
 

 

 

 

 
 

กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ในที่อับอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง-

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘ และมาตรา ๕๐ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย    

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

  ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

  “ที่อับอากาศ” หมายความวา ที่ซึ่งมีทางเขาออกจํากัดและมีการระบายอากาศไมเพียง

พอที่จะทําใหอากาศภายในอยูในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เชน อุโมงค ถ้ํา บอ หลุม หองใตดิน

หองนิรภัย ถังน้ํามัน ถังหมัก ถัง ไซโล ทอ เตา ภาชนะหรือส่ิงอื่นที่มีลักษณะคลายกัน 

  “บรรยากาศอันตราย” หมายความวา สภาพอากาศที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายจาก

สภาวะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีออกซิเจนต่ํากวารอยละ ๑๙.๕ หรือมากกวารอยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร 

  (๒) มีกาซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได เกินรอยละ ๑๐ ของคาความเขมขนขั้นต่ํา 

ของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower 

Explosive Limit) 

  (๓) มีฝุนที่ติดไฟหรือระเบิดได ซึ่งมีคาความเขมขนเทากับหรือมากกวาคาความเขมขน 

ข้ันต่ําของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower 

Explosive Limit) 

 

 



  

 

 

      ๒      
  

  (๔) มีคาความเขมขนของสารเคมีแตละชนิดเกินมาตรฐานที่กําหนดตามกฎกระทรวง

วาดวยการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

(๕) สภาวะอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอรางกายหรือชีวิตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

                                             หมวด ๑ 

                                                                     บททั่วไป 

 
 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดทําปายแจงขอความวา  “ที่อับอากาศ  อันตราย  หามเขา” ใหมีขนาด 

มองเห็นไดชัดเจน ติดตั้งไวโดยเปดเผยบริเวณทางเขาออกของที่อับอากาศทุกแหง 
 

  ขอ ๔ หามนายจางใหลูกจางหรือบุคคลใดเขาไปในที่อับอากาศ   เวนแตนายจางได

ดําเนินการใหมีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แลว และลูกจางหรือบุคคลนั้นไดรับอนุญาตจากผูมหีนาที ่     

รับผิดชอบในการอนุญาตตามขอ ๑๘ และเปนผูผานการอบรมตามขอ ๒๑  
 

  ขอ ๕ หามนายจางอนุญาตใหลูกจางหรือบุคคลใดเขาไปในที่อับอากาศหากนายจางรูหรือ

ควรรูวาลูกจางหรือบุคคลนั้นเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทยเห็นวาการเขา

ไปในที่อับอากาศอาจเปนอันตรายตอบุคคลดังกลาว 
 

หมวด ๒ 

มาตรการความปลอดภัย 
 

 

  ขอ ๖ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศใน

ที่อับอากาศวามีบรรยากาศอันตรายหรือไม โดยใหดําเนินการทั้งกอนใหลูกจางเขาไปทํางานและในระหวาง

ที่ลูกจางทํางานในที่อับอากาศ 

  ถานายจางตรวจพบบรรยากาศอันตราย ใหนายจางดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) นําลูกจางและบุคคลที่อยูในที่อับอากาศออกจากบริเวณนั้นทันที 

  (๒) ประเมินและคนหาวาบรรยากาศอันตรายเกิดจากสาเหตุใด 

  (๓) ดําเนินการเพื่อทําใหสภาพอากาศในที่อับอากาศนั้นไมมีบรรยากาศอันตราย  

เชน การระบายอากาศ หรือการปฏิบัติตามมาตรการอื่น 

 

 



  

 
 

๓ 
 

  หากนายจางไดดําเนินการตามวรรคสองแลวที่อับอากาศนั้นยังมีบรรยากาศอันตรายอยู

แตนายจางมีความจําเปนที่จะตองใหลูกจางหรือบุคคลใดเขาไปในที่อับอากาศที่มีบรรยากาศอันตรายนั้น

ใหนายจางจัดใหลูกจางหรือบุคคลนั้นสวมใสหรือใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลชนิดที่ทําให

บุคคลดังกลาวทํางานในที่อับอากาศนั้นไดโดยปลอดภัย 

  ใหนายจางเก็บบันทึกผลการตรวจวัด การประเมินสภาพอากาศ และการดําเนินการ

เพื่อใหสภาพอากาศในที่อับอากาศไมมีบรรยากาศอันตรายไวพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน

ตรวจสอบได 

  ขอ ๗ กรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในที่อับอากาศใหนายจางแตงตั้งลูกจางที่มีความรู

ความสามารถและไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตามขอ ๒๑ ใหเปน        

ผูควบคุมงานคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปนเพื่อทําหนาที่ ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและ    

ปดประกาศหรือแจงใหลูกจางทราบเปนลายลักษณอักษร 

  (๒) ชี้แจงและซักซอมหนาที่ความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการปองกัน

อันตรายใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

  (๓) ควบคุมดูแลใหลูกจางใชเครื่องปองกันอันตราย และอุปกรณคุมครองความปลอดภัย

สวนบุคคล และใหตรวจตราอุปกรณดังกลาวใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน 

  (๔) ส่ังใหหยุดการทํางานไวชั่วคราว ในกรณีที่มีเหตุซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอลูกจาง

จนกวาเหตุนั้นจะหมดไป และหากจําเปนจะขอใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามขอ ๑๘  

ยกเลิกการอนุญาตนั้นเสียก็ได 
 

  ขอ ๘ ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่     

อับอากาศตามขอ ๒๑ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เปนผูชวยเหลือ พรอมดวยอุปกรณชวยเหลือ

และชวยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน คอยเฝาดูแลบริเวณทางเขาออกที่อับอากาศโดยใหสามารถ

ติดตอส่ือสารกับลูกจางที่ทํางานในที่อับอากาศไดตลอดเวลา เพื่อชวยเหลือลูกจางออกจากที่อับอากาศ 
 

  ขอ ๙ ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล อุปกรณชวยเหลือ

และชวยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด และนายจางตองควบคุม  

ดูแลใหลูกจางซึ่งทํางานในที่อับอากาศและผูชวยเหลือสวมใสหรือใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน

บุคคลและอุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิตนั้น 
 

  ขอ ๑๐ ใหนายจางจัดใหมีส่ิงปดกั้นมิใหบุคคลใดเขาหรือตกลงไปในที่อับอากาศที่มี

ลักษณะเปนชอง โพรง หลุม ถังเปด หรือที่มีลักษณะคลายกัน 

 

 

 



  

                                                                            ๔  
 

  ขอ ๑๑ ใหนายจางปด กั้น หรือกระทําโดยวิธีการอื่นใดที่มีผลในการปองกันมิใหพลังงาน 

สาร หรือส่ิงที่เปนอันตรายเขาสูบริเวณที่อับอากาศในระหวางที่ลูกจางกําลังทํางาน 
 

  ขอ ๑๒ ใหนายจางจัดบริเวณทางเดินหรือทางเขาออกที่อับอากาศใหมีความสะดวกและ

ปลอดภัย 
 

  ขอ  ๑๓  ใหนายจางประกาศหามลูกจางสูบบุหร่ี หรือพกพาอุปกรณสําหรับจุดไฟหรือ ติดไฟ

ที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานเขาไปในที่อับอากาศปดไวบริเวณทางเขาออกที่อับอากาศ 
 

  ขอ ๑๔ ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณไฟฟาที่เหมาะสมในการใชงานในที่อับอากาศ และ

ตรวจสอบใหอุปกรณไฟฟานั้นมีสภาพสมบูรณและปลอดภัยพรอมใชงาน ถาที่อับอากาศนั้นมีบรรยากาศที่

ไวไฟหรือระเบิดได ตองเปนอุปกรณไฟฟาชนิดที่สามารถปองกันมิใหติดไฟหรือระเบิดได 
 

  ขอ  ๑๕  ใหนายจางจัดใหมเีครื่องดับเพลงิที่มีประสิทธภิาพและจํานวนเพียงพอที่จะใชได

ทันทีเมื่อมกีารทํางานที่อาจกอใหเกิดการลุกไหม 
 

  ขอ  ๑๖  หามนายจางอนุญาตใหลูกจางทํางานที่กอใหเกิดความรอน หรือประกายไฟในที่

อับอากาศ เชน การเชื่อม การเผาไหม การย้ําหมุด การเจาะ หรือการขัด เวนแตจะไดจัดใหมีมาตรการ

ความปลอดภัยที่เหมาะสมตามหมวดนี้ 
 

  ขอ  ๑๗  หามนายจางอนุญาตใหลูกจางทํางานที่ใชสารระเหยงาย สารพิษ สารไวไฟในที่

อับอากาศ เวนแตจะไดจัดใหมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามหมวดนี้ 
 

หมวด ๓ 

การอนุญาต 

 
 

  ขอ ๑๘ ใหนายจางเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุญาตใหลูกจางทํางานในที่อับอากาศ 

ในการนี้นายจางจะมอบหมายเปนหนังสือใหลูกจางซึ่งไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่

อับอากาศตามขอ ๒๑ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุญาตแทน

ก็ได 

  ใหนายจางเก็บหนังสือมอบหมายไว ณ สถานประกอบกิจการพรอมที่จะใหพนักงานตรวจ-

แรงงานตรวจสอบได 
 

 

 

 

 

 

  



  

 ๖ 
 

ขอ  ๑๙  ใหนายจางจัดใหมีหนังสืออนุญาตใหลูกจางทํางานในที่อับอากาศทุกครั้ง และ 

หนังสืออนุญาตนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

   (๑) ที่อับอากาศที่อนุญาตใหลูกจางเขาไปทํางาน 

   (๒) วัน เวลา ในการทํางาน 

   (๓) งานที่ใหลูกจางเขาไปทํา 

   (๔) ชื่อลูกจางที่อนุญาตใหเขาไปทํางาน 

   (๕) ชื่อผูควบคุมงานตามขอ ๗  

   (๖) ชื่อผูชวยเหลือตามขอ ๘ 

   (๗) มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไวกอนการใหลูกจางเขาไปทํางาน 

   (๘) ผลการตรวจสภาพอากาศและสภาวะที่อาจเกิดอันตราย 

   (๙) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และอุปกรณชวยเหลือและ 

ชวยชีวิต 

   (๑๐) อันตรายที่ลูกจางอาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย 

   (๑๑) ชื่อและลายมือชื่อผูขออนุญาต  และชื่อและลายมือชื่อผูมีหนาที่รับผิดชอบ

ในการอนุญาตตามขอ ๑๘ 
 

  ขอ ๒๐ ใหนายจางเก็บหนังสืออนุญาตใหลูกจางทํางานในที่อับอากาศตามขอ ๑๙ ไว    

ณ สถานที่ประกอบกิจการพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได และใหปดสําเนาหนังสือ       

ดังกลาวไวที่บริเวณทางเขาที่อับอากาศใหเห็นชัดเจนตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน 
 

หมวด ๔ 

การฝกอบรม 

 

  ขอ ๒๑ ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนดแกลูกจางทุกคนที่ทํางานในที่อับอากาศ รวมทั้ง   

ผูที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจทักษะที่จําเปนในการทํางานอยางปลอดภัย ตามหนาที่ที่ไดรับ       

มอบหมาย พรอมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                             ๗   
 

ขอ   ๒๒  ใหนายจางเก็บหลักฐานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 

ตามขอ ๒๑ ไวพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

 

 

       ใหไว ณ วันที่  ๒๗  เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ 

                                                                         

                                                                  อุไรวรรณ  เทียนทอง 

(นางอุไรวรรณ  เทียนทอง) 

                                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฎษฎีกา เลม ๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ 




