
      
 
 
 
                                                         

บริษัท ซีซาร ์มอเตอร ์จ ากดั 

                              21/3 หมู่ 5 ถนนบา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบวัทอง  

จงัหวดันนทบุรี 11110 

 

ประกาศ ISO 01 / 2565  

เร่ือง การก าหนดนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจาก บริษัท ซีซาร ์มอเตอร ์จ ากัด  ไดด้ าเนินการจดัท าระบบ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015   

ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการขบัเคล่ือนระบบบริหารดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มใหบ้รรลุ
 เป้าหมายที่ก าหนด จึงก าหนดนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม  ดังนี ้

““ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

1. การให้ความส าคญักับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายใน  และภายนอก  เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ย่างเต็มที่  อนัมีจุดประสงคส์งูสดุคือ  ความร่วมมือและความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
และความยั่งยืนดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

2. การปฏิบติังานโดยอาศยัหลกัการ  Plan – Do – Check – Action เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างต่อเนื่องในระบบการ
จดัการดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม  

3. การปฏิบติังานตามมาตรฐานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายดา้น คุณภาพ ตน้ทุน การส่งมอบ ที่สามารถแข่งขนัได้ 

4. การควบคุมการใชท้รพัยากรอย่างคุ่มค่าโดยยึดหลกั 3 R คือ Reduce Reuse Recycle 
5. การควบคุมมลพิษไม่ใหเ้กินขอ้ก าหนดและขอ้กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
6. การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนด ขอ้กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและที่เก่ียวขอ้ง 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน                    
ประกาศ  ณ. วันท่ี 14 พฤษภาคม 2565          
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2565      

                                                                           
                                                          
              …………………………… 

          (นางสาวริลรดา ศิรินันต)์ 
                          กรรมการผู้จัดการ 
                          14 พฤษภาคม 2565 
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ประกาศ ISO 02 / 2565  

เร่ือง การก าหนดวัตถุประสงคด์้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (KPI) 
 
 เนื่องจาก บริษัท ซีซาร ์มอเตอร ์จ ากัด  ไดจ้ดัท าระบบISO9001:2015 และ ISO14001:2015 จึงไดม้ีการก าหนด
วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม (KPI) ใหกั้บแผนกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชว้ดัผลในการปฏิบติังาน ดงันี ้ 
 
1.  PD  ผลิตงานไดต้ามแผน                  ≥ 80% ทุกเดือน 

 2. QC  ขอ้รอ้งเรียนดา้นคุณภาพ                                            ≤ 2 ครัง้ ต่อ เดือน      

 3. MN  การบ ารุงรกัษาเคร่ืองจักรไดต้ามแผน                          ≥ 80% ทุกเดือน 

4. WH ความถูกตอ้งของสต๊อก            ≥ 90% ทุกเดือน 

 5. PU ผูข้ายส่งมอบตรงเวลา (วตัถุดิบหลกั)                         ≥ 80% ทุกเดือน 

 6. DC เอกสารเป็นปัจจุบนั                        100%    ทุกเดือน 

 7. HR ฝึกอบรมตามแผน                           ≥ 80% ทุกเดือน 

 8. SM  ความพึงพอของใจลกูคา้                                ≥ 80% (ทุกครัง้ที่มีการส่งมอบสินคา้) 

9. SHE ลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (หน่วยไฟฟ้าต่อปริมาณการผลิต) เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาลง         1 % ทุกเดือน                                     

10. SHE ปฏิบตัิสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดและขอ้กฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม 100 % ทุกเดือน 

11. DS ออกแบบผลิตภณัฑ ์ใหต้รงกับความตอ้งการของลกูคา้          100% ทุกเดือน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน                    
ประกาศ  ณ. วันท่ี 14 พฤษภาคม 2565          
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2565      

                                                                           
                                                          
              …………………………… 

          (นางสาวริลรดา ศิรินันต)์ 
                          กรรมการผู้จัดการ 
                          14 พฤษภาคม 2565 
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        บริบทองคก์รด้านคุณภาพและส่ิงแวดล้อม 
 

1. ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ 

บริษัท ซีซาร ์มอเตอร ์จ ากดั เริ่มก่อตัง้ เมื่อวนัที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ตัง้อยู่ 21/2 หมู่ 5 ถนน
บา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย ต าบลพิมราช อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110 

และ 46 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11110 

 เป็นสถานประกอบการกจิการโรงงานผลิตและจ าหน่าย แผ่นผนงัส าเรจ็รูป แผ่นไฟเบอร ์แผ่น 

sandwich panel และอปุกรณป์ระกอบตูบ้รรทุกสินคา้ ส าหรบัรถขนส่งสินคท้กุชนิดทกุประเภท พรอ้มทัง้

จ าหน่ายอะไหล่และอปุกรณข์องสินคา้ดงักล่าว ตลอดจนซ่อมแซมดแูลบ ารุงรกัษา 

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  

 

 

“ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 
 
ประเภทธุรกิจ      
  โรงงานผลิตและจ าหน่าย แผ่นผนังส าเร็จรูป แผ่นไฟเบอร ์แผ่น  sandwich panel และ
อุปกรณ์ประกอบตู้บรรทุกสินค้า ส าหรับรถขนส่งสินค้ทุกชนิดทุกประเภท พร้อมทั้งจ าหน่ายอะไหล่และ
อปุกรณข์องสินคา้ดงักล่าว ตลอดจนซ่อมแซมดแูลบ ารุงรกัษา 
มาตรฐานท่ีโรงงานได้รับการรับรอง 

- อยู่ระหว่างขอการรบัรองระบบ ISO9001:2015 & ISO14001:2015 
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2. ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ  
 

ชื่อบริษัท (ไทย)             : บริษัท ซซีาร ์มอเตอร ์จ ากดั 
ชื่อบริษัท (องักฤษ) : Cesar Motor CO.,LTD. 
ที่ตัง้ส  านกังาน  : 21/2 หมู่ 5 ถนนบา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบวั

ทอง  
จงัหวดันนทบุรี 11110 

46 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11110 

 
โทรศพัท ์/ โทรสาร : 095-156-4469 
ปีก่อตัง้ขึน้  :  ปี พ.ศ. 2558 
ผลิตภณัฑ ์  : แผ่นผนงัส าเร็จรูป แผ่นผนงัเบา แผ่นผนงั sandwich panel และ 

อปุกรณส์ าหรบัประกอบตูแ้หง้ ตูบ้รรทุกสินคา้ ตูข้นส่งสินคา้ 
เนือ้ที ่   :            ถนนบา้นกลว้ยไทรนอ้ย 300 ตารางวา  
    ต าบลไทรใหญ่ 2 ไร่ 

 
 

 

 

 

 


