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กฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศ
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ที่อับอำกำศ” (Confined Space) หมำยควำมว่ำ ที่ซึ่งมีทำงเข้ำออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้
สำหรับเป็นสถำนที่ทำงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภำพอันตรำยหรือมีบรรยำกำศอันตรำย
เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตำ ภำชนะ
หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
“สภำพอันตรำย” หมำยควำมว่ำ สภำพหรือสภำวะที่อำจทำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยจำกกำรทำงำน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีวัตถุหรือวัสดุที่อำจก่อให้เกิดกำรจมลงของลูกจ้ำงหรือถมทับลูกจ้ำงที่เข้ำไปทำงำน
(๒) มีสภำพที่อำจทำให้ลูกจ้ำงตก ถูกกัก หรือติดอยู่ภำยใน
(๓) มีสภำวะที่ลูกจ้ำงมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับอันตรำยจำกบรรยำกำศอันตรำย
(๔) สภำพอื่นใดที่อำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือชีวิตตำมที่อธิบดีประกำศกำหนด
“บรรยำกำศอันตรำย” หมำยควำมว่ำ สภำพอำกำศที่อำจทำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยจำกสภำวะ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีออกซิเจนต่ำกว่ำร้อยละ ๑๙.๕ หรือมำกกว่ำร้อยละ ๒๓.๕ โดยปริมำตร
(๒) มีก๊ำซ ไอ หรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ ๑๐ ของค่ำควำมเข้มข้นขัน้ ต่ำ
ของสำรเคมีแต่ละชนิดในอำกำศที่อำจติดไฟหรือระเบิดได้ (lower flammable limit หรือ lower
explosive limit)
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(๓) มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่ำควำมเข้มข้นเท่ำกับหรือมำกกว่ำค่ำควำมเข้มข้นขั้นต่ำสุด
ของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด (minimum explosible concentration)
(๔) มีค่ำควำมเข้มข้นของสำรเคมีแต่ละชนิดเกินมำตรฐำนที่กำหนดตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริ ห ำร จั ด กำร และด ำเนิ น กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย
(๕) สภำวะอื่นใดที่อำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือชีวิตตำมที่อธิบดีประกำศกำหนด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๒ ให้นำยจ้ำงจัดทำป้ำยแจ้งข้อควำมว่ำ “ที่อับอำกำศ อันตรำย ห้ำมเข้ำ” ให้มีขนำด
มองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งไว้โดยเปิดเผยบริเวณทำงเข้ำออกของที่อับอำกำศทุกแห่ง สำหรับที่อับอำกำศ
ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เฉพำะในกำรเปิดทำงเข้ำออก ให้นำยจ้ำงจัดให้มีมำตรกำรควบคุมเพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรเปิดทำงเข้ำออกและต้องติดป้ำยแจ้งข้อควำมดังกล่ำวด้วย
ข้อ ๓ ห้ำมนำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ เว้นแต่นำยจ้ำงได้ดำเนินกำร
ให้มีควำมปลอดภัยตำมกฎกระทรวงนี้แล้ว และลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญำตจำกผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรอนุญำตตำมข้อ ๑๗ และเป็นผู้ได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับอำกำศ
ตำมข้อ ๒๐
ข้อ ๔ ห้ ำมนำยจ้ำงอนุ ญำตให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ หำกนำยจ้ำงรู้
หรือควรรู้ว่ำลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่ำ
กำรเข้ำไปในที่อับอำกำศอำจเป็นอันตรำยต่อบุคคลดังกล่ำว
หมวด ๒
มำตรกำรควำมปลอดภัย
ข้อ ๕ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรประเมินสภำพอันตรำยในที่อับอำกำศ หำกพบว่ำมีสภำพอันตรำย
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรควบคุมสภำพอันตรำยเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อลูกจ้ำง และให้นำยจ้ำง
เก็ บ หลั ก ฐำนกำรด ำเนิ น กำรไว้ ณ สถำนประกอบกิ จ กำร หรื อ สถำนที่ ท ำงำน เพื่ อ ให้ พ นั ก งำน
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้อ ๖ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจวัด บันทึกผลกำรตรวจวัด และประเมินสภำพอำกำศ
ในที่อับอำกำศก่อนให้ลูกจ้ำงเข้ำไปทำงำนและในระหว่ำงที่ลูกจ้ำงทำงำนในที่อับอำกำศ หำกพบว่ำ
มีสภำวะที่เป็นบรรยำกำศอันตรำย ให้นำยจ้ำงดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ำมบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศ
(๒) กรณีที่มีลูกจ้ำงอยู่ระหว่ำงกำรทำงำนในที่อับอำกำศ ให้นำลูกจ้ำงออกจำกบริเวณนัน้ ทันที
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(๓) ประเมินและค้นหำสำเหตุของกำรเกิดบรรยำกำศอันตรำย
(๔) ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ท ำให้ ส ภำพอำกำศในที่ อั บ อำกำศนั้ น ไม่ มี บ รรยำกำศอั น ตรำย เช่ น
กำรระบำยอำกำศหรือกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอื่นเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแก่ลูกจ้ำง
ให้นำยจ้ำงเก็บบันทึกผลกำรตรวจวัด กำรประเมินสภำพอำกำศ และกำรดำเนินกำรเพื่อให้
สภำพอำกำศในที่อับอำกำศไม่มีบรรยำกำศอันตรำยไว้ ณ สถำนประกอบกิจกำร หรือสถำนที่ทำงำน
เพื่อให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้อย่ำงน้อยหนึ่งปี
ข้อ ๗ หำกนำยจ้ำงได้ดำเนินกำรตำมข้อ ๖ แล้ว ที่อับอำกำศยังมีบรรยำกำศอันตรำยอยู่
แต่นำยจ้ำงมีควำมจำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเข้ำไปในที่อับอำกำศที่มีบรรยำกำศอันตรำยนั้น
ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลนั้นสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมำะสม
กับลักษณะงำน และใช้อุปกรณ์กำรทำงำนชนิดที่ทำให้บุคคลดังกล่ำวทำงำนในที่อับอำกำศได้โดยปลอดภัย
ข้อ ๘ กรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงทำงำนในที่อับอำกำศ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีลู กจ้ำงซึ่งได้รับ
กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับอำกำศตำมข้อ ๒๐ คนหนึ่งหรือหลำยคนตำมควำมจำเป็น
เป็นผู้ควบคุมงำนประจำในบริเวณพื้นที่ทำงำนตลอดเวลำเพื่อทำหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท ำแผนกำรปฏิ บั ติง ำนและกำรป้อ งกัน อัน ตรำยที่อ ำจเกิด ขึ้น จำกกำรท ำงำนและ
แผนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงำนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และปิดประกำศหรือแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
(๒) ชี้แจงและซักซ้อมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ วิธีกำรปฏิบัติงำน และวิธีกำรป้องกันอันตรำย
ให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
(๓) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องป้องกันอันตรำยและอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
และให้ตรวจตรำอุปกรณ์ดังกล่ำวให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน
(๔) สั่งให้หยุดกำรทำงำนไว้ชั่วครำวในทันที ในกรณีที่มีเหตุซึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำง
หรือลูกจ้ำงแจ้งว่ำอำจเกิดอันตรำย จนกว่ำเหตุนั้นจะหมดไป และหำกจำเป็นจะขอให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรอนุญำตตำมข้อ ๑๗ ยกเลิกกำรอนุญำตให้ลูกจ้ำงทำงำนในที่อับอำกำศนั้นเสียก็ได้
ผู้ควบคุมงำนตำมวรรคหนึง่ อำจทำหน้ำที่ควบคุมกำรทำงำนในที่อับอำกำศหลำยจุด กำรทำงำน
ในบริเวณพื้นที่เดียวกันในครำวเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ ต้องสำมำรถมำถึงแต่ละจุดกำรทำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว
ในทันทีที่มีเหตุฉุกเฉิน
ข้อ ๙ ให้นำยจ้ำงดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ให้ มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิต
ที่เหมำะสมกับลักษณะงำนตำมมำตรฐำนที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงซึ่งทำงำนในที่อับอำกำศและผู้ช่วยเหลือ
สวมใส่หรือใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตนั้น
(๒) จัดให้ลูกจ้ำงซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับอำกำศตำมข้อ ๒๐
คนหนึ่ งหรือหลำยคนตำมควำมจำเป็น เป็นผู้ช่วยเหลือ พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
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ที่เหมำะสมกับลักษณะงำน คอยเฝ้ำดูแลบริเวณทำงเข้ำออกที่อบั อำกำศ โดยให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับ
ลูกจ้ำงที่ทำงำนในที่อับอำกำศและช่วยเหลือลูกจ้ำงออกจำกที่อับอำกำศได้ตลอดเวลำ
ข้อ ๑๐ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีสิ่งปิดกั้นที่สำมำรถป้องกันมิให้บุคคลใดเข้ำหรือตกลงไปในที่อับอำกำศ
ที่มีลักษณะเป็นช่อง โพรง หลุม ถังเปิด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
ข้อ ๑๑ กรณีที่ที่อับอำกำศที่ให้ลูกจ้ำงทำงำนมีผนังต่อหรือมีโอกำสที่พลังงำน สำร หรือสิ่งที่
เป็นอันตรำยจะรั่วไหลเข้ำสู่บริเวณที่อับอำกำศที่ทำงำนอยู่ ให้นำยจ้ำงปิดกั้นหรือกระทำโดยวิธีกำรอื่นใด
ที่มีผลในกำรป้องกันมิให้พลังงำน สำร หรือสิ่งที่เป็นอันตรำยเข้ำสู่บริเวณที่อับอำกำศในระหว่ำงที่ลูกจ้ำง
กำลังทำงำน
ข้อ ๑๒ ให้ น ำยจ้ ำ งจั ด บริ เ วณทำงเดิ น หรื อ ทำงเข้ ำ ออกที่ อั บ อำกำศให้ มี ค วำมสะดวก
และปลอดภัย
ข้อ ๑๓ ให้นำยจ้ำงประกำศห้ำมลูกจ้ำงหรือบุคคลใดสูบบุหรี่ หรือพกพำอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ
หรือติดไฟที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนเข้ำไปในที่อับอำกำศ โดยปิดหรือแสดงไว้บริเวณทำงเข้ำออกที่อับอำกำศ
ข้อ ๑๔ ให้ น ำยจ้ ำ งจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ ที่ เ หมำะสมในกำรใช้ ง ำนในที่ อั บ อำกำศและ
ตรวจสอบให้ อุปกรณ์ไ ฟฟ้ำนั้ นมีสภำพสมบูรณ์และปลอดภัยพร้อมใช้งำน ในกรณีที่ที่อับอำกำศนั้น
มีบรรยำกำศอันตรำยที่ไวไฟหรือระเบิดได้ ต้องเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดที่ไม่เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดกำรติดไฟ
หรือระเบิดได้
ข้อ ๑๕ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในจำนวนเพียงพอ
ที่จะใช้ได้ทันทีที่มีกำรทำงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรลุกไหม้
ข้อ ๑๖ ห้ำมนำยจ้ำงอนุญำตให้ลูกจ้ำงทำงำนต่อไปนี้ในที่อับอำกำศ
(๑) งำนที่ก่อให้เกิดควำมร้อนหรือประกำยไฟในที่อับอำกำศ เช่น กำรเชื่อม กำรเผำไหม้
กำรย้ำหมุด กำรเจำะ กำรขัด หรืองำนอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
(๒) งำนที่ใช้สำรระเหยง่ำย สำรพิษ หรือสำรไวไฟ
มิให้ น ำควำมในวรรคหนึ่ งมำใช้บังคับกับกรณีที่นำยจ้ำงได้จัดให้มีมำตรกำรควำมปลอดภัย
ตำมกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ลูกจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนอำจปฏิเสธกำรทำงำนในครำวใดก็ได้ หำกเห็นว่ำกำรทำงำน
ในครำวนั้นไม่มีมำตรกำรรองรับเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อลูกจ้ำง
หมวด ๓
กำรอนุญำต
ข้อ ๑๗ ให้นำยจ้ำงเป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุญำตให้ลูกจ้ำงทำงำนในที่อับอำกำศ
ในกำรนี้ นำยจ้ำงจะมอบหมำยเป็นหนังสือให้ลูกจ้ำงซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ในที่ อั บ อำกำศตำมข้ อ ๒๐ คนหนึ่ ง หรื อ หลำยคนตำมควำมจ ำเป็ น เป็ น ผู้ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
กำรอนุญำตแทนก็ได้
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ให้นำยจ้ำงเก็บหนังสือมอบหมำยไว้ ณ สถำนประกอบกิจกำร หรือสถำนที่ทำงำน เพื่อให้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้อ ๑๘ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีหนังสืออนุญำตให้ลูกจ้ำงทำงำนในที่อับอำกำศทุกครั้ง โดยอย่ำงน้อย
ต้องมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ที่อับอำกำศที่อนุญำตให้ลูกจ้ำงเข้ำไปทำงำน
(๒) วัน เวลำในกำรทำงำน
(๓) งำนที่ให้ลูกจ้ำงเข้ำไปทำ
(๔) ชื่อลูกจ้ำงที่อนุญำตให้เข้ำไปทำงำน
(๕) ชื่อผู้ควบคุมงำนตำมข้อ ๘
(๖) ชื่อผู้ช่วยเหลือตำมข้อ ๙ (๒)
(๗) อันตรำยที่ลูกจ้ำงอำจได้รับ และวิธีกำรปฏิบัติตนและกำรช่วยเหลือลูกจ้ำงออกจำกที่อับอำกำศ
ในกรณีฉุกเฉิน และวิธีกำรหลีกหนีภัย
(๘) ผลกำรประเมินสภำพอันตรำยและบรรยำกำศอันตรำย
(๙) มำตรกำรควำมปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนกำรให้ลูกจ้ำงเข้ำไปทำงำน
(๑๐) อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
(๑๑) ชื่อและลำยมือชื่อผู้ขออนุญำต และชื่อและลำยมือชื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอนุญำต
ตำมข้อ ๑๗
(๑๒) ผลกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงที่ทำงำนในที่อับอำกำศโดยมีใบรับรองแพทย์
ข้อ ๑๙ ให้ น ำยจ้ ำ งเก็ บ หนั ง สื ออนุ ญำตให้ ลู กจ้ ำ งทำงำนในที่อั บ อำกำศตำมข้อ ๑๘ ไว้
ณ สถำนประกอบกิจกำรหรือสถำนที่ทำงำน เพื่อให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้และ
ให้ปิดหรือแสดงสำเนำหนังสือดังกล่ำวไว้ที่บริเวณทำงเข้ำที่อับอำกำศให้เห็นชัดเจนตลอดเวลำที่ลูกจ้ำงทำงำน
หมวด ๔
กำรฝึกอบรม
ข้อ ๒๐ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับอำกำศแก่ลูกจ้ำงทุกคน
ที่ทำงำนในที่อับอำกำศรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน
อย่ ำ งปลอดภั ย ตำมหน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย พร้ อ มทั้ ง วิ ธี ก ำรและขั้ น ตอนในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และหลักสูตรที่อธิบดีประกำศกำหนด
ในกรณีที่น ำยจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรฝึกอบรมตำมวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้นิติบุคคล
ที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๑ เป็นผู้ดำเนินกำร
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ข้อ ๒๑ ให้ น ำยจ้ำงเก็บหลักฐำนกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับอำกำศ
ตำมข้อ ๒๐ ไว้ ณ สถำนประกอบกิจกำรหรือสถำนที่ทำงำน เพื่อให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๒๒ ให้ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และหลักสูตร
กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับอำกำศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้ได้ต่อไป
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่ำจะมีประกำศตำมข้อ ๒๐ ใช้บังคับ
ให้หน่วยงำนฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับอำกำศที่ได้ขึ้นทะเบียน ตำมประกำศ
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำนในที่อับอำกำศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ดำเนิ น กำรตำมประกำศดังกล่ำวต่อไป และให้ถือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๑
ตำมข้อ ๒๐ วรรคสอง จนกว่ำจะมีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๑ ดำเนินกำร
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่นำยจ้ำงจัดให้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับอำกำศ
ตำมกฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัด กำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในที่อับอำกำศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ถือว่ำนำยจ้ำงได้จัดให้มีกำรฝึกอบรม
แก่ลูกจ้ำงและลูกจ้ำงได้รับกำรฝึกอบรมตำมข้อ ๒๐ แล้ว
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้นำยจ้ำงบริหำร
จั ด กำร และด ำเนิ น กำรด้ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนให้ เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในกำรทำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศสมควรจะต้องมีระบบกำรบริหำร
จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ได้มำตรฐำน
อันจะทำให้ลูกจ้ำงและผู้เกี่ยวข้องมีควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศมำกยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

