
 

 

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

เร่ือง หลกัเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในทีอั่บอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

__________________ 

  โดยที่ขอ ๒๑ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กําหนดใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศแกลูกจาง    

ทุกคนที่ทํางานในที่อับอากาศ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจทักษะที่จําเปนในการ

ทํางานอยางปลอดภัย ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๑ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใน       

ที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ 

วิธีการ และหลักสตูรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ 

และหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม   

พ.ศ.๒๕๔๘ 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ วิธกีารฝกอบรม 

ขอ ๔ ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในทีอั่บอากาศ

ใหกับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือและผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ หลักสูตรการฝกอบรมและวิทยากรฝกอบรมที่กําหนดไวในประกาศนี้  

กรณีที่นายจางไมสามารถจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานใน   

ที่อับอากาศใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดใหบุคคลดังกลาวเขารับการฝกอบรมกับ

หนวยงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการ

ทํางานในที่อับอากาศที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



 ๒

ขอ ๕ ในการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ ผูจัดฝกอบรมตอง

ดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑) แจงกําหนดการฝกอบรมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไมนอยกวาเจด็วนั
กอนการจัดฝกอบรม 

 (๒) จัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่กําหนด 

 (๓) จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 

 (๔) ออกใบรับรองใหแกผูผานการฝกอบรม 
ขอ ๖ ผูจัดฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตองจัดใหหอง   

ฝกอบรมหนึ่งหองมีผูเขารับการฝกอบรมภาคทฤษฎีไมเกินสามสิบคน และวิทยากรอยางนอยหนึ่งคน 

และในภาคปฏิบัติตองจัดใหมีวิทยากรอยางนอยหนึ่งคนตอผูเขารับการฝกอบรมไมเกินสิบหาคน 

ขอ ๗ ในการฝกภาคปฏิบัติ ผูเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับการฝกภาคปฏิบัติ

ในสถานที่จริงหรือมีลักษณะเหมือนสถานที่จริง และไดรับการฝกใชอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม

อยางทั่วถึงทุกคน   

ขอ ๘ รายการอุปกรณการฝกอบรมภาคปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ 

(๒) เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนขั้นต่ําของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจ
ติดไฟหรือระเบิดได 

(๓) เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศ 

(๔) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

(๕) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยอุปกรณปองกันระบบหายใจชนิดสงอากาศชวยหายใจ อุปกรณชวยเหลือและ

ชวยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

  ในกรณีทีน่ายจางเปนผูจัดฝกอบรม ใหนายจางเลือกใชเครื่องตรวจวัดคาความ

เขมขนของสารเคมีในบรรยากาศตามความเหมาะสมกบัสารเคมีที่มีในสถานประกอบกิจการ  

หมวด ๒ 

หลักสูตรการฝกอบรม 

ขอ ๙ หลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ มีดังนี้ 

(๑) หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต 

(๒) หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมงาน 

(๓) หลักสูตรการฝกอบรมผูชวยเหลือ 

(๔) หลักสูตรการฝกอบรมผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 



 ๓

(๕) หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือและผูปฏิบัติงาน

ในที่อับอากาศ 

 ขอ ๑๐ หลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตาม   

ขอ ๙ ภาคทฤษฎีตองมีหัวขอวิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมรวมหกชั่วโมง ดังนี้  

(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศหนึ่งชั่วโมง  
(๒) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ หนึ่ง

ชั่วโมง  

(๓) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพรอมในการทํางานในที่อับอากาศ 

หนึ่งชั่วโมง  

(๔) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกตองและปลอดภัย หนึ่งชั่วโมง  

(๕) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง 

(๖) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
ทํางานในที่อับอากาศ สามสิบนาที  

(๗) บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือและ

ผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ สามสิบนาที 

ขอ ๑๑ หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต ตองมีหัวขอวิชาและระยะเวลาการฝกอบรม

ตามขอ ๑๐ 

ขอ ๑๒ หลกัสูตรการฝกอบรมผูควบคุมงาน ภาคทฤษฎีตองมหีัวขอวิชาและ      

ระยะเวลาการฝกอบรมรวมเกาชั่วโมง ดังนี ้

(๑) วิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมตามขอ ๑๐  

(๒) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง  

(๓) เทคนิคการระบายอากาศ หนึ่งชั่วโมง 

(๔) การสั่งใหหยุดทํางานชั่วคราว สามสิบนาที  

(๕) การวางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทํางานในที่อับอากาศ สามสิบนาที  

  การฝกอบรมภาคปฏิบัติใหมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาสามชั่วโมง 

ขอ ๑๓ หลักสูตรการฝกอบรมผูชวยเหลือ ภาคทฤษฎีตองมีหวัขอวิชาและระยะเวลา

การฝกอบรมรวมสิบช่ัวโมง ดังนี ้

(๑) วิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมตามขอ ๑๐  

(๒) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง  

(๓) เทคนิคการระบายอากาศ หนึ่งชั่วโมง 

(๔) อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย สามสิบนาที 



 ๔

(๕) การดับเพลิงขั้นตน สามสิบนาที 

(๖) การชวยเหลือและชวยชีวิต สามสิบนาที 

(๗) การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน สามสิบนาที  

  การฝกอบรมภาคปฏิบัติใหมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาหาชั่วโมง 

ขอ ๑๔ หลักสูตรการฝกอบรมผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ภาคทฤษฎีตองมีหัวขอวิชา

และระยะเวลาการฝกอบรมรวมเกาชั่วโมง ดังนี ้

(๑) วิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมตามขอ ๑๐  

(๒) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง  

(๓) เทคนิคการระบายอากาศ หนึ่งชั่วโมง 

(๔) อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย สามสิบนาที  

(๕) การดับเพลิงขั้นตน สามสิบนาที  

 การฝกอบรมภาคปฏิบัติใหมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาสามชั่วโมง  

ขอ ๑๕ หลักสตูรการฝกอบรมผูอนญุาต ผูควบคมุงาน ผูชวยเหลือและผูปฏิบัติงาน

ในที่อับอากาศ ภาคทฤษฎีตองมีหวัขอวิชาและระยะเวลาการฝกอบรมรวมสิบเอ็ดชั่วโมง ดังนี ้

(๑) วิชาพื้นฐานและระยะเวลาการฝกอบรมตามขอ ๑๐ 

(๒) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง 

(๓) เทคนิคการระบายอากาศ หนึ่งชั่วโมง 

(๔) อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย สามสิบนาที 

(๕) การสั่งใหหยุดทํางานชั่วคราว สามสิบนาที 

(๖) การวางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทํางานในที่อับอากาศ สามสิบนาที  

(๗) การดับเพลิงขั้นตน สามสิบนาที  

(๘) การชวยเหลือและชวยชีวิต สามสิบนาที 

(๙) การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน สามสิบนาที 

 การฝกอบรมภาคปฏิบัติใหมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาหาชั่วโมง 

หมวด ๓ 

วิทยากรฝกอบรม 

 ขอ ๑๖ วิทยากรผูทําการฝกอบรมภาคทฤษฎี ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา   



 ๕

 (๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ โดย 

ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไมนอยกวาสิบสอง   

ชั่วโมงและมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสองป 

 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมา 

ไมนอยกวาสามป โดยผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่        

อับอากาศไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่   

อับอากาศไมนอยกวาสามป 

 (๔) มีความรูและมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่         

อับอากาศไมนอยกวาหาป 

 (๕) สําเร็จการศึกษาหรือผานการอบรมเกี่ยวกับหัวขอที่บรรยาย  

 (๖) ผานการฝกอบรมในหลักสูตรการเปนวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานในที่อับอากาศที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยอมรับ 
 ขอ ๑๗ วิทยากรผูทําการฝกอบรมภาคปฏิบัติ ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา และ  

มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับที่อับอากาศไมนอยกวาหนึ่งป 

 (๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และ

ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไมนอยกวาสิบสอง   

ชั่วโมง และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสองป 

 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมา
ไมนอยกวาสามป และผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่       

อับอากาศไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่  

อับอากาศไมนอยกวาสามป 

 (๔) มีความรูและมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

ไมนอยกวาหาป 

 (๕) สําเร็จการศึกษาหรือผานการอบรมเกี่ยวกับหัวขอที่บรรยาย และมปีระสบการณ

การทํางานเกี่ยวกับหัวขอที่บรรยายไมนอยกวาหาป 

 (๖) ผานการฝกอบรมในหลักสูตรการเปนวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานในที่อับอากาศที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยอมรับ และมีประสบการณในการ

ทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาหนึ่งป 
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หมวด ๔ 
การขึ้นทะเบียนหนวยงานฝกอบรม 

 ขอ ๑๘ หนวยงานที่สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัย 

ในการทํางานในที่อับอากาศ ไดแก 

 (๑) สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งมีหลักสูตรการสอนสาขาอาชีวอนามัย 

หรือเทียบเทา 

 (๒) หนวยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

 (๓) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

 (๔) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวย

บริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดฝกอบรม

ดานความปลอดภัยในการทํางาน 

 (๕) หนวยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 ขอ ๑๙ หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่ อับอากาศตองมี            

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม
อยางนอยหนึ่งคน 

 (๒) มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗  ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาใน

หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศอยางนอยหนึ่งคน 

 (๓) มีเอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดตามหลักสูตร  

การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่ขอขึ้นทะเบียน 

 (๔) มีอุปกรณประกอบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตรการฝกอบรม       

ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่ขอขึ้นทะเบียน 

 (๕) ไมเคยถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง เวนแตพนกําหนดสามป
นับแตวันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง 

 (๖) ไมมีผูซึ่งเปนหรือเคยเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานฝกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศอื่นที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง  

มาแลว เวนแตพนกําหนดสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบรับรอง 
 ขอ ๒๐ ใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรม

ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศยื่นคําขอพรอมเอกสารดังตอไปนี้ตออธิบดีหรือผูซึ่ง

อธิบดีมอบหมาย 

 (๑) สําเนาเอกสารที่แสดงถึงความเปนหนวยงานตามขอ ๑๘ 
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 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน 

 (๓) สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน 

 (๔) สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงคในการประกอบกิจการของนิติบุคคลหรือ

วัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงาน 
 (๕) แผนที่แสดงที่ตั้งของหนวยงานโดยสังเขป 
 (๖) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝกภาคปฏิบัติโดยสังเขป 

 (๗) รายชื่อ เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากรซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการ

ฝกอบรม 

 (๘) รายชื่อ เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยัน

การเปนวิทยากรใหกับหนวยงาน 

 (๙) เอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัย     

ในการทํางานในที่อับอากาศที่ขอขึ้นทะเบียน 

 (๑๐) เอกสารแสดงรายการอุปกรณประกอบการฝกอบรมตามขอ ๘ 
 ใหผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ

สําเนาเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 ขอ ๒๑ เมื่อมีการยื่นคําขอตามขอ ๒๐ และอธิบดีพิจารณาแลวเห็นวาผูยื่นคําขอ 

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๙ ใหอธิบดีข้ึนทะเบียนผูยื่นคําขอนั้นเปนหนวยงาน

ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ และออกใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน

พรอมมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายในหาวันนับแตวันที่ข้ึนทะเบียน 
 ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแลวเห็นวาผูยื ่นคําขอขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๙ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบโดยเร็ว 
 ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังวาหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการ

ทํางานในที่อับอากาศที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามขอ ๒๑ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่ง

อยางใดตามขอ ๑๙ ใหอธิบดีเพิกถอนทะเบียน  
 ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 
ที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามขอ ๒๑ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานภาพของหนวยงาน วิทยากรฝกอบรม 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดจากที่ไดยื่นคําขอขึ้นทะเบียนไว ใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัย      

ในการทํางานในที่อับอากาศนั้นสงเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเปนหนวยฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่      

อับอากาศใหมีอายุคราวละสามปนับแตวันที่ข้ึนทะเบียน  
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 หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่ไดรับการขึ้น

ทะเบียนอาจยื่นคําขอตออายุการขึ้นทะเบียนตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดไมนอยกวาสิบหาวัน

กอนวันที่การขึ้นทะเบียนจะสิ้นสุดลง และใหนําความในขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ มาใชบังคับแก  

การยื่นคําขอตออายุการขึ้นทะเบียนโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
การกํากับดูแล 

 ขอ ๒๕ ใหนายจางจัดทําทะเบียนรายชื่อผูที่ผานการฝกอบรม วัน เวลาที่ฝกอบรม

พรอมรายชื่อวิทยากรเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะให

พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 ขอ ๒๖ ใหนายจางจัดทํารายงานผลการฝกอบรมตามขอ ๔ ซึ่งประกอบดวย     

ชื่อหลักสูตร จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ชื่อวิทยากร วันและเวลาที่ฝกอบรม แจงตออธิบดีหรือ    

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เวนแตในปนั้นไมไดมีการฝกอบรม 
 ขอ ๒๗ ใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศจัดทํา

บัญชีรายชื่อผูผานการฝกอบรม และเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรมแตละครั้ง โดยให

วิทยากรซึ่งเปนผูดําเนินการฝกอบรมเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และสงเอกสารนั้นตออธิบดีหรือ 

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จส้ินการฝกอบรม 
 ขอ ๒๘ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาไปในหนวยงานฝกอบรม

ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่ไดรับการขึ้นทะเบียน สถานที่จัดการฝกอบรม เพื่อ

สอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบ หรือกํากับดูแลใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการ

ทํางานในที่อับอากาศปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้ 
 ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง สงสิ่งของ หรือเอกสาร      

ที่เกี่ยวของแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  
 ขอ ๒๙ หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งการอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 (๒) ส่ังใหหยุดการดําเนินงานเปนการชั่วคราว 

 (๓) เพิกถอนทะเบียน 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๐ ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ 

หรือผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ    
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วิธีการ และหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๔๘ กอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นผานการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม   

ผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ หรือผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามประกาศนี้  

ขอ ๓๑ หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศซึ่งได          

ใบรับรองตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตร   

การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ ใหถือวา

เปนหนวยงานฝกอบรมที่ข้ึนทะเบียนตามประกาศนี้จนกวาใบรับรองจะสิ้นอายุ 
 ขอ ๓๒ ผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการเปนวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการทํางานในที่อับอากาศที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยอมรับตามประกาศกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการ

ทํางานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ กอนหรือหลังวันที่ประกาศนี้มีผล         

ใชบังคับ และผานการฝกอบรมภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติเปน

วิทยากรผูทําการฝกอบรมภาคปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
     ประกาศ ณ วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
 

 (นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
อธิบดีกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน 
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