แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
------------------------------ด้วยสถานการณ์ ของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้แพร่ระบาดระลอกใหม่
กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ของประเทศ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน
จนรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับ
การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค กาหนดพื้นที่ควบคุมที่จาเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรค ส่ ง ผลท าให้ ก ารดาเนิ น งานด้ านความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ของภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร จัดการ และดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกัน โรคเพื่อลดความเสี่ ย งในการติดต่อแพร่กระจายของโรคด้วยการรักษาระยะห่ างทางสังคม (Social
Distancing)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้การดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัย
ในการทางานในที่อับอากาศ เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งมีผ ลใช้บั งคับ เมื่อวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ส าหรับนายจ้าง ลู กจ้า ง และผู้ ที่เ กี่ยวข้องใช้ เป็นแนวทาง
ดาเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
๑. ให้ น ายจ้ า งจั ด ให้ ลู ก จ้ า งผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อบในการอนุ ญ าต ผู้ ค วบคุ ม งาน
ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัย
ในการทางานในที่อับอากาศ โดยลูกจ้างผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางาน
ในที่อับอากาศ ก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน
ความปลอดภัย ในการทางานในที่อับอากาศให้ แล้ วเสร็จภายใน ๓๐ วันก่อนครบกาหนด ๕ ปี นับแต่วันที่
ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
จะครบ ๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น ช่วงระยะเวลาในการให้ลูกจ้างอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
ทบทวนความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ คือ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในกรณีที่ลูกจ้าง
ผู้นั้นผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศตามกฎหมายเดิมก่อนวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ พ้นกาหนด ๕ ปีขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างผู้นั้นได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
ทบทวนความปลอดภั ย ในการท างานในที่ อั บ อากาศภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศกรมสวั ส ดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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-๒๒. ให้นายจ้าง บุคคล นิติบุคคล ผู้ให้บริการฝึกอบรม สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
ทบทวนความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า
๓ ชั่วโมง ให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ลงวั น ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กล่ า วคื อ สามารถด าเนิ น การจั ด อบรมด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับอัคคีภัย เฉพาะภาคทฤษฎี
ซึ่งสามารถดาเนินการจัดอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนภาคปฏิบัติให้ดาเนินการฝึกอบรมภายหลัง
เมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุข หรือสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
คลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ หรือจนกว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๕/๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
_____________________________
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