นโยบายความปลอดภัย บริษทั พี แอนด์ พี พรีเมียร์ เทรด จากัด
ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการทางานไม่เพียงแต่เฉพาะการผลิตสิ นค้าในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น งาน
บริ การด้านการนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าก็มีความเสี่ ยงต่อชีวติ และทรัพย์สินได้เช่นกัน ดังนั้นทุกองค์กรควรให้
ความสาคัญควบคู่กนั ไปกับการดาเนินงานด้านบริ การเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการบริ การและสิ นค้าของลูกค้า
ความปลอดภัยในการทางานจะเกิดขึ้น ต้องได้รับความร่ วมมือร่ วมใจ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน
ในองค์กร นับตั้งแต่คณะผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับ และเพื่อให้การบริ หารงานความปลอดภัย
มีการดาเนิ นงานไปด้วยความสะดวก ราบรื่ น บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายไว้ดงั ต่อไปนี้ :
1. ให้ ความปลอดภัยสู งสุ ดแก่ สินค้ าของลูกค้ า พนักงาน และผู้รับจ้ างของบริษัท รวมถึงผู้เกีย่ วข้ องและสั งคม ด้วย
ระบบจัดการความปลอดภัยมาตรฐานสากล และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้ องมีหน้ าทีก่ ากับดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของสานักงาน โดยบังคับบัญชาให้
เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานแห่งความปลอดภัยโดยสม่าเสมอ
3. รณรงค์ ประชาสั มพันธ์ และจูงใจและปลูกจิตสานึก ผู้เกีย่ วข้ องทุกฝ่ ายให้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
แห่งความปลอดภัยด้วยการยอมรับและมีจิตสานึกจนกลายเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
4. บริษัท จะสนับสนุน เพือ่ ให้ เกิดความปลอดภัยในการทางาน โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้
เพียงพอกับสภาพงาน จูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะทางาน ตลอดจนแนะนา
ชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกัน
5. พนักงานทุกคนต้ องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพือ่ นร่ วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯและสิ นค้ า
ของลูกค้า เป็ นสาคัญตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
6. จัดให้ มีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ ทนั ต่ อสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
7. พนักงานทุกคนต้ องดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยในพืน้ ที่ทใี่ ช้ ในการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์ ในด้ านการรักษาความปลอดภัย
1. การดาเนิ นการบริ การภายใต้การรักษาความปลอดภัยสู งสุ ดแก่ชีวติ ข้อมูล และทรัพย์สินในและนอกพื้นที่ความ
รับผิดชอบของบริ ษทั
2. การดาเนิ นการบริ การภายใต้การรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้า พนักงาน ผูร้ ับจ้าง และผูเ้ กี่ยวข้อง โดยไม่ละเลยใน
เรื่ องการสร้างความพึงพอใจ
3. ให้ความสาคัญกับการสร้างความรู ้ และพัฒนาทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผูร้ ับจ้างและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
4. เพื่อให้สินค้าที่เกี่ยวกับการนาเข้าส่ งออกมีความปลอดภัย ให้พนักงานทุกคนดาเนิ นงานภายใต้ขอ้ กาหนดใน Job
Descriptionและ Work Instruction
5. การส่ งต่อคุณค่าในงานด้านบริ การและการพัฒนาดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการที่ทาให้
เกิดความปลอดภัยตลอด Supply chain
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
“บริ ษทั พี แอนด์ พี พรี เมียร์เทรด จากัด จะสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้กบั ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ความซื่อสัตย์ แ
ละ บริ การคุณภาพตามมาตรฐานสากล”
บริ ษทั พี แอนด์ พี พรี เมียร์ เทรด จากัด ได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องคุณภาพ(Quality) การให้บริ การ โดยยินดี
และมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสนับสนุนให้บริ การ Logistics Service Provider (Shipping & Transport) ที่มีประสิ ทธิภาพและ
ความปลอดภัยสู งสุ ดด้านต่างๆของการดาเนินการ จึงได้กาหนดนโยบายและเป้ าหมายด้านคุณภาพ ให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนในบริ ษทั ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
นโยบายด้ านการบริการคุณภาพ
1. เพื่อคุณภาพการให้บริ การ เป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่ วมมือกันปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดขึ้นทั้ง
ตนเองและเพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนป้ องกันความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน บริ ษทั ฯ จึงส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ หาร
คุณภาพ (ISO9001:2015) ตามแนวทางมาตรฐานสากล
2. เพื่อบริ การคุณภาพ ให้มีการจัดทาเอกสารวิธีการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัย ด้านเอกสาร
สิ นค้า บุคคลากร พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบตั ิและประเมินวัดผล
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3. การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนดต่างๆ และตามข้อกาหนดของลูกค้า
อย่างเคร่ งครัด
นโยบายด้ านกระบวนการ
4. การจัดทากระบวนการเพื่อกาหนดการนาเข้า การผลิต และผลลัทธ์คุณภาพของการบริ การ ให้เกิดความถูกต้อง
ด้านเอกสารและความปลอดภัยของสิ นค้า
5. ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในกระบวนการ เพื่อลดอุปสรรคความเสี่ ยงและโอกาสในการทางานทาให้การดาเนินงาน
ตลอดกระบวนการเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
6. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบ ปรับปรุ ง และพัฒนากระบวนการทางาน ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
นโยบายด้ านทรัพยากรมนุษย์
7. เพื่อการบริ การคุณภาพ ความปลอดภัยและการบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีแบบแผนการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู ้ ทักษะและความสามารถในทุกกระบวนของการทางานอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ
8. สนับสนุนการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม สถานที่ทางาน รวมทั้งให้มีการใช้ยานพาหนะ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่
ปลอดภัยและเหมาะสม ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกค้าและการส่ งมอบสิ นค้าตรงเวลา
นโยบายด้ านการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหาร
9. ส่ งเสริ มระบบคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้การดาเนินงานมีความซื่ อสัตย์เป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
10. การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) ภายในองค์กรให้อยูใ่ นปริ มาณลดลงและลดผลกระทบความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้
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11. มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ พร้อมกับสื่ อสารให้พนักงานทุกคน
ทราบและเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ภายใต้นโยบายดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯในด้านต่างๆดังนี้
1.นโยบายความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการ นาเข้า-ส่ งออก สิ นค้า
2.การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.นโยบายความปลอดภัยสาหรับยานพาหนะที่ทาการขนส่ งสิ นค้า
4.นโยบายรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ าและการป้ องกันเหตุเพลิงไหม้
5.แผนการควบคุมการเข้า-ออกภายในสานักงาน
6.การจัดการภาวะวิกฤต กับการฟื้ นตัวขององค์การ

ภายนอก :

ชีวติ พนักงาน (สั ญชาติญาณ) ประชาชน สิ นค้ าผู้นาเข้ า-ส่ งออก ทรัพย์สิน (ระเบียบวินยั การ

ปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ตะหนัก/ความสาคัญ )
(หลักในด้ านความปลอดภัย) ชีวติ พนักงาน สิ นค้ าผู้นาเข้ า-ส่ งออก
ข้ อมูล
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ทรัพย์สิน

ภายในบริษทั (สนับสนุน)

เอกสาร
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