เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ขอ ๒๑ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหนายจางจัดใหมี
การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศแกลูกจางทุกคนที่ทํางานในที่อับอากาศ รวมทั้ง
ผูที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะที่จําเปนในการทํางานอยางปลอดภัย ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย พรอมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ วิธีการและหลักสูตรที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
อาศัย อํา นาจตามความในข อ ๒๑ แหง กฎกระทรวงกํา หนดมาตรฐานในการบริ หารและ
การจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งานในที่ อั บ อากาศ
พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑
หลักเกณฑ วิธีการฝกอบรม
ขอ ๔ ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศใหกับ
ผู มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าต ผู ค วบคุ ม งาน ผู ช ว ยเหลื อ และผู ป ฏิ บั ติ ง านในที่ อั บ อากาศ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หลักสูตรการฝกอบรมและวิทยากรฝกอบรมที่กําหนดไวในประกาศนี้
กรณีที่นายจางไมสามารถจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
ให แ ก บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ให นายจ า งจั ด ให บุ ค คลดั ง กล า วเข ารั บ การฝ ก อบรมกั บ หน ว ยงานของ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๕ ง
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
ที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ขอ ๕ ในการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ ผูจัดฝกอบรมตองดําเนินการ
ดังนี้
(๑) แจงกําหนดการฝกอบรมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนการจัด
ฝกอบรม
(๒) จัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่กําหนด
(๓) จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม
(๔) ออกใบรับรองใหแกผูผานการฝกอบรม
ขอ ๖ ผูจัดฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตองจัดใหหองฝกอบรมหนึ่งหอง
มีผูเขารับการฝกอบรมภาคทฤษฎีไมเกินสามสิบคน และวิทยากรอยางนอยหนึ่งคน และในภาคปฏิบัติ
ตองจัดใหมีวิทยากรอยางนอยหนึ่งคน ตอผูเขารับการฝกอบรมไมเกินสิบหาคน
ขอ ๗ ในการฝกภาคปฏิบัติ ผูเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับการฝกภาคปฏิบัติในสถานที่
จริงหรือมีลักษณะเหมือนสถานที่จริง และไดรับการฝกใชอุปกรณที่ใชในการฝกอบรมอยางทั่วถึงทุกคน
ขอ ๘ รายการอุปกรณการฝกอบรมภาคปฏิบตั ิอยางนอย ตองประกอบดวย
(๑) เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ
(๒) เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนขั้นต่ําของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือ
ระเบิดได
(๓) เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศ
(๔) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
(๕) อุ ป กรณ คุ ม ครองความปลอดภั ย ส ว นบุ ค คลตามเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ ง
ประกอบดวย อุปกรณปองกันระบบหายใจชนิดสงอากาศชวยหายใจ อุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิต
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ในกรณีที่นายจางเปนผูจัดฝกอบรม ใหนายจางเลือกใชเครื่องตรวจวัดคาความเขมขนของ
สารเคมีในบรรยากาศตามความเหมาะสมกับสารเคมีที่มีในสถานประกอบกิจการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๕ ง
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หมวด ๒
หลักสูตรการฝกอบรม
ขอ ๙ หลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศมี ดังนี้
(๑) หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต
(๒) หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมงาน
(๓) หลักสูตรการฝกอบรมผูชวยเหลือ
(๔) หลักสูตรการฝกอบรมผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
(๕) หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือและผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
ขอ ๑๐ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมความปลอดภั ย ในการทํ า งานในที่ อั บ อากาศตามข อ ๙
ภาคทฤษฎีตองมีหัวขอวิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมรวมหกชั่วโมง ดังนี้
(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๒) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๓) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพรอมในการทํางานในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๔) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกตองและปลอดภัย หนึ่งชั่วโมง
(๕) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๖) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทํางานในที่อับอากาศ
สามสิบนาที
(๗) บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือและผูปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ สามสิบนาที
ขอ ๑๑ หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต ตองมีหัวขอวิชาและระยะเวลาการฝกอบรมตาม
ขอ ๑๐
ขอ ๑๒ หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมงาน ภาคทฤษฎีตองมีหัวขอ วิชาและระยะเวลา
การฝกอบรมรวมเกาชั่วโมง ดังนี้
(๑) วิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมตามขอ ๑๐
(๒) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๓) เทคนิคการระบายอากาศ หนึ่งชั่วโมง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๕ ง
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๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

(๔) การสั่งใหหยุดทํางานชั่วคราว สามสิบนาที
(๕) การวางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานในที่อับอากาศ
สามสิบนาที
การฝกอบรมภาคปฏิบัติใหมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาสามชั่วโมง
ขอ ๑๓ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมผู ช ว ยเหลื อ ภาคทฤษฎี ต อ งมี หั ว ข อ วิ ช าและระยะเวลา
การฝกอบรมรวมสิบชั่วโมง ดังนี้
(๑) วิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมตามขอ ๑๐
(๒) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๓) เทคนิคการระบายอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๔) อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย สามสิบนาที
(๕) การดับเพลิงขั้นตน สามสิบนาที
(๖) การชวยเหลือและชวยชีวิต สามสิบนาที
(๗) การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน สามสิบนาที
การฝกอบรมภาคปฏิบัติใหมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาหาชั่วโมง
ขอ ๑๔ หลักสูตรการฝกอบรมผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ภาคทฤษฎีตองมีหัวขอวิชาและ
ระยะเวลาการฝกอบรมรวมเกาชั่วโมง ดังนี้
(๑) วิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมตามขอ ๑๐
(๒) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๓) เทคนิคการระบายอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๔) อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย สามสิบนาที
(๕) การดับเพลิงขั้นตน สามสิบนาที
การฝกอบรมภาคปฏิบัติใหมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาสามชั่วโมง
ขอ ๑๕ หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือและผูปฏิบัติงานในที่
อับอากาศ ภาคทฤษฎีตองมีหัวขอวิชาและระยะเวลาการฝกอบรมรวมสิบเอ็ดชั่วโมง ดังนี้
(๑) วิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมตามขอ ๑๐
(๒) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อบั อากาศ หนึ่งชั่วโมง
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(๓) เทคนิคการระบายอากาศ หนึ่งชั่วโมง
(๔) อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย สามสิบนาที
(๕) การสั่งใหหยุดทํางานชั่วคราว สามสิบนาที
(๖) การวางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานในที่อับอากาศ
สามสิบนาที
(๗) การดับเพลิงขั้นตน สามสิบนาที
(๘) การชวยเหลือและชวยชีวิต สามสิบนาที
(๙) การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน สามสิบนาที
การฝกอบรมภาคปฏิบัติใหมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาหาชั่วโมง
หมวด ๓
วิทยากรฝกอบรม
ขอ ๑๖ วิทยากรผูทําการฝกอบรมภาคทฤษฎีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ โดยผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง และมีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสองป
(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมาไมนอยกวา
สามป โดยผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไมนอยกวา
สิบสองชั่วโมง และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสามป
(๔) มีความรูและมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวา
หาป
(๕) สําเร็จการศึกษาหรือผานการอบรมเกี่ยวกับหัวขอที่บรรยาย
(๖) ผานการฝกอบรมในหลักสูตรการเปนวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยอมรับ
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ขอ ๑๗ วิทยากรผูทําการฝกอบรมภาคปฏิบัติตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา และมีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับที่อับอากาศไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง และมีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสองป
(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมาไมนอยกวา
สามป และผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไมนอยกวา
สิบสองชั่วโมง และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านในที่อับอากาศไมนอยกวาสามป
(๔) มีความรูและมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวา
หาป
(๕) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ผ า นการอบรมเกี่ ย วกั บ หั ว ข อ ที่ บ รรยาย และมี ป ระสบการณ
การทํางานเกี่ยวกับหัวขอที่บรรยายไมนอยกวาหาป
(๖) ผานการฝกอบรมในหลักสูตรการเปนวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยอมรับ และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาหนึ่งป
หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนหนวยงานฝกอบรม
ขอ ๑๘ หนวยงานที่สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศ ไดแก
(๑) สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งมีหลักสูตรการสอน สาขาอาชีวอนามัยหรือ
เทียบเทา
(๒) หนวยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
(๓) รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
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(๔) นิติบุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย กฎหมายวา ดว ยบริษั ท
มหาชนจํ า กั ด หรื อ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ฝ ก อบรม
ดานความปลอดภัยในการทํางาน
(๕) หนวยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๑๙ หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติไมต่ํากวาปริญญาตรีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรมอยางนอย
หนึ่งคน
(๒) มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗ ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงาน
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศอยางนอยหนึ่งคน
(๓) มีเอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดตามหลักสูตรการฝกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่ขอขึ้นทะเบียน
(๔) มีอุปกรณประกอบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานในที่อับอากาศที่ขอขึ้นทะเบียน
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง เวนแตพนกําหนดสามป นับแต
วันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง
(๖) ไม มี ผู ซึ่ ง เป น หรื อ เคยเป น กรรมการผู มี อํ า นาจกระทํ า การแทนหน ว ยงานฝ ก อบรม
ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศอื่นที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรองมาแลว
เวนแตพนกําหนดสามป นับแตวันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานในที่อับอากาศ ยื่นคําขอพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้ ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(๑) สําเนาเอกสารที่แสดงถึงความเปนหนวยงานตามขอ ๑๘
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
(๓) สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
(๔) สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงคในการประกอบกิจการของนิติบุคคลหรือวัตถุประสงค
ในการจัดตั้งหนวยงาน
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(๕) แผนที่แสดงที่ตั้งของหนวยงานโดยสังเขป
(๖) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝกภาคปฏิบัติโดยสังเขป
(๗) รายชื่อเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากรซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการฝกอบรม
(๘) รายชื่อเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเปน
วิทยากรใหกับหนวยงาน
(๙) เอกสารประกอบการฝกอบรม ตามหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศที่ขอขึ้นทะเบียน
(๑๐) เอกสารแสดงรายการอุปกรณประกอบการฝกอบรมตามขอ ๘
ใหผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๑ เมื่ อ มี ก ารยื่ น คํ า ขอตามข อ ๒๐ และอธิ บ ดี พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ผู ยื่ น คํ า ขอ
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๙ ใหอธิบดีขึ้นทะเบียนผูยื่นคําขอนั้นเปนหนวยงาน
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ และออกใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน พรอมมี
หนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายในหาวัน นับแตวันที่ขึ้นทะเบียน
ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแลวเห็นวา ผูยื่นคําขอขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๑๙ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบโดยเร็ว
ขอ ๒๒ ในกรณี ที่ ป รากฏภายหลั ง ว า หน ว ยงานฝ ก อบรมความปลอดภั ย ในการทํ า งาน
ในที่อับอากาศที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามขอ ๒๑ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด
ตามขอ ๑๙ ใหอธิบดีเพิกถอนทะเบียน
ขอ ๒๓ ในกรณี ที่ ห น ว ยงานฝ ก อบรมความปลอดภั ย ในการทํ า งานในที่ อั บ อากาศที่ ไ ด
ขึ้นทะเบียนไวตามขอ ๒๑ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานภาพของหนวยงาน วิทยากรฝกอบรม หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดจากที่ไดยื่นคําขอขึ้นทะเบียนไว ใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยใน
การทํางานในที่อับอากาศนั้นสงเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเปนหนวยฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศใหมี
อายุคราวละสามป นับแตวันที่ขึ้นทะเบียน
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หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่ไดรับการขึ้นทะเบียนอาจยื่น
คําขอตออายุการขึ้นทะเบียนตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่
การขึ้นทะเบียนจะสิ้นสุดลง และใหนําความในขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ มาใชบังคับแกการยื่นคํา
ขอตออายุการขึ้นทะเบียนโดยอนุโลม
หมวด ๕
การกํากับดูแล
ขอ ๒๕ ใหนายจางจัดทําทะเบียนรายชื่อผูที่ผานการฝกอบรม วัน เวลาที่ฝกอบรม พรอมรายชื่อ
วิทยากรเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบไดตลอดเวลา
ขอ ๒๖ ใหนายจางจัดทํารายงานผลการฝกอบรมตามขอ ๔ ซึ่งประกอบดวย ชื่อหลักสูตร
จํ า นวนผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ชื่ อ วิ ท ยากร วั น และเวลาที่ ฝ ก อบรม แจ ง ต อ อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี
มอบหมายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เวนแตในปนั้นไมไดมีการฝกอบรม
ขอ ๒๗ ใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูผานการฝกอบรม และเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรมแตละครั้ง โดยใหวิทยากรซึ่งเปน
ผูดําเนินการฝกอบรมเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และสงเอกสารนั้นตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม
ขอ ๒๘ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาไปในหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานในที่อับอากาศที่ไดรับการขึ้นทะเบียน สถานที่จัดการฝกอบรมเพื่อสอบถามขอเท็จจริง
ตรวจสอบ หรือกํากับ ดูแลใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศปฏิบัติ
ใหเปนไปตามประกาศนี้
ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง สงสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวของ
แกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๙ หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
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(๒) สั่งใหหยุดการดําเนินงานเปนการชั่วคราว
(๓) เพิกถอนทะเบียน
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๐ ผูผานการฝ กอบรมหลั กสูต รการฝกอบรมผู อ นุญ าต ผูควบคุม งาน ผูชวยเหลื อ
หรือผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ กอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นผานการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม
ผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ หรือผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามประกาศนี้
ขอ ๓๑ หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศซึ่งไดใบรับรอง
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรม
ความปลอดภั ย ในการทํ า งานในที่ อั บ อากาศ ลงวั น ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให ถื อ ว า เป น
หนวยงานฝกอบรมที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ จนกวาใบรับรองจะสิ้นอายุ
ขอ ๓๒ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมในหลั ก สู ต รการเป น วิ ท ยากรเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ใน
การทํางานในที่อับอากาศที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยอมรับตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ กอนหรือหลังวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
และผานการฝกอบรมภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหถือ วาผูนั้นมีคุณสมบัติเปนวิทยากร
ผูทําการฝกอบรมภาคปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

