(สทร.ค บฟ.15.8.1)
(หน้า1/2)

ค้ำร้องขออนุญำตปฏิบัติงำนเกีย่ วกับงำนประดำน้ำ
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนน ไอ-1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เลขที่............... วันที่.....................................
ผู้ขออนุญาต.................................................................... หน่วยงาน/ บริษัท......................................................................................................
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน............................................. ถึงวันที่................................................ รวม.................. ปฏิบัติงานจานวน .............. คน
ขณะปฏิบัติงาน .............................................................. ตาแหน่ง........................................................ เป็นผู้ควบคุม
ปฏิบัติงานบริเวณ...............................................................................................................................................................................................
ระดับความลึกของสถานทีท่ ี่ประดาน้า
 ตั้งแต่ 10 ฟุต
 เกิน 20 ฟุต
 เกิน 40 ฟุต
 เกิน 130 ฟุต
 เกิน 190 ฟุต
แต่ไม่เกิน 20 ฟุต
แต่ไม่เกิน 40 ฟุต
แต่ไม่เกิน 130 ฟุต
แต่ไม่เกิน 190 ฟุต
แต่ไม่เกิน 300 ฟุต
รายละเอียดอุปกรณ์
 เครื่องประดาน้าประเภทขวดอากาศ (Scuba)
 เครื่องประดาน้าประเภทใช้อากาศจากผิวน้า
1. ขวดอากาศ (Tank)
(Surface)
2. เข็มขัดน้าหนัก (Weight belt)
1. ขวดอากาศสารอง (Emergency gas supply)
3. เครื่องผ่อนกาลังดันอากาศ (Regulator)
2. เครื่องอัดอากาศ (Compressor)
4. เครื่องวัดความลึก (Depth gauge)
3. ชุดดาน้า (Diving suit)
5. เครื่องวัดอากาศ (Pressure gauge)
4. ชุดสายรัดตัว (Harness)
6. ชุดดาน้า (Diving suit)
5. ตะกั่วถ่างหรือน้าหนักถ่วง (Weight)
7. ชูชีพ (Life preserver or Buoyancy
6. ตีนกบหรือรองเท้า (Fins or Boots)
compensator)
7. ตู้ควบคุมระบบการจ่ายอากาศและติดต่อสื่อสาร
8. เชือกช่วยชีวิต (Life line)
(Control console assembly)
9. ตีนกบ (Fins)
8. ถังพักอากาศ (Air bank)
10. นาฬิกาดาน้า (Submersible wrist watch)
9. มีดดาน้า (Dive knife)
11. มีดดาน้า (Dive knife)
10. สายอากาศ สายโทรศัพท์ สายวัดความลึก และ
12. สายผ่อนอากาศสารอง (Octopus)
เชือกช่วยชีวิต (Umbilical)
13. หน้ากาก (Mask)
11. หัวครอบดาน้าหรือหน้ากากดาน้า (Helmet or
Mask)
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการตรวจสุขภาพตามความถีท่ ี่กฎหมาย
กาหนด
เอกสารประกอบการขออนุญาต
1. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
3. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานและใบรับรองการปฏิบัติงาน
4. ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับงานประดาน้าของผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่เป็นโรคทีห่ ้ามทาการประดาน้าตาม กฎหมาย
กาหนด
5. รายการอุปกรณ์/ เครื่องมือที่ใช้และรูปถ่าย
6. รูปถ่ายสถานที่ที่ปฏิบัติงานและลักษณะชิ้นงานที่จะดาเนินการ
7. แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และหมายเลขโทรศัพท์การสื่อสาร
8. ประทับตราบริษัทและรับรองสาเนาเอกสารแนบทุกฉบับ

แก้ไขครั้งที่ ..6.. วันที่ ...13 มกราคม 2559 ...

(สทร.ค บฟ.15.8.1)
(หน้า2/2)
หมายเหตุ
1. ผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งสถานทีท่ างานประดาน้าต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบล่วงหน้าก่อนการทางานไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการทดสอบตามหลักสูตรทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
4. มีการวางแผนการทางานและควบคุมการดาน้า ตลอดจนแผนการติดต่อสื่อสารระหว่างใต้น้าและผิวน้า
5. มีการชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของนักประดาน้าทุกคนอย่างครบถ้วน
6. ตรวจสอบความพร้อมของน้าประดาน้าและอุปกรณ์ก่อนทาการประดาน้า
7. บันทึกปริมาณอากาศที่อยู่ในขวดอากาศดาน้า ก่อนและหลังการดาน้า และรายงานการบันทึกเวลาให้หัวหน้านักประดาน้าทราบทุก
ขั้นตอน
8. ต้องจัดให้มีบริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกซิเจน 100% พร้อมหน้ากากช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือนักประดาน้าตลอด
ระยะเวลาที่มีการดาน้า
9. หัวหน้านักประดาน้าต้องสั่งให้หยุดหรือเลิกการดาน้าในกรณี ต่อไปนี้
- เมื่อพี่เลี้ยงนักประดาน้าและนักประดาน้าไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้
- เมื่อนักประดาน้าต้องใช้อากาศสารองจากขวดอากาศ หรือขวดอากาศสารอง
- เมื่อหัวหน้านักประดาน้าพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาน้าในพื้นที่บริเวณนั้นไม่ปลอดภัย
กฎหมายอ้างอิง
1. กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
งานประดาน้า พ.ศ.2548
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดแบบแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างทางานประดาน้า พ.ศ.2552
3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและจัดทาบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทางานประดาน้า
พ.ศ.2553
4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง โรคที่ห้ามทางานประดาน้า พ.ศ.2553
ข้าพเจ้า (ผู้ขออนุญาต) ยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท่าเรือและกฎหมายใดๆ ของทางราชการที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินการนี้
ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบต่อความผิดทางกฎหมายและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกประการ
สาหรับผู้ขออนุญาต
สาหรับท่าเทียบเรือ/ สถานที่ที่ปฏิบตั ิงาน
ลงชื่อ…………………………………….
ประทับตรายาง
(...…………………………………..)
ผู้ขออนุญาต
สาหรับเจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย
จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน พบว่า
 ถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นควรให้ดาเนินการได้
ลงชื่อ…………………………………….
(...…………………………………..)
ผู้ตรวจสอบ
...../………./………

ลงชื่อ…………………………………….
ประทับตรายาง
(...…………………………………..)
ผู้รับรอง
สาหรับการอนุญาต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก………………………….………
…………………………………………………..……
ลงชื่อ…………………………………….
(...…………………………………..)
ผู้อานวยการสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
...../………./………

การตรวจสอบขณะปฏิบัติงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
กรณีพบความผิดปกติจากการปฏิบัติงานได้ดาเนินการแก้ไข ดังนี้ ......................................................................................................................
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ ..................................................................... วันที่ .....................................................

แก้ไขครั้งที่ ..6.. วันที่ ...13 มกราคม 2559 ...

