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ไออาร์ พ ีซ ี เสริม มาตรการเฝ้ าระวังสิ่งแวดล้ อ มระหว่ างการปฏิบ ัต งิ านหยุด ซ่ อ มบํารุ งตามแผน
นายพ งศ์ ประพั น ธ์ ฐิ ต ทวี วั ฒ น์ รอ งกรรมการผู้ จ ั ด การให ญ่ บริ ษั ท ไออาร์ พี ซ ี จํ า กั ด (มห าชน ) หรื อ ไออาร์ พี ซี
เปิ ดเผยว่ า “เพื่ อ เป็ นการเสริ ม มาตรการเฝ้ า ระวัง สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งการปฏิ บัติ ง าน จากการหยุ ด ซ่ อ มบํ า รุ ง ตามแผน (Major
Turnaround) ประมาณ 1 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 เพื่อทําการตรวจสอบเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ หลังจาก
ได้ ดําเนินการผลิตมาได้ ระยะเวลาหนึง่ เพื่อให้ ใช้ งานได้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในอนาคต
บริ ษัทฯ มี นโยบายที่ ให้ ความสําคัญ ต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการเตรี ยมความพร้ อมเมื่ อเกิ ดภาวะฉุกเฉิ น
ซึ่งที่ ผ่านมาได้ มี ก ารลงทุน นํ าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาปรั บ ใช้ ในกระบวนการผลิต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูงขึน้ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อชุม ชน
และสิ่งแวดล้ อมโดยรวม รวมทังได้
้ เสริ มมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึ ้น โดยได้ จดั ทําหนังสือคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้ อม ในการปฏิบตั ิงาน Turn Around 2017 โดยมี สาระสําคัญ เกี่ ยวกับของกฎระเบียบขันตอน
้
การดําเนินงานและข้ อมูล
เบื ้องต้ นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นมาตรฐานให้ พนักงานผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้รับเหมาและผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกคน ได้ ใช้ เป็ นคู่มือเกี่ยวกับการทํางานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม และนําไปปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยแก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน สังคมและชุมชนรอบข้ างอย่างเคร่งครัด
บริ ษั ทฯ ได้ จัด ให้ มี ช่องทางในการแจ้ งผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยสามารถติ ด ต่อเจ้ าหน้ าที่ ศูนย์ ค วบคุม ภาวะฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพ ท์ 1800-800-008 หรื อ 038-802560 ตลอด 24 ชั่วโมง และส่ว นบริ หารจัด การสิ่ งแวดล้ อม โทรศัพ ท์ 038-611333,
038–613571–80 พร้ อมทัง้ ได้ ทําการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารโดยได้ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่ อสร้ างการรับรู้ และการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนและชุมชนในพื ้นที่ ซึ่งถือเป็ นเรื่ องสําคัญในปั จจุบนั เนื่องจากการให้ ประชาชนและชุมชนเข้ าไปมี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
หรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงาน จะเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจในทุกๆ ด้ านของโรงงานกับประชาชน
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