
 

 

ใบอนุญาตท างานในที่อับอากาศ  
(CONFINED SPACE WORK PERMIT) 

 

MU Work Permit: WP-02/1 
ใบอนุญาตเลขที่ __________  

ผู้ขออนุญ
าต 

วันที่ขอเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ____/____/_____  เวลาเริ่มต้นโดยประมาณ _____:_____ น. ถึง _____:_____ น. 
ชื่อผู้ขอใบอนุญาตท างาน (ชื่อ-สกุล): ________________________________________________ โทรศัพท์: ____________________________ 
ใบขออนุญาตท างานนี้ส าหรับ (ระบุบริษัทผู้รับเหมา): ________________________________________________________________________ 
หัวหน้างาน: ____________________________________________ ผู้จัดการโครงการ: ____________________________________________  
สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน (ก ำหนดพื้นท่ีให้ชัดเจน) : ___________________________________________________________________________    
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน ____________ คน (แนบ/ระบุรายชื่อ) 
1. ____________________________________________________ 2. ________________________________________________________ 
ผู้ควบคุม ______________________________________________ ผู้ช่วยเหลือ __________________________________________________ 
รายละเอียดของงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ท างาน: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
ช่องทำงกำรสื่อสำรกับทีมช่วยเหลือ : ______________________________________________________________________________________ 

ผู้อนุญ
าต 

 

รายละเอียดการอนุญาต 

(ผู้อนุญำตท ำเครื่องหมำย ✓ หน้ำหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ) 

⃞ กำรท ำงำนในที่อับอำกำศที่มีกำ๊ซเฉื่อย ตอ้งด ำเนินกำรโดยผู้รับเหมำที่มีควำม
เช่ียวชำญเท่ำนั้น 

⃞ ผู้ปฏิบัติงำนต้องออกจำกที่อบัอำกำศทันที ที่ได้รับแจ้งจำกผู้ควบคุมหรือ
สัญญำณเตือนภัยท ำงำนหรือเกิดเหตุไม่ปลอดภัย 

⃞ ผู้ปฏิบัติงำนต้องผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรผู้ปฏิบัติงำนในที่อับอำกำศ และผำ่น
กำรตรวจสุขภำพแล้ว 

⃞ ใบอนุญำตกำรท ำงำนที่มีประกำยไฟ 

⃞ กำรวิเครำะห์งำนเพื่อควำมปลอดภยั (JSA) ตำมเอกสำรแนบ 

⃞ ข้อมูลควำมปลอดภยัสำรเคมี (SDS) (ระบุสำรเคมี) __________________ 

⃞ มำตรกำรควำมปลอดภยั 

⃞ ติดต้ังระบบระบำยอำกำศ 

⃞ อื่น ๆ ___________________ 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น 

⃞ 1. PPE พื้นฐำน (หมวกนิรภยั, รองเท้ำนิรภัย) 

⃞ 2. หน้ำกำกกันฝุ่น/ฟูม/กำ๊ซพิษ      ⃞ 3. หน้ำกำกเช่ือม/กระบังหน้ำ              

⃞ 4. แว่นตำนิรภัย                   ⃞ 5. ครอบตำนิรภัย 

⃞ 6. ถุงมือส ำหรับงำนเช่ือม             ⃞ 7. ปลั๊กอุดหู/ที่ครอบห ู

⃞ 8. เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว พร้อมสำยช่วยชีวิต 

⃞ 9. ชุด/เอี๊ยมกันสะเก็ดไฟ             ⃞ 10. เครื่องช่วยหำยใจ (SCBA)        

⃞ 11. อุปกรณ์สื่อสำร                ⃞ 12. Sling ผ้ำใบ    

⃞ 13. อื่นๆ เพิ่มเติม .............................................................................. 

อุปกรณ์ดับเพลิง 

⃞ ไม่จ ำเป็น 

⃞ จ ำเป็น ต้องใช้จ ำนวน ......................... ถัง  

⃞ ชนิด คำร์บอนไดออกไซด์ CO2       ⃞ ชนิด ผงเคมีแห้ง 

 การตรวจวัดบรรยากาศท่ีเป็นอันตราย (ท ำเครื่องหมำย ✓ ส ำหรับก๊ำซท่ีต้องตรวจวัด) 

เวลา ⃞ O2 ⃞ สารไวไฟ  ⃞ H2S ⃞ CO อ่ืน ๆ ……………………. 
      
      
      

มาตรฐาน 19.5-23.5% 10% LEL 10 ppm 25 ppm   
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

ชื่อ-นามสกุล เวลาเข้า เวลาออก เวลาเข้า เวลาออก เวลาเข้า เวลาออก เวลาเข้า เวลาออก เวลาเข้า เวลาออก 

1.           
2.           
3.           
4.           

กรณีมีผู้ปฏิบัติงำนจ ำนวนมำกให้แนบรำยชื่อผู้ปฏบิัติงำนในที่อับอำกำศและบันทึกเวลำเข้ำออก 



 

 

ใบอนุญาตท างานในที่อับอากาศ  
(CONFINED SPACE WORK PERMIT) 

 

MU Work Permit: WP-02/1 
ใบอนุญาตเลขที่ __________  

 การอนุญาตให้ท างาน 
ผู้อนุญำตได้ท ำกำรตัดแยกระบบ ขจัดสำรอันตรำยออกจำกที่อบัอำกำศ พร้อมทั้งตรวจสอบจนมั่นใจแลว้ว่ำปลอดภยัเพียงพอ และจัดให้มกีำรตรวจวัด บันทกึผลกำร
ตรวจวัดบรรยำกำศที่เป็นอันตรำยแลว้ รวมถึงได้ท ำควำมเข้ำใจกบัผู้ควบคุมงำนจนเข้ำใจแล้ว จึงเห็นควรให้เข้ำปฏิบัติงำนในที่อับอำกำศได้ 
ผู้อนุญาตท างาน _______________________________________________________ ลงลายมือชื่อ _____________________________________ 
ใบอนุญำตท ำงำนออกเมื่อวันที่ ____/____/____ เวลำ :____________ น. 
ผู้ถือใบอนุญาต 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ มีควำมเข้ำใจสภำพของงำนและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย และได้อธิบำยให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนรับทรำบ และจะปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดตลอดระยะเวลำ 
ที่ปฏิบัติงำน 
ลงชื่อ________________________ผู้ควบคุม    วันที่ ____/____/____ เวลำ :____________ น.  

การขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน 

วัน/เดือน/ป ี
เวลาที่ขอต่อใบอนุญาต 

ผู้ขออนุญาต รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้อนุญาต 
เวลาเร่ิมต้น (น.) เวลาสิน้สุด (น.) 

      
      
      
      
      
      
      
      

 

การขอปิดใบอนุญาตการท างาน 
 

ขอยืนยันวำ่งำนที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และไดน้ ำเครื่องจักร/อุปกรณ์
ออกจำกพื้นที่ พร้อมจัดสถำนที่ปฏิบัติงำนให้มีสภำพปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว 
โดยสรุปผลกำรด ำเนินกำรทั้งหมด ดังนี้ ……………………………………………................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ลงชื่อ ......................................................ผู้ขออนุญำต    วันที่................................. 

(.......................................................)                 เวลำ................................ 

การปิดใบขออนุญาตท างาน 
ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  

⃞ ด าเนินการเรียบร้อย ปลอดภยั 

⃞ ยังไม่เรียบร้อย อาจมีความเสี่ยง เน่ืองจาก....................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
ลงชื่อ ......................................................ผู้อนุญำต    วันที่................................. 

(........................................................)               เวลำ................................ 
ต้นฉบับ: ส าหรับผู้อนุญาตเก็บไว้ท่ีมหาวิทยาลยั   

ส าเนา: ส าหรับผู้ขออนุญาตเก็บเป็นหลกัฐานบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพ่ือใชแ้สดงต่อผู้ตรวจสอบ 

*หมำยเหต:ุ ผู้ขอ/ผูร้ับอนุญำต: ผู้ประสำนงำน/หัวหน้ำงำนของบริษัทผูร้ับเหมำ 

 ผู้ตรวจสอบ: เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนที่ไดร้ับมอบหมำยให้ตรวจสอบก่อน ระหว่ำงและหลังกำรท ำงำน 

 ผู้อนญุำต: ผู้ควบคุมงำนของทำงมหำวทิยำลัย ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผูร้ับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 


