ (9)
109. บจก. สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
สระบุรี (9)

110. กฟผ. โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 9
111. สำนักงานบ้านดอน ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ภ าคใต้ กฟผ. สุราษฎร์ธานี (9)
ผลการประกวดคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 5 แห่ง
1. บจก. ไทยโทรเรซินเทติคส์ โรงงานกรุงเทพฯ
2. บมจ. ปตท. สำนักงานพระโขนง กรุงเทพฯ
3. กฟผ. เขือ่ นอุบลรัตน์ ขอนแก่น
4. บจก. ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซซี )ี โรงงาน
ปทุมธานี
5. บมจ. สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ประจวบคีรขี นั ธ์
ผลการประกวดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2556
จำนวน 11 ราย
1. ส.อ. ธีระศักดิ์ พิชยั สวัสดิ์ บมจ. ปตท.
คลังปิโตรเลียมบางจาก กรุงเทพฯ

11. นายสมาน ชาญกิจโกศล บจก.
สยาม อุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ สระบุรี
ผลการประกวดทีมฉุกเฉินในสถาน
ประกอบการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยใน
การทำงานแห่งชาติครัง้ ที่ 27 ประจำปี 2556
ชนะเลิศ ทีม Toyota Fire Rescue บจก.
โตโยต้า ประเทศไทย สมุทรปราการ

2. นายยุธศักดิ์ เทพภูธร บมจ. ปตท.
คลัง ปิโตรเลียมพระโขนง กรุงเทพฯ
3. นายสหัส ไกรอุดม บมจ.ปตท. สำนัก
งานพระโขนง กรุงเทพฯ
4. นายสีห์วัส อภิชาสุขไพศาล บมจ.
ปตท. คลังปิโตรเลียมขอนแก่น
5. นายอดิศร ดีปานธรรม บจก. เอ็กเซดดี้
ฟริคชั่น แมททีเรียล ชลบุรี
6. น.ส. สาวิตรี เรืองศรี บมจ. เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุง้ ประทิว ชุมพร
7. น.ส. อรสา สาฤาสี บมจ. ซีพี ออลล์
ศูนย์กระจายสินค้า CDC 1 นนทบุรี
8. นายฉัตรชัย เรืองศรี บจก. ฟาบริเนท
อาคาร 5-6 ปทุมธานี
9. นายรุ่งรดิศ สิงห์ศรี บมจ. ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) สาขาราชบุรี
10. นายบุญชู บุณทา บจก. กะรัต ฟอเซท สระบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมกูภ้ ยั คอบร้า
บจก. คอบร้า อินเตอร์เนชัน่ แนล ชลบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Toyota Fire
Fighter บจก. โตโยต้า ออโต้บอดี้ ประเทศไทย
สมุทรปราการ
ชมเชย ทีม CPF Fire Fighter บมจ.
ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) นครราชสีมา
ชมเชย ทีม Efficiency Team บมจ. ซีพี
ออลล์ ศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฎร์ธานี
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