
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และหลักสตูรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๒๐  ก าหนดให้
นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ท างาน 
ในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัย 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
หลักสูตรที่อธิบดีประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามข้อ  ๒๐  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ ์ และวิธีการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้าง 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และ  
ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และหลักสูตรการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

กรณีลูกจ้างมีการเปลี่ยนงาน  หรือเปลี่ยนสถานที่ท างานซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  
ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับลูกจ้างผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการอนญุาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  ก่อนเริ่มการท างาน 

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งได้  ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าว
เข้ารับการฝึกอบรมกับนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  เป็นผู้ด าเนินการ  ทั้งนี้  นิติบุคคล
ดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ  ๒๐  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๓ ในการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  นายจ้างหรือนิติบุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  ต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๑) ให้แจ้งก าหนดการ  หลักสูตรการฝึกอบรม  พร้อมรายชื่อและคุณสมบัตวิทิยากร  ต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนการจัดฝึกอบรม  ทั้งนี้  อาจแจ้งเป็นเอกสารด้วยตนเอง 
หรือผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  (E - Service)  ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

(๒) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่ก าหนด 
(๓) จัดให้มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
(๔) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๕) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย  

ดังนี้ 
 (ก) ชื่อหน่วยงานที่ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม  พร้อมระบุข้อความว่า   

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”  หรือ  “จัดฝึกอบรมโดยนิติบุคคลได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  ใบอนุญาต
เลขที่  ...” 

 (ข) ชื่อและนามสกุลของลูกจ้างหรือบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม 
 (ค) ชื่อหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม 
 (ง) สถานที่ตั้งในการฝึกอบรม  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 (จ) วัน  เดือน  และปี  ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 (ฉ) ลงนามโดยนายจ้างหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑ 
ข้อ ๔ ผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศต้องจัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้อง 

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่เกินสามสิบคน  และวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน  และในภาคปฏิบัติ 
ต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสิบห้าคน 

ข้อ ๕ ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
กรณีนายจ้างเป็นผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศต้องจัดให้ลูกจ้าง  

เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถานที่จริงหรือมีลักษณะเหมือนสถานที่จริง 
กรณีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  เป็นผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างาน

ในที่อับอากาศต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติสถานที่ตั้งที่ได้รับอนุญาต 
ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 

อย่างทั่วถึงทุกคน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๒) มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์  ร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ   

โรคหัวใจ  หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้อ ๖ รายการอุปกรณ์การฝึกอบรมภาคปฏิบัติอย่างน้อย  ต้องประกอบด้วย 
(๑) เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๒) เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นขั้นต่ าของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือ
ระเบิดได้ 

(๓) เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มของสารเคมีในบรรยากาศ 
(๔) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
(๕) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามเนื้อหาหลักสูตร  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดส่งอากาศช่วยหายใจ  อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

ในการฝึกอบรม  ให้นายจ้างเลือกใช้เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ
ตามความเหมาะสมกับสารเคมีที่มีในสถานประกอบกิจการ 

หมวด  ๒ 
หลักสูตรการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๗ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  มีดังนี้ 
(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต 
(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน 
(๓) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ 
(๔) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 
(๕) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 
(๖) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 
ข้อ ๘ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  โดยจัดฝึกอบรมหนึ่งวัน  ดังนี้ 
(๑) ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมห้าชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ   

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย  สามสิบนาที 
 (จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิต  สามสิบนาที 
 (ฉ) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย  สามสิบนาที 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



 (ช) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง 
 (ก) เทคนิคการตรวจสภาพพ้ืนที่และงาน  ก่อนตัดสินใจอนุญาต  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ข) เทคนิคในการควบคุมการท างานในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ ๙ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง  โดยจัดฝึกอบรมสองวันต่อเนื่อง  ดังนี้ 
(๑) ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมเก้าชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ   

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย  สามสิบนาที 
 (จ) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

 (ฉ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 

 (ช) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ   
หนึ่งชั่วโมง 

 (ซ) การสั่งให้หยุดท างานชั่วคราว  สามสิบนาที 
 (ฌ) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 

ในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 
 (ญ) เทคนิคในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฎ) การควบคุมดูแล  การใช้เครื่องป้องกัน  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต  หนึ่งชั่วโมง 
(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง 
 (ก) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



 (ข) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ   
ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 

 (ค) เทคนิคในการควบคุมการท างานในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
 (ง) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า

สามสิบนาที 
 (จ) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
 (ฉ) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
ข้อ  ๑๐ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง  โดยจัดฝึกอบรมสามวันต่อเนื่อง  ดังนี้ 
(๑) ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ   

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย  สามสิบนาที 
 (ช) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

 (ซ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 

 (ฌ) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ญ) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฎ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฏ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  และการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  (CPR)  สองชั่วโมง   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง 
 (ก) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ข) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า

สามสิบนาที 
 (ง) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
 (จ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  และการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  (CPR)  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ช) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ  ๑๑ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง  โดยจัดฝึกอบรมสองวันต่อเนื่อง  ดังนี้ 
(๑) ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมเก้าชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 
 (ช) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

 (ซ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 

 (ฌ) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ญ) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย  หนึ่งชั่วโมง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง   
 (ก) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้านาที 
 (ข) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า 

สี่สิบห้านาที 
 (ค) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า

สามสิบนาที 
 (ง) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ  ๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และผู้ปฏิบัติงาน 

ในที่อับอากาศ  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง   
โดยจัดฝึกอบรมสี่วันต่อเนื่อง  ดังนี้ 

(๑)  ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมสิบห้าชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย  สามสิบนาที 
 (ช) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

 (ซ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 

 (ฌ) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ   
หนึ่งชั่วโมง 

 (ญ) การสั่งให้หยุดท างานชั่วคราว  สามสิบนาที 
 (ฎ) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 

ในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



 (ฏ) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฐ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฑ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  และการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  (CPR)  สองชั่วโมง 
 (ฒ) เทคนิคในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย  หนึ่งชั่วโมง 
 (ณ) การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  

หนึ่งชั่วโมง 
(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าเก้าชั่วโมง 
 (ก) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ข) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า 

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) เทคนิคการตรวจสภาพพ้ืนที่และงาน  ก่อนตัดสินใจอนุญาต  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ง) เทคนิคในการควบคุมการท างานในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
 (จ) การอนุญาตท างานในที่อับอากาศและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า  

สี่สิบห้านาที 
 (ช) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้านาที 
 (ซ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ฌ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  และการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  (CPR)  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ญ) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ  ๑๓ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  ใช้ระยะเวลา 

การฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงต่อเนื่อง  อย่างน้อยในหัวข้อวิชา  ดังนี้ 
(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 
(๒) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ 
(๓) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน   

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ 
(๔) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย 
(๕) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  และอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๖) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 
ในทีอ่ับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย 

(๗) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

ข้อ  ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัย 
ในการท างานในที่อับอากาศตามข้อ  ๑๓  ทุกห้าปีนับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ  ๘  
ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๒  โดยจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
ก่อนครบก าหนดห้าปี 

หากนายจ้างมิได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม  
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตามหลักสูตรข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๒  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๕ ในการฝึกอบรมลูกจ้างและผู้เขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐   
ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกการอบรมดับเพลิงขั้นต้น  ตามกฎหมาย 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับอัคคีภัย 

หมวด  ๓ 
วิทยากรฝกึอบรม 

 
 

ข้อ  ๑๖ วิทยากรผู้ท าการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า   รวมทั้ง 
มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  โดยผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง  รวมทั้ง 
มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสองปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค 
และระดับเทคนิคขั้นสูงมาไม่น้อยกว่าสามปี  โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย  
ในการท างานในที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง  รวมทั้งมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับ  
ที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสามปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๔)  ส าเร็จการศึกษาเฉพาะทางหรือผ่านการอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย 
และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี 

ข้อ  ๑๗ นายจ้างหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  ต้องจัดให้วิทยากรได้รับ 
การฝึกอบรมหรือเพ่ิมเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างานไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงต่อปี 

หมวด  ๔ 
การก ากับดูแล 

 
 

ข้อ  ๑๘ ให้นายจ้างจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  วัน  เวลาที่ฝึกอบรม 
พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้  ณ  สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง  พร้อมที่จะให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ  ๑๙ ให้นายจ้างท ารายงานผลการฝึกอบรมตามข้อ  ๒  ให้เป็นไปตามแบบรายงานผล 
การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศท้ายประกาศนี้  โดยแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี 
มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม  ทั้งนี้  อาจแจ้งด้วยตนเองหรือผ่านระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์  (E - Service)  ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๐ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ   
หรือผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์   
วิธีการ  และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และหลักสตูร
การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และหลักสูตรการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้นผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม   
ผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  หรือผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามประกาศนี้ 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเข้ารับการอบรมตามข้อ  ๑๓  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันก่อนครบก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว  เว้นแต่กรณีที่ เป็นผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งมาแล้วตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป  จะต้องเข้ารับการอบรมตามข้อ  ๑๓  ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
ในที่อับอากาศที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยอมรับ  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่า 
ผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นวิทยากรตามข้อ  ๑๖  ของประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อภิญญา  สุจรติตานนัท์ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



แบบรายงานผลการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 
ตามข้อ 19 ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 
 
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)        นายจ้าง 
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ (นายจ้าง)         
    เลขทะเบียนนิติบุคคล           
    ประกอบกิจการ           
    ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน     
    ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
    โทรศัพท ์   โทรสาร   โทรศัพท์มือถือ    
๓. รายงานผลการด าเนินการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 
    ๓.๑ วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการฝึกอบรม         
    ๓.๒ สถานที่ตั้งในการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 สถานที่ตั้งในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   
 สถานที่ตั้งในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
 ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   
    ๓.๓ ชื่อหลักสูตร และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓.๓.๑ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 
 ๓.๓.๒ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 
 ๓.๓.๓ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 
 ๓.๓.๔ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 
 ๓.๓.๕ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 
    ๓.๔ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยสามารถจัดท าเป็นเอกสารแนบได้ 
    ๓.๕ บัญชีรายชื่อชื่อวิทยากร พร้อมคุณสมบัติวิทยากร โดยสามารถจัดท าเป็นเอกสารแนบได้ 
    ๓.๖ เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถจัดท าเป็นเอกสารแนบได้ 
๔. ด าเนินการฝึกอบรมโดย 
    O  นายจ้าง เป็นผู้จัดการฝึกอบรมเอง 
    O  นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
         ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้จัดการฝึกอบรม เลขท่ีใบอนุญาต         . 
         โดยได้แนบส าเนาใบอนุญาตการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศมาด้วยแล้ว 
 
      ลงชื่อ      นายจ้าง 
      (     ) 
      วันที่      
 


