
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตัิ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ที่อับอำกำศ”  (Confined  Space)  หมำยควำมว่ำ  ที่ซึ่งมีทำงเข้ำออกจ ำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้

ส ำหรับเป็นสถำนที่ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ  และมีสภำพอันตรำยหรือมีบรรยำกำศอันตรำย   
เช่น  อุโมงค์  ถ้ ำ  บ่อ  หลุม  ห้องใต้ดิน  ห้องนิรภัย  ถังน้ ำมัน  ถังหมัก  ถัง  ไซโล  ท่อ  เตำ  ภำชนะ  
หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

“สภำพอันตรำย”  หมำยควำมว่ำ  สภำพหรือสภำวะที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงไดร้ับอันตรำยจำกกำรท ำงำน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีวัตถุหรือวัสดุที่อำจก่อให้เกิดกำรจมลงของลูกจ้ำงหรือถมทับลูกจ้ำงที่เข้ำไปท ำงำน 
(๒) มีสภำพที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงตก  ถูกกัก  หรือติดอยู่ภำยใน 
(๓) มีสภำวะที่ลูกจ้ำงมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับอันตรำยจำกบรรยำกำศอันตรำย 
(๔) สภำพอื่นใดที่อำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือชีวิตตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
“บรรยำกำศอันตรำย”  หมำยควำมว่ำ  สภำพอำกำศที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยจำกสภำวะ

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีออกซิเจนต่ ำกว่ำร้อยละ  ๑๙.๕  หรือมำกกว่ำร้อยละ  ๒๓.๕  โดยปริมำตร 
(๒) มีก๊ำซ  ไอ  หรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้  เกินร้อยละ  ๑๐  ของค่ำควำมเข้มข้นขัน้ต่ ำ

ของสำรเคมีแต่ละชนิดในอำกำศที่อำจติดไฟหรือระเบิดได้   (lower  flammable  limit  หรือ  lower  
explosive  limit) 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๓) มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้  ซึ่งมีค่ำควำมเข้มข้นเท่ำกับหรือมำกกว่ำค่ำควำมเข้มข้นขั้นต่ ำสุด
ของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด  (minimum  explosible  concentration)   

(๔) มีค่ำควำมเข้มข้นของสำรเคมีแต่ละชนิดเกินมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย 

(๕) สภำวะอื่นใดที่อำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือชีวิตตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ให้นำยจ้ำงจัดท ำป้ำยแจ้งข้อควำมว่ำ  “ที่อับอำกำศ  อันตรำย  ห้ำมเข้ำ”  ให้มีขนำด
มองเห็นได้ชัดเจน  ติดตั้งไว้โดยเปิดเผยบริเวณทำงเข้ำออกของที่อับอำกำศทุกแห่ง  ส ำหรับที่อับอำกำศ
ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เฉพำะในกำรเปิดทำงเข้ำออก  ให้นำยจ้ำงจัดให้มีมำตรกำรควบคุมเพ่ือควำมปลอดภัย 
ในกำรเปิดทำงเข้ำออกและต้องติดป้ำยแจ้งข้อควำมดังกล่ำวด้วย   

ข้อ ๓ ห้ำมนำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ  เว้นแต่นำยจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ให้มีควำมปลอดภัยตำมกฎกระทรวงนี้แล้ว  และลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญำตจำกผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรอนุญำตตำมข้อ  ๑๗  และเป็นผู้ได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ 
ตำมข้อ  ๒๐ 

ข้อ ๔ ห้ำมนำยจ้ำงอนุญำตให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ  หำกนำยจ้ำงรู้ 
หรือควรรู้ว่ำลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ  โรคหัวใจ  หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่ำ
กำรเข้ำไปในที่อับอำกำศอำจเป็นอันตรำยต่อบุคคลดังกล่ำว   

หมวด  ๒ 
มำตรกำรควำมปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๕ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรประเมินสภำพอันตรำยในที่อับอำกำศ  หำกพบว่ำมีสภำพอันตรำย
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรควบคุมสภำพอันตรำยเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อลูกจ้ำง  และให้นำยจ้ำง
เก็บหลักฐำนกำรด ำเนินกำรไว้   ณ  สถำนประกอบกิจกำร  หรือสถำนที่ท ำงำน  เพ่ือให้พนักงำน 
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้   

ข้อ ๖ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจวัด  บันทึกผลกำรตรวจวัด  และประเมินสภำพอำกำศ 
ในที่อับอำกำศก่อนให้ลูกจ้ำงเข้ำไปท ำงำนและในระหว่ำงที่ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศ   หำกพบว่ำ 
มีสภำวะที่เป็นบรรยำกำศอันตรำย  ให้นำยจ้ำงด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ำมบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ 
(๒) กรณีที่มีลูกจ้ำงอยู่ระหวำ่งกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ  ให้น ำลูกจ้ำงออกจำกบรเิวณนัน้ทนัที   

้หนา   ๑๓
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(๓) ประเมินและค้นหำสำเหตุของกำรเกิดบรรยำกำศอันตรำย 
(๔) ด ำเนินกำรเพ่ือท ำให้สภำพอำกำศในที่อับอำกำศนั้นไม่มีบรรยำกำศอันตรำย  เช่น   

กำรระบำยอำกำศหรือกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอื่นเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแก่ลูกจ้ำง 
ให้นำยจ้ำงเก็บบันทึกผลกำรตรวจวัด  กำรประเมินสภำพอำกำศ  และกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้

สภำพอำกำศในที่อับอำกำศไม่มีบรรยำกำศอันตรำยไว้   ณ  สถำนประกอบกิจกำร  หรือสถำนที่ท ำงำน  
เพื่อให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้อย่ำงน้อยหนึ่งปี 

ข้อ ๗ หำกนำยจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อ  ๖  แล้ว  ที่อับอำกำศยังมีบรรยำกำศอันตรำยอยู่  
แต่นำยจ้ำงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศที่มีบรรยำกำศอันตรำยนั้น  
ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมำะสม
กับลักษณะงำน  และใช้อุปกรณ์กำรท ำงำนชนิดที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวท ำงำนในที่อับอำกำศได้โดยปลอดภัย 

ข้อ ๘ กรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีลูกจ้ำงซึ่งได้รับ
กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศตำมข้อ  ๒๐  คนหนึ่งหรือหลำยคนตำมควำมจ ำเป็น  
เป็นผู้ควบคุมงำนประจ ำในบริเวณพ้ืนที่ท ำงำนตลอดเวลำเพื่อท ำหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนและ 
แผนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงำนในกรณเีกิดเหตฉุุกเฉนิ  และปิดประกำศหรือแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 

(๒) ชี้แจงและซักซ้อมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  วิธีกำรปฏิบัติงำน  และวิธีกำรป้องกันอันตรำย
ให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้   

(๓) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องป้องกันอันตรำยและอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  
และให้ตรวจตรำอุปกรณ์ดังกล่ำวให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน 

(๔) สั่งให้หยุดกำรท ำงำนไว้ชั่วครำวในทันที  ในกรณีที่มีเหตุซึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำง
หรือลูกจ้ำงแจ้งว่ำอำจเกิดอันตรำย  จนกว่ำเหตุนั้นจะหมดไป  และหำกจ ำเป็นจะขอให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรอนุญำตตำมข้อ  ๑๗  ยกเลิกกำรอนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศนั้นเสียก็ได้ 

ผู้ควบคุมงำนตำมวรรคหนึง่อำจท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนในที่อับอำกำศหลำยจุด  กำรท ำงำน
ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันในครำวเดียวกันก็ได้  ทั้งนี้  ต้องสำมำรถมำถึงแต่ละจุดกำรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว
ในทันทีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ ๙ ให้นำยจ้ำงด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  อุปกรณ์ช่วยเหลือ  และช่วยชีวิต 

ที่เหมำะสมกับลักษณะงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย   อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนในที่อับอำกำศและผู้ช่วยเหลือ
สวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตนั้น   

(๒) จัดให้ลูกจ้ำงซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศตำมข้อ  ๒๐  
คนหนึ่งหรือหลำยคนตำมควำมจ ำเป็น  เป็นผู้ช่วยเหลือ  พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ที่เหมำะสมกับลักษณะงำน  คอยเฝ้ำดูแลบริเวณทำงเขำ้ออกที่อบัอำกำศ  โดยให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกบั
ลูกจ้ำงที่ท ำงำนในที่อับอำกำศและช่วยเหลือลูกจ้ำงออกจำกที่อับอำกำศได้ตลอดเวลำ   

ข้อ ๑๐ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีสิ่งปิดกั้นที่สำมำรถป้องกันมิให้บุคคลใดเข้ำหรือตกลงไปในที่อับอำกำศ
ที่มีลักษณะเป็นช่อง  โพรง  หลุม  ถังเปิด  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ที่อับอำกำศที่ให้ลูกจ้ำงท ำงำนมีผนังต่อหรือมีโอกำสที่พลังงำน  สำร  หรือสิ่งที่
เป็นอันตรำยจะรั่วไหลเข้ำสู่บริเวณที่อับอำกำศที่ท ำงำนอยู่  ให้นำยจ้ำงปิดกั้นหรือกระท ำโดยวิธีกำรอื่นใด
ที่มีผลในกำรป้องกันมิให้พลังงำน  สำร  หรือสิ่งที่เป็นอันตรำยเข้ำสู่บริเวณที่อับอำกำศในระหว่ำงที่ลูกจำ้ง
ก ำลังท ำงำน   

ข้อ ๑๒ ให้นำยจ้ำงจัดบริ เวณทำงเดินหรือทำงเข้ำออกที่อับอำกำศให้มีควำมสะดวก 
และปลอดภัย 

ข้อ ๑๓ ให้นำยจ้ำงประกำศห้ำมลูกจ้ำงหรอืบุคคลใดสูบบุหรี่  หรือพกพำอุปกรณ์ส ำหรับจุดไฟ
หรือติดไฟที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับกำรท ำงำนเขำ้ไปในที่อับอำกำศ  โดยปิดหรือแสดงไว้บริเวณทำงเขำ้ออกที่อับอำกำศ 

ข้อ ๑๔ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ เหมำะสมในกำรใช้งำนในที่อับอำกำศและ
ตรวจสอบให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำนั้นมีสภำพสมบูรณ์และปลอดภัยพร้อมใช้งำน  ในกรณีที่ที่อับอำกำศนั้น 
มีบรรยำกำศอันตรำยที่ไวไฟหรือระเบิดได้  ต้องเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดที่ไม่เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดกำรติดไฟ
หรือระเบิดได้ 

ข้อ ๑๕ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในจ ำนวนเพียงพอ 
ที่จะใช้ได้ทันทีที่มีกำรท ำงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรลุกไหม้ 

ข้อ ๑๖ ห้ำมนำยจ้ำงอนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนต่อไปนี้ในที่อับอำกำศ 
(๑) งำนที่ก่อให้เกิดควำมร้อนหรือประกำยไฟในที่อับอำกำศ  เช่น  กำรเชื่อม  กำรเผำไหม้  

กำรย้ ำหมุด  กำรเจำะ  กำรขัด  หรืองำนอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน 
(๒) งำนที่ใช้สำรระเหยง่ำย  สำรพิษ  หรือสำรไวไฟ 
มิให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับกรณีที่นำยจ้ำงได้จัดให้มีมำตรกำรควำมปลอดภัย 

ตำมกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้  ลูกจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนอำจปฏิเสธกำรท ำงำนในครำวใดก็ได้  หำกเห็นว่ำกำรท ำงำน
ในครำวนั้นไม่มีมำตรกำรรองรับเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อลูกจ้ำง 

หมวด  ๓ 
กำรอนุญำต 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้นำยจ้ำงเป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศ   
ในกำรนี้  นำยจ้ำงจะมอบหมำยเป็นหนังสือให้ลูกจ้ำงซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
ในที่อับอำกำศตำมข้อ  ๒๐  คนหนึ่งหรือหลำยคนตำมควำมจ ำเป็น  เป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบใน 
กำรอนุญำตแทนก็ได้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ให้นำยจ้ำงเก็บหนังสือมอบหมำยไว้  ณ  สถำนประกอบกิจกำร  หรือสถำนที่ท ำงำน  เพ่ือให้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๘ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีหนังสืออนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศทุกครั้ง  โดยอย่ำงน้อย
ต้องมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่ีอับอำกำศที่อนุญำตให้ลูกจ้ำงเข้ำไปท ำงำน 
(๒) วัน  เวลำในกำรท ำงำน 
(๓) งำนที่ให้ลูกจ้ำงเข้ำไปท ำ 
(๔) ชื่อลูกจ้ำงที่อนุญำตให้เข้ำไปท ำงำน 
(๕) ชื่อผู้ควบคุมงำนตำมข้อ  ๘   
(๖) ชื่อผู้ช่วยเหลือตำมข้อ  ๙  (๒)   
(๗) อันตรำยที่ลูกจ้ำงอำจได้รับ  และวิธีกำรปฏิบัติตนและกำรช่วยเหลือลูกจ้ำงออกจำกที่อับอำกำศ

ในกรณีฉุกเฉิน  และวิธีกำรหลีกหนีภัย 
(๘) ผลกำรประเมินสภำพอันตรำยและบรรยำกำศอันตรำย   
(๙) มำตรกำรควำมปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนกำรให้ลูกจ้ำงเข้ำไปท ำงำน 

(๑๐) อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต 
(๑๑) ชื่อและลำยมือชื่อผู้ขออนุญำต  และชื่อและลำยมือชื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุญำต

ตำมข้อ  ๑๗ 
(๑๒) ผลกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงที่ท ำงำนในที่อับอำกำศโดยมีใบรับรองแพทย์ 
ข้อ ๑๙ ให้นำยจ้ำงเก็บหนังสืออนุญำตให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่อับอำกำศตำมข้อ  ๑๘  ไว้   

ณ  สถำนประกอบกิจกำรหรือสถำนที่ท ำงำน  เพ่ือให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้และ 
ให้ปิดหรือแสดงส ำเนำหนังสือดังกล่ำวไว้ที่บริเวณทำงเข้ำที่อับอำกำศให้เห็นชัดเจนตลอดเวลำที่ลูกจ้ำงท ำงำน 

หมวด  ๔ 
กำรฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศแก่ลูกจ้ำงทุกคน
ที่ท ำงำนในที่อับอำกำศรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน 
อย่ำงปลอดภัยตำมหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำย   พร้อมทั้ งวิธีกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน   
ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมวรรคหนึ่งได้เอง   จะต้องให้นิติบุคคล 
ที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑  เป็นผู้ด ำเนินกำร 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๑ ให้นำยจ้ำงเก็บหลักฐำนกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ 
ตำมข้อ  ๒๐  ไว้  ณ  สถำนประกอบกิจกำรหรือสถำนที่ท ำงำน  เพ่ือให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๒๒ ให้ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และหลักสูตร
กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ใช้ได้ต่อไป
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่ำจะมีประกำศตำมข้อ  ๒๐  ใช้บังคับ 

ให้หน่วยงำนฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศที่ไดข้ึ้นทะเบยีน  ตำมประกำศ
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ด ำเนินกำรตำมประกำศดังกล่ำวต่อไป  และให้ถือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑   
ตำมข้อ  ๒๐  วรรคสอง  จนกว่ำจะมีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑  ด ำเนินกำร 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่นำยจ้ำงจัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ 
ตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย   อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ถือว่ำนำยจ้ำงได้จัดให้มีกำรฝึกอบรม
แก่ลูกจ้ำงและลูกจ้ำงได้รับกำรฝึกอบรมตำมข้อ  ๒๐  แล้ว 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  11  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลต ำรวจเอก  อดุลย ์ แสงสิงแกว้ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้นำยจ้ำงบริหำร  
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เป็นไป 
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งในกำรท ำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศสมควรจะต้องมีระบบกำรบริหำร  
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ได้มำตรฐำน 
อันจะท ำให้ลูกจ้ำงและผู้เกี่ยวข้องมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศมำกยิ่งขึ้น   จึงจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


