
แบบตรวจสอบความปลอดภยั ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของสะพานปลาและทา่เทียบเรือประมง  องค์การสะพานปลา ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 

ในการบริหาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับการขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง (สาระส าคญัประกอบหมวด 5)  

                              ของ สะพานปลา/ทา่เทียบเรือประมง  ................................................................................................................................................ ข้อมูลวันที่ ....................................................................... 

• ให้กากบาทเครือ่งหมาย / ในช่อง มี , ไมม่ี , ไม่เกี่ยวขอ้ง ตามความเป็นจริง และ แสดงความคิดเห็นใน ชอ่งการด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พืน้ฐาน (พ.ร.บ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน) 

 
หัวข้อ 

 

 
รายละเอียด 

 

ผลการด าเนนิการ 
 

 
การด าเนนิการทีเ่กี่ยวข้อง 
 มี ไม่มี ไม่

เกี่ยวขอ้ง 
1. มีการแจ้งให้ลกูจ้างทราบถึงอันตรายทีอ่าจเกิดขึน้จากการท างานและแจกคู่มอืการปฏบัิติงาน ให้ลูกจ้างทกุคนก่อนที่ลกูจ้างจะเข้าท างาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานทีท่ างาน ในสภาพการท างานหรือ

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีอ่าจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรอืสุขภาพอนามัย 
    

2. มีการจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝกึอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯพ.ศ.2554มาตรา 16     
3. มีการติดประกาศสัญลกัษณเ์ตือนอนัตรายและเครือ่งหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่เหมาะสมกับสภาพและลกัษณะของงาน หรือสถานทีท่ างาน ตามที่

พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯพ.ศ.2554 ก าหนดในทีท่ี่เห็นได้ง่าย ณ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  องคก์ารสะพานปลา 
    

4. มีการจัดและดูแลให้ลกูจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ไดม้าตรฐาน เช่น รองเท้าบูทพีวีซกีันลืน่ เหมาะกับสภาพและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาท างาน และมี
มาตรการห้ามลกูจ้างที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท างานนัน้จนกว่าลูกจา้งจะสวมใส่อุปกรณด์ังกล่าว 

    

มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เพือ่เฝ้าระวังโรคจากการท างาน(กฎกระทรวงฯก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการตรวจสุขภาพของลกูจ้างฯพ.ศ. 2557) 

 

หัวข้อ 

 

 

รายละเอียด 

 

ผลการด าเนนิการ 

 

 

การด าเนนิการทีเ่กี่ยวข้อง 

 มี ไม่มี ไม่
เกี่ยวขอ้ง 

1. องค์การสะพานปลาจัดให้มกีารตรวจสขุภาพลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรณแีรกรับเข้าท างานตรวจประจ าปี และกรณเีปลี่ยนงานที่มีลกัษณะความเสี่ยงต่างจากเดิม     

2. จัดให้มีสมุดสขุภาพประจ าตัวของลกูจ้างที่ท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทุกคนตามแบบทีก่รมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานก าหนด     

3. มีการแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แก่ลกูจ้างตามทีก่ฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการตรวจสุขภาพของลกูจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547 ก าหนด     

4. มีมาตรการการพิจารณาเปลี่ยนงานให้ในกรณีลูกจ้างมีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลหรือทีร่าชการยอมรับว่าภาวะสุขภาพของลกูจ้างไมอ่าจท างานในหน้าทีเ่ดิมได้     



มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง(ประเภท ท่าเรือ สะพานเทียบเรอื) 

 
หัวข้อ 

 

 
รายละเอียด 

 

ผลการด าเนนิการ 
 

 
การด าเนนิการทีเ่กี่ยวข้อง 
 มี ไม่มี ไม่

เกี่ยวขอ้ง 
1. สะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมง  องค์การสะพานปลา มีความเขม้ของแสงสว่าง ไมต่่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง เสียง พ.ศ 2549     
2. องค์การสะพานปลาจัดให้มีแว่นตาป้องกนัแสงและสวมหมวกนริภัยที่มอีุปกรณ์ส่องแสงสว่างหรือมีอุปกรณ์สอ่งแสงสว่างอืน่ทีเ่หมาะแก่สภาพและลกัษณะของงานในกรณทีี่ให้ลูกจ้างท างานในทีม่ืด คับแคบ     
3. องค์การสะพานปลามีมาตรการควบคุมระดบัเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการท างานในแตล่ะวนั มิให้เกิน 90 เดซิเบลเอ ในระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง     

มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน(กฎกระทรวงฯก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ.2559:13 ประเภทกจิการทีก่ฎหมายก าหนด) 

 
หัวข้อ 

 

 
รายละเอียด 

 

ผลการด าเนนิการ 
 

 
การด าเนนิการทีเ่กี่ยวข้อง 
 มี ไม่มี ไม่

เกี่ยวขอ้ง 
1. จัดให้มีข้อบังคับและคู่มอื การอบรม การฝกึปฏิบัติตามขอ้บังคับในการระบบควบคุม ก ากับ ดแูล โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทกุระดับ     
2. องค์การสะพานปลาก าหนดหน้าที่ จป. หัวหน้างาน ครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด ( 9 ข้อ )     
3. องค์การสะพานปลาก าหนดหน้าที่ จป. ระดบัเทคนิค/ระดับเทคนิคขั้นสูง หรอืระดับวิชาชีพ ครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด     
4. องค์การสะพานปลาแต่งตั้งลกูจ้างที่มีคณุสมบัติตามทีก่ฎหมายก าหนด เป็นหัวหน้าหนว่ยงานความปลอดภัย     

มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกนัและระงบัอัคคีภัย (ด าเนินการทกุประเภทกิจการ) 

 
หัวข้อ 

 

 
รายละเอียด 

 

ผลการด าเนนิการ 
 

 
การด าเนนิการทีเ่กี่ยวข้อง 
 มี ไม่มี ไม่

เกี่ยวขอ้ง 
1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมง องค์การสะพานปลา ดแูลระบบป้องกันและระงับอัคคภีัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เช่น 

ถังดับเพลิง อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม ้
    

2. มีป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน     
3. จัดให้มีแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทกุข ์เก็บไว้ ณ สป./ทร. องคก์ารสะพานปลา     
4. มีการแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานให้ลูกจ้างทราบกอ่นปฏิบัติงานในกรณีทีน่ายจ้างสั่งให้ลูกจ้างท างานทีม่ีลกัษะงานหรอืไปท างาน ณ สถานทีเ่สี่ยงหรืออาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย     
5. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซ่ึงสามารถอพยพลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกนัทั้งหมดสู่จุดทีป่ลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในไม่เกนิห้านาที เสน้ทางหนีไฟต้อง

ปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใช้ในเสน้ทางหนีไฟ ต้องท าด้วยวัสดทุนไฟ  
    

6. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ในสะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมง องค์การสะพานปลา ที่มีพื้นที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึน้ไป โดยระบบสัญญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุ
อัตโนมัติและระบบแจ้งเหตทุี่ใช้มอืเพือ่ให้อปุกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมท้ างาน อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใชม้ือตอ้งอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเสน้ทางหนีไฟ โดยติดตั้งห่างจากจุดที่
ลูกจ้างท างานไมเ่กนิสามสิบเมตร 

    

7. จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลกัษณะตัวหนังสือสูงไมน่้อยกว่าสิบห้าเซนตเิมตร มแีสงสว่างส่องให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     



 


