แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
1. การระบุสถานที่อับอากาศ
สถานที่อับอากาศ มีลักษณะคือ
1.1
เปนสถานที่ใหญพอที่คนจะเขาไปปฏิบัติงานภายในได
1.2
อยูในสภาพจํากัดไมใหมีการเขาออกไดโดยสะดวก ภายในมีความเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องมาจากสสารที่เปนพิษ หรือ สภาวะที่เปนอันตราย
1.3
เนื่องจากสภาพการเขาออกที่ไมสะดวกทําใหการกูภัยหรือชวยชีวิต เปนไปไดโดย
ยากลําบาก
1.4
ไมไดรับการออกแบบใหเปนสถานที่สําหรับปฏิบัติงาน Routine
2. อันตรายในสถานทีอ
่ ับอากาศ
ในสถานที่อับอากาศมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายดังตอไปนี้
2.1
การขาดออกซิเจน
2.2
กาซพิษ, Fume หรือ ไอระเหย ที่เปนพิษ
2.3
การทวมของของเหลว หรือ มีวัสดุไหลทะลักเขามา
ในสถานที่นั้นอยางทันทีทันใด
2.4
ไฟไหมและการระเบิด
2.5
ฝุน
2.6
ความรอน หรือ ความเย็น

ปายเตือนอันตราย
และหามเขา

3. การควบคุมความเสี่ยงในการเขาทํางานในสถานที่อบ
ั อากาศ
ในการลดความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้
3.1

3.2

มีผูควบคุมงาน

หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่อับอากาศ เชน จัดใหมีวิธีการทํางานโดยที่
ไมตองสงคนเขาไปขางใน เชน
(1) งานขจัดสิ่งอุดตันภายในไซโลโดยใชอุปกรณที่บังคับโดย Remote control
(2) การเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับงานตรวจสอบ การเขาสุมตัวอยาง
หรือ การทําความสะอาดดานใน
(3) การเลือกใชกลองที่บังคับดวย Remote control สําหรับงานตรวจสอบภายใน
ถังขนาดใหญ
กรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการเขาไปปฏิบัติงานภายในได ตองมีระบบการ
ทํางานอยางปลอดภัยไดแก
(1) มีผูควบคุมงานเขาดูแลรับผิดชอบ
(2) ดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสม และ มีความรู
ความสามารถในการเขาทํางานในสถานที่อับอากาศไดอยางปลอดภัย
(3) มีการตัดการทํางานของเครื่องจักร, กระแสไฟฟา, การปอนวัสดุ (Isolation)
(4) มีการทําความสะอาดกอนเขาดําเนินการ
(5) มีการตรวจสอบและดําเนินการใหชองทางเขามีขนาดที่เหมาะสม
(6) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
(7) มีการตรวจสอบวัดสภาพบรรยากาศในที่อับอากาศ (ปริมาณออกซิเจน,
สารพิษ)
(8) มีการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทของงานและมีแสงสวางเพียงพอ
(9) มีการใชเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม

4 มีการเตรียมการสําหรับเหตุฉุกเฉินใหพรอมกอนเริ่มการเขาปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
4.1 ตรวจสอบและใหมีการเตรียมพรอมตรวจสอบดูวาการแจงเหตุฉุกเฉิน
การกูภัย
4.2 มีเครื่องมือกูภัยและชวยชีวิตที่พรอมใชงานไดทันสถานะการณ และทีมมีขด
ี
ความสามารถตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
การนําสงแพทย
จากการเขาทํางานในที่อับอากาศครั้งนั้น ๆ ได
4.3 มีทีมกูภัยชวยชีวิตที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดทันสถานะการณ
4.4 พรอมสําหรับดําเนินการตามขั้นตอนสําหรับเหตุไฟไหม
4.5 มีความพรอมสําหรับการยกเลิกการปฏิบัติเมื่อจําเปน

5. โปรแกรมการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการเขาทํางานในสถานที่อับอากาศ
1. มีการชี้บงสถานที่ที่ถือเปนที่อับอากาศ
2. มีการปองกันการเขาโดยไปโดยพลการ
3. มีระบบการอนุญาตใหเขาไปปฏิบัติงาน
4. มีการวางแผนการเขาไปปฏิบัติงานในแตละครั้ง
5. จัดใหมีการระบายอากาศ
6. มีปายเตือนอันตราย
7. ชี้บงผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในสถานที่อับอากาศ
8. จัดใหมีอุปกรณที่จําเปน
ปายเตือนอันตราย
9. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจวัด
บรรยากาศในสถานที่อับอากาศ
10. มีแผนกูภัยฉุกเฉินสําหรับผูประสบภัยในสถานที่อับอากาศ
แผนปฏิบัตง
ิ านเชื่อมไฟฟาในที่อับอากาศ

ตรวจวัดบรรยากาศ

ใชเครื่องชวยหายใจ

6. การฝกอบรมตามกฏหมาย
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตร
การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ สําหรับบุคลคากรที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับงานในสถานที่อับอากาศ
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หัวขอของการฝกอบรม

ผูอนุญาต

(14 ขอ)

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
N
N
N
N

Y
N
Y
N
N
Y

Y
N
N
Y
N
N

Y (การใช)
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
6 ชม.

Y
Y
Y
N
N
N
N
3 ชม.
9 ชม.

N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
3 ชม.
9 ชม.

N
Y
Y
Y
Y
N
N
3 ชม.
9 ชม.

มาตรการความปลอดภัยกรณีเปนที่สูง

การระบายอากาศระหวางปฏิบัติงาน

เครื่องตรวจวัด
สภาพบรรยากาศ

ผูปฏิบต
ั ิ

(12 ขอ)

(8 ขอ)

ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศ
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
อันตรายในที่อับอากาศ
การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพรอมในที่อับอากาศ
วิธีการปฏิบต
ั ิงานในพื้นที่อับอากาศทีถ
่ ูกตองและปลอดภัย
ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการ
อนุญาต
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลทีใ่ ชในที่อับอากาศ
บทบาท หนาทีค
่ วามรับผิดชอบของผูอนุญาต
บทบาท หนาทีค
่ วามรับผิดชอบของผูควบคุมงาน
บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของผูชวยเหลือ
บทบาท หนาทีค
่ วามรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
การวางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากการทํางานในที่อับอากาศ
การสั่งใหหยุดทํางานชั่วคราว
เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
เทคนิคการระบายอากาศ
อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉก
ุ เฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
การดับเพลิงขั้นตน
การชวยเหลือและชวยชีวต
ิ
การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ
การฝกอบรมภาคทฤษฎี (ตามหัวขอทีก
่ า
ํ หนด)

หลักสูตรการฝกอบรม
ผูควบคุม ผูชวยเหลือ

อุปกรณ
ชวยหายใจ

เครื่อง
ดับเพลิง
อุปกรณที่จําเปนตาม กม. กําหนด

(12 ขอ)

7. รายการตรวจสอบและขอแนะนําสําหรับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547
ลํา
ดับ
3
(เริ่ม
ที่
ขอ3)

ขอกฏหมาย
ขอ 3 ใหนายจางจัดทําปายแจงขอความวา
"ที่อับอากาศ อันตราย หามเขา" ใหมีขนาด
มองเห็นไดชัดเจน ติดตั้งไวโดยเปดเผย
บริเวณทางเขาออกที่อับอากาศทุกแหง

ขอแนะนําสําหรับการปฏิบัติตามกฏหมาย
3.1 กําหนดหลักเกณฑการระบุสถานที่อับอากาศ ของบริษัท
(ถาตาม กม. ไมละเอียดเพียงพอ)
3.2 สํารวจและระบุแหลงทีถ
่ ือเปนสถานที่อับอากาศตาม กม.
ทุกแหงในสถานประกอบการ และ บริเวณที่มก
ี ารปฏิบัติงาน
โดยจัดทําเปนแผนผัง หรือ ตารางรายการสถานที่อับอากาศ
ของบริษัท
3.3 จัดเตรียมแบบของปายหาม และ สื่อสารใหเขาใจทัว่ กัน
3.4 กําหนดจุดติดตั้ง และ ติดปายหาม ณ สถานที่ตามขอ 3.2

4

5

6

ขอ 4 หามนายจางใหลูกจางหรือบุคคลใด
เขาไปในที่อับอากาศ เวนแตนายจางได
ดําเนินการใหมค
ี วามปลอดภัยตาม
กฎกระทรวงนีแ
้ ลว และลูกจางหรือบุคคลนั้น
ไดรับอนุญาตจากผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการ
อนุญาตตามขอ 18 และเปนผูผ
 านการอบรม
ตามขอ 21
ขอ 5 หามนายจางอนุญาตใหลูกจางหรือ
บุคคลใดเขาไปในที่อับอากาศหากนายจางรู
หรือควรรูวา ลูกจาง หรือบุคคลนั้นเปนโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรค
อื่นซึ่งแพทยเห็นวาการเขาไปในที่อับอากาศ
อาจเปนอันตรายตอบุคคลดังกลาว

ขอ 6 ใหนายจางจัดใหมีการตรวจวัด บันทึก
ผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศใน
ที่อับอากาศวามีบรรยากาศอันตรายหรือไม
โดยใหดําเนินการทั้งกอนใหลก
ู จางเขาไป
ทํางานและในระหวางที่ลูกจางทํางานในที่อับ
อากาศ
ถานายจางตรวจพบบรรยากาศอันตราย ให
นายจางดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) นําลูกจางและบุคคลที่อยูในที่อับอากาศ
ออกจากบริเวณนั้นทันที
(2) ประเมินและคนหาวาบรรยากาศอันตราย
เกิดจากสาเหตุใด
(3) ดําเนินการเพื่อทําใหสภาพอากาศในที่
อับอากาศนั้นไมมีบรรยากาศอันตราย เชน
การระบายอากาศ หรือการปฏิบัติตาม
มาตรการอื่น
หากนายจางไดดําเนินการตามวรรคสองแลว
ที่อับอากาศนั้นยังมีบรรยากาศอันตรายอยู
แตนายจางมีความจําเปนทีจ
่ ะตองใหลูกจาง
หรือบุคคลใดเขาไปในที่อับอากาศทีม
่ ี
บรรยากาศอันตรายนั้น ใหนายจางจัดให
ลูกจางหรือบุคคลนั้นสวมใสหรือใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลชนิดทีท
่ ํา
ใหบุคคล ดังกลาวทํางานในที่อับอากาศนั้น
ไดโดยปลอดภัย

4.1 กําหนดรายละเอียดขอบังคับการจางงาน เรื่อง การหาม
เขาไปในสถานที่อับอากาศโดยไมไดรับอนุญาต
4.2 กําหนดมาตรการปฏิบต
ั ิเพื่อความปลอดภัยของการ
ทํางานในสถานที่อับอากาศ
5.1 ระบุรายละเอียดในขอบังคับการจางงาน เรื่อง โรคที่
หามทํางานในสถานที่อับอากาศ
5.2 ระบุรายชื่อลูกจางที่มห
ี นาที่เขาไปปฏิบัตงิ านในสถานที่
อับอากาศ และ Update เสมอ
5.3 กําหนดความถี่ และจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจาง ตาม
รายชื่อในขอ 5.2 โดยระบุวาใครเปน โรคที่หามเขาทํางานใน
สถานที่อับอากาศ
5.4 แจงผลการตรวจแกพนง. และผูบังคับบัญชา โดยใหมีการ
แจงการหามแกพนง. ที่เปนโรคตองหามตาม 5.1
5.5 เก็บรักษาบันทึกและวิเคราะหผลตรวจสุขภาพ ไวเปน
หลักฐาน
6.1 จัดใหมข
ี ั้นตอนการปฏิบต
ั ิงานสําหรับ การตรวจวัดและ
ประเมินสภาพอากาศ โดยกําหนดรายละเอียด ทั้งในกรณีกอน
เขาทํางานและ ระหวางทํางาน
6.2 แจงรายละเอียดขั้นตอนใหผูปฏิบัติไดทราบและถือปฏิบต
ั ิ
6.3 จัดใหมข
ี ั้นตอนการปฏิบต
ั ิงาน โดยมีรายละเอียด
ครอบคลุมการปฏิบัติ
ในกรณีพบสภาพบรรยากาศอันตราย
• ใหผูปฏิบัติงานออกจากบริเวณ ฯ ,
• ใหมีการหาสาเหตุ และ
• ใหมีการระบายอากาศ หรือ การดําเนินการเพื่อขจัด
อันตราย

6.4 จัดเตรียม PPE เพื่อสวมใสในกรณีที่ตองเขาไปทํางานใน
สถานที่อับอากาศซึ่งสภาพบรรยากาศเปนอันตราย
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ใหนายจางเก็บบันทึกผลการตรวจวัด
การประเมินสภาพอากาศ และการดําเนินการ
เพื่อใหสภาพอากาศในที่อับอากาศไมมี
บรรยากาศอันตรายไวพรอมทีจ
่ ะใหพนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ 7 กรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในที่
อับอากาศใหนายจางแตงตั้งลูกจางที่มค
ี วามรู
ความสามารถ และไดรับการฝกอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตามขอ
21 ใหเปนผูควบคุมงานคนหนึ่งหรือหลาย
คนตามความจําเปนเพื่อทําหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) วางแผนการปฏิบัติงานและการปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและปด
ประกาศ หรือแจงใหลูกจางทราบเปนลาย
ลักษณอักษร
(2) ชี้แจงและซักซอมหนาทีค
่ วาม
รับผิดชอบ วิธีการปฏิบต
ั ิงาน และวิธีการ
ปองกันอันตรายใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไว
(3) ควบคุมดูแลใหลูกจางใชเครื่องปองกัน
อันตราย และอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล และใหตรวจตราอุปกรณดังกลาว
ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน
(4) สั่งใหหยุดการทํางานไวชั่วคราว ใน
กรณีที่มีเหตุซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ลูกจางจนกวาเหตุนั้นจะหมดไป และหาก
จําเปนจะขอใหผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการ
อนุญาตตามขอ 18 ยกเลิกการอนุญาตนั้น
เสียก็ได
ขอ 8 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งไดรับการ
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับ
อากาศตามขอ 21 คนหนึ่งหรือหลายคนตาม
ความจําเปน เปนผูชวยเหลือ พรอมดวย
อุปกรณชวยเหลือและชวยชีวต
ิ ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน คอยเฝาดูแลบริเวณ
ทางเขาออกทีอ
่ ับอากาศโดยใหสามารถ
ติดตอสื่อสารกับลูกจางทีท
่ ํางานในที่อับ
อากาศไดตลอดเวลา เพื่อชวยเหลือลูกจาง
ออกจากที่อับอากาศ
ขอ 9 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล อุปกรณชวยเหลือ
และชวยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานตาม
มาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด และ
นายจางตองควบคุมดูแลใหลูกจางซึ่งทํางาน
ในที่อับอากาศและผูชวยเหลือสวมใส หรือใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
และอุปกรณชว ยเหลือและชวยชีวิตนั้น
ขอ 10 ใหนายจางจัดใหมส
ี ิ่งปดกั้นมิให
บุคคลใดเขาหรือตกลงไปในทีอ
่ ับอากาศที่มี
ลักษณะเปนชอง โพรง หลุม ถังเปด หรือทีม
่ ี
ลักษณะคลายกัน
ขอ 11 ใหนายจางปด กั้น หรือกระทําโดย
วิธีการอื่นใดที่มผ
ี ลในการปองกันมิให
พลังงานสาร หรือสิ่งที่เปนอันตรายเขาสู
บริเวณที่อับอากาศในระหวางที่ลูกจางกําลัง
ทํางาน

6.5 กําหนดวิธก
ี ารจัดเก็บ ผูร บ
ั ผิดชอบรวบรวมและจัดเก็บ
บันทึกผลการตรวจวัดสภาพบรรยากาศ และสือ
่ สารให
ผูปฏิบต
ั ิงานไดทราบ
7.1 ระบุรายชื่อ พนง. ที่จาํ เปนตองเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร ผูค
 วบคุมงาน

7.2 จัดใหมีการฝกอบรม และ เก็บรักษาบันทึกหลักฐานการ
ฝกอบรม

7.3 กําหนดอํานาจหนาที่ของ ผูควบคุมงานใหครอบคลุม
รายละเอียดขอ (1) – (4) ตาม กม. กําหนด และแจงให
ผูปฏิบต
ั ิงานรวมถึงผูเกี่ยวของไดทราบ

7.4 จัดใหมข
ี ั้นตอนการปฏิบต
ั ิงานโดยมีรายละเอียด
ครอบคลุมและ สอดคลองตาม 7.3

8.1 ระบุรายชื่อ พนง. ที่จาํ เปนตองเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร ผูชว
 ยเหลือ
8.2 จัดใหมีการฝกอบรม และ เก็บรักษาบันทึกหลักฐานการ
ฝกอบรม
8.3 กําหนดอํานาจหนาที่ของ ผูชวยเหลือ ใหครอบคลุม
รายละเอียดในขอ 8 ตาม กม. กําหนด และแจงให
ผูปฏิบต
ั ิงานรวมถึงผูเกี่ยวของไดทราบ
8.4 จัดใหมข
ี ั้นตอนการปฏิบต
ั ิงานโดยมีรายละเอียด
ครอบคลุมและ สอดคลองตาม 8.3
่ ับ
8.5 จัดใหมีอุปกรณสื่อสารสําหรับการปฏิบัตงิ านในสถานทีอ
อากาศ
9.1 กําหนดรายการ PPE และอุปกรณชว
 ยเหลือ
ชวยชีวต
ิ ที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
โดยพิจารณาจาก สภาพความเสี่ยงของงาน และ มาตรฐานที่
อธิบดีประกาศกําหนด
9.2 กําหนดรายละเอียดในขอบังคับการจางงาน เรื่องการสวม
ใส PPE, การใชปกรณชวยเหลือ ชวยชีวิต
9.3 ตรวจสอบรายละเอียดในขัน
้ ตอนปฏิบัติงานตาง ๆ ที่มี
สําหรับงานในที่อับอากาศใหครอบคลุมถึงรายการอุปกรณ
ตาม 9.1
10.1 จากรายการ 3.2 พิจารณา กําหนดสถานที่อับอากาศที่
ตองมีการปองกันการตกหลน
10.2 จัดทํา Safe Guard ปองกัน การตกหลน
11.1 จัดใหมข
ี น
ั้ ตอนการปฏิบัติงานสําหรับ Plant Isolation
โดยใหมีรายละเอียดอางอิง กับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
สถานที่อับอากาศ
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ขอ 12 ใหนายจางจัดบริเวณทางเดินหรือ
ทางเขาออกทีอ
่ ับอากาศใหมค
ี วามสะดวก
และปลอดภัย

12.1 จากรายการตาม 3.2 นํามาประเมินความเสี่ยงในการเขา
ออกและจัดทํามาตรการลดความเสี่ยง
12.2 มอบหมายอํานาจหนาทีใ่ นการดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการ แก ผูค
 วบคุมงาน
13.1 กําหนดรายละเอียดในขอบังคับการจางงาน เรื่องการ
หามสูบบุหรีใ่ นที่อับอากาศ และ พกพาอุปกรณที่ทําใหเกิด
ประกายไฟที่ไมเกี่ยวของกับงานเขาไป
13.2 จัดทําปายหามติดทีท
่ างเขาสูสถานที่อับอากาศ

13

ขอ 13 ใหนายจางประกาศหามลูกจางสูบ
บุหรี่ หรือพกพาอุปกรณสําหรับจุดไฟหรือติด
ไฟที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานเขาไปในที่อับ
อากาศปดไวบริเวณทางเขาออกที่อับอากาศ
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ขอ 14 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณไฟฟาที่
เหมาะสมในการใชงานในที่อับอากาศ และ
ตรวจสอบใหอุปกรณไฟฟานั้นมีสภาพ
สมบูรณและปลอดภัยพรอมใชงาน ถาที่อับ
อากาศนั้นมีบรรยากาศที่ไวไฟหรือระเบิดได
ตองเปนอุปกรณไฟฟาชนิดทีส
่ ามารถปองกัน
มิใหตด
ิ ไฟหรือระเบิดได

14.1 กําหนดรายการ และ รายละเอียดทางเทคนิค สําหรับ
อุปกรณไฟฟาที่ใชในงานในสถานที่อับอากาศ
14.2 พิจารณาระบุการปฏิบัติงานในที่อับอากาศทีม
่ ีบรรยากาศ
ที่ไวไฟ และ ความเสี่ยงตอการติดไฟ หรือระเบิด โดยมีการ
ประเมินความเสี่ยงและมีการกําหนดมาตรการสําหรับการ
ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
14.3 กําหนดรายการ และ รายละเอียดทางเทคนิค สําหรับ
อุปกรณไฟฟาที่จําเปนตามขอ 14.2
14.4 จัดหาอุปกรณตามรายการที่กําหนดใน 14.1 และ 14.3
ใหมีปริมาณเพียงพอ และ จัดหามาทดแทนของเดิมที่อยูใน
สภาพไมเหมาะสมกับการใชงาน
14.5 จัดใหมีการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณตาม
14.1 และ 14.3 โดยมีแผนงานที่เหมาะสม
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ขอ 15 ใหนายจางจัดใหมีเครือ
่ งดับเพลิงที่มี
ประสิทธิภาพและจํานวนเพียงพอที่จะใชได
ทันที เมื่อมีการทํางานที่อาจกอใหเกิดการลุก
ไหม
ขอ 16 หามนายจางอนุญาตใหลูกจาง
ทํางานที่กอใหเกิดความรอน หรือประกายไฟ
ในที่อับอากาศ เชน การเชื่อม การเผาไหม
การย้ําหมุด การเจาะ หรือการขัด เวนแตจะ
ไดจัดใหมีมาตรการความปลอดภัยที่
เหมาะสมตามหมวดนี้
ขอ 17 หามนายจางอนุญาตใหลูกจาง
ทํางานที่ใชสารระเหยงาย สารพิษ สารไวไฟ
ในที่อับอากาศเวนแตจะไดจด
ั ใหมีมาตรการ
ความปลอดภัยที่เหมาะสมตามหมวดนี้

15.1 จัดใหมีอป
ุ กรณดับเพลิงเพียงพอทั้งชนิด และ ปริมาณ
สําหรับการเตรียมพรอมสําหรับเหตุเพลิงไหม ในการทํางาน
ในที่อับอากาศ

16

117

18

ขอ 18 ใหนายจางเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหลูกจางทํางานในที่อับ
อากาศในการนีน
้ ายจางจะมอบหมายเปน
หนังสือใหลูกจาง ซึ่งไดรับการฝกอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตามขอ
21 คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน
เปนผูมีหนาที่รบ
ั ผิดชอบในการอนุญาตแทนก็
ได
ใหนายจางเก็บหนังสือมอบหมายไว
ณ สถานประกอบกิจการพรอมที่จะให
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได

16.1 กําหนดรายละเอียดในขอบังคับการจางงาน เรื่องการ
หามทําใหเกิดประกายไฟ ในสถานที่อับอากาศ
16.2 มีการประเมินความเสีย
่ งสําหรับงานในที่อับอากาศที่
กอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ
16.3 จัดใหมีขน
ั้ ตอนการปฏิบต
ั ิงานเพื่อลดความเสี่ยงตามขอ
16.2
17.1 กําหนดรายละเอียดในขอบังคับการจางงาน ใชสาร
ระเหยงาย สารพิษ สารไวไฟในที่อับอากาศ
17.2 มีการประเมินความเสีย
่ งสําหรับงานในที่อับอากาศที่ใช
สารระเหยงาย สารพิษ สารไวไฟในที่อับอากาศ
17.3 จัดใหมีขน
ั้ ตอนการปฏิบต
ั ิงานเพื่อลดความเสี่ยงตามขอ
16.2
18.1 ระบุรายชือ
่ พนง. ที่จําเปนตองเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร ผูอ
 นุญาต
18.2 จัดใหมีการฝกอบรม และ เก็บรักษาบันทึกหลักฐานการ
ฝกอบรม
18.3 กําหนดอํานาจหนาที่ของ ผูอนุญาตจัดทําหนังสือมอบ
อํานาจ มอบหมายการอนุญาตใหเขาทํางานในสถานที่อับ
อากาศ และแจงใหผูปฏิบัติงานรวมถึงผูเกี่ยวของไดทราบ
ครอบคลุมและ สอดคลองตาม 18.3
18.4 จัดใหมข
ี น
ั้ ตอนการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด
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ขอ 19 ใหนายจางจัดใหมีหนังสืออนุญาตให
ลูกจางทํางานในที่อับอากาศทุกครั้งและ
หนังสืออนุญาตนั้นอยางนอยตองมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ที่อับอากาศที่อนุญาตใหลูกจางเขาไป
ทํางาน
(2) วัน เวลา ในการทํางาน
(3) งานทีใ่ หลก
ู จางเขาไปทํา
(4) ชื่อลูกจางที่อนุญาตใหเขาไปทํางาน
(5) ชื่อผูค
 วบคุมงานตามขอ 7
(6) ชื่อผูช
 วยเหลือตามขอ 8
(7) มาตรการความปลอดภัยทีเ่ ตรียมไวกอน
การใหลูกจางเขาไปทํางาน
(8) ผลการตรวจสภาพอากาศและสภาวะที่
อาจเกิดอันตราย
(9) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล และอุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิต
(10) อันตรายที่ลูกจางอาจไดรับในกรณี
ฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
(11) ชื่อและลายมือชื่อผูขออนุญาต และชื่อ
และลายมือชื่อผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการ
อนุญาตตามขอ 18
ขอ 20 ใหนายจางเก็บหนังสืออนุญาตให
ลูกจางทํางานในที่อับอากาศตามขอ 19 ไว
ณ สถานประกอบกิจการพรอมที่จะให
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได และให
ปดสําเนาหนังสือดังกลาวไวที่บริเวณทางเขา
ที่อับอากาศใหเห็นชัดเจนตลอดเวลาที่
ลูกจางทํางาน

19.1 จัดใหมีขน
ั้ ตอนการปฏิบต
ั ิงานในการอนุญาตใหเขาไป
ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

19.2 จัดใหมี หนังสืออนุญาต ใหเขาทํางานในสถานที่อับ
อากาศ โดยมีรายละเอียดครอบคลุม ตาม กม. ขอ (1) – (11)

20.1 จัดใหมท
ี ป
ี่ ดประกาศทีทางเข
่
าสูที่อับอากาศ เพื่อปด
ประกาศหนังสืออุญาตใหเขาไปปฏิบัติงานในสถานที่อับ
อากาศที่ไดรับการอนุมัติแลว ใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ
ไดมองเห็น
20.2 มอบหมายอํานาจหนาทีใ่ นการดูแลใหมก
ี ารปดประกาศ
แกผูควบคุมงาน
20.3 กําหนดวิธีการจัดเก็บ ผูร ับผิดชอบรวบรวมและจัดเก็บ
หนังสืออนุญาต และสื่อสารใหผูปฏิบต
ั ิงานไดทราบ

21

ขอ 21 ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดี
ประกาศกําหนดแกลูกจางทุกคนทีท
่ ํางานใน
ที่อับอากาศ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของใหมีความรู
ความเขาใจทักษะที่จําเปนในการทํางาน
อยางปลอดภัย ตามหนาทีท
่ ี่ไดรับมอบหมาย
พรอมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ดูขอ 7, 8 และ 18
21.1 ระบุรายชือ
่ พนง. ที่จําเปนตองเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร ผูป
 ฏิบัติงานในสถานที่อบ
ั อากาศ
21.2 จัดใหมีการฝกอบรม และ เก็บรักษาบันทึกหลักฐานการ
ฝกอบรม
21.3 กําหนดอํานาจหนาที่ของ ผูปฏิบต
ั ิงานใหครอบคลุม
รายละเอียด ตาม กม. กําหนด และแจงใหผูปฏิบัติงานรวมถึง
ผูเกี่ยวของไดทราบ
21.4 จัดใหมข
ี น
ั้ ตอนการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด
ครอบคลุมและ สอดคลองตาม 21.3

22

ขอ 22 ใหนายจางเก็บหลักฐานการฝกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
ตามขอ 21 ไวพรอมที่จะใหพนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบได

22.1 กําหนดวิธีการจัดเก็บ ผูร ับผิดชอบรวบรวมและจัดเก็บ
หลักฐานการฝกอบรม และสื่อสารใหผูปฏิบต
ั งิ านไดทราบ

