กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2514)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม
พ.ศ. 2514
-----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (3) แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในการประกอบกิจการปโตรเลียม นายจางตอง
(1) จัดใหมีทะเบียนและประวัติคนงานที่ทํางานอยูในเขตปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียมแตละหนวย ตาม
แบบพิมพที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด และเก็บรักษาไวที่หนวยนั้นเพื่อแสดงแกพนักงานเจาหนาที่ และสงสําเนาใหกรม
ทรัพยากรธรณีหนึ่งชุดภายในสิบหาวันนับแตวันที่เริ่มประกอบกิจการปโตรเลียม
(2) ลงทะเบียนคนงานทันทีเมื่อมีคนงานเขาทํางานหรือออกจากงาน และรายงานใหกรมทรัพยากรธรณีทราบ
พรอมกับสงประวัติคนงานที่เขาทํางานหรือออกจากงานภายในวันที่ 5 ของเดือนปฏิทินถัดไป
(3) จัดใหมียารักษาโรคและเครื่องมือแพทยสําหรับปฐมพยาบาลไว ณ หนวยปฏิบัติการที่ทําการสํารวจหรือผลิต
ปโตรเลียมทุกแหง เพื่อชวยเหลือคนงานไดทันทวงทีเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวยโดยไมคิดมูลคา
(4) รายงานใหกรมทรัพยากรธรณีทราบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง เมื่อคนงานไดรับอันตรายเกี่ยวกับกายหรือจิตใจ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการปโตรเลียม
(5) จัดใหมีที่พัก นํ้าดื่ม นํ้าใช แสงสวาง และสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานในเขตปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการ
ปโตรเลียม
(6) จัดใหมีเจาหนาที่ทําการตรวจตราเพื่อความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุเปนประจํา ณ หนวยปฏิบัติการ
ที่ทําการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมที่มีคนงานตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปและบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงแกพนักงานเจา
หนาที่
(7) อบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหรือการปองกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และใหความรวม
มือกับกรมทรัพยากรธรณีในการจัดการอบรม
(8) ดูแลรักษาบริเวณหนวยปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียมใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย และใหมีผูรับผิดชอบ
ทําการควบคุมดูแลโดยใกลชิดตลอดเวลาปฏิบัติการ
(9) จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงตามที่กฎหมายกําหนด ประจําไวณ ที่ตาง ๆ ในบริเวณที่มีการดําเนิน
กิจการปโตรเลียม
(10) จัดใหมีเครื่องใหความปลอดภัยแกคนงานตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของการปฏิบัติงานและ
สถานที่ ประจําไว ณ หนวยปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียม
ขอ 2 ในการใชเครื่องจักรสําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียม นายจางตอง
(1) ควบคุมมิใหผูอื่นซึ่งไมมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเขาไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
(2) ควบคุมใหคนงานซึ่งปฏิบัติงานใกลสวนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรสวมเสื้อผาที่เหมาะสมและรัดกุมกับสภาพ
ของงาน
(3) ปดกั้นเครื่องจักร สายพาน ฟนเฟอง ขอเสือหรือไฟลวีล ที่อาจเปนอันตรายแกบุคคลใหเปนที่ปลอดภัย

(4) ปดกั้นปุลเลที่อยูในระยะสูงจากพื้นอาคารหรือทางเดินไมเกิน 2.5 เมตรใหเปนที่ปลอดภัย
(5) ควบคุมมิใหผูใดเริ่มเดินเครื่องจักร จนกวาจะแนใจวาไมมีผูอื่นอยูในระยะที่อาจไดรับอันตรายจากเครื่องจักร
นั้น
(6) จัดทางเดินใหหางจากเครื่องจักรพอสมควร และถาทางเดินแคบ ตองปดกั้นเครื่องจักรดานที่อยูชิดทางเดินให
เปนที่ปลอดภัย
(7) ควบคุมใหผูใชเครื่องหินลับที่หมุนดวยจักรกลสวมแวนตาปองกันภัย
(8) จัดใหเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ไดดวยจักรกล มีเครื่องหามลอ เครื่องใหสัญญาณและไฟที่ใชการไดดี
ขอ 3 ในการใชหมอนํ้าของเครื่องจักรไอนํ้าสําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียม นายจางตอง
(1) จัดใหมีการตรวจสอบภายในหมอนํ้าไมนอยกวาปละหนึ่งครั้ง
(2) จัดใหมีการตรวจสอบลิ้นปองกันภัยเปนประจํา
(3) รักษาเครื่องวัดระดับนํ้า เครื่องวัดความดันไอนํ้าและสวนประกอบของเครื่องวัด ใหสะอาดและอยูในสภาพที่
ใชการไดดี
(4) ควบคุมมิใหผูใดซอมแซมหมอนํ้าหรือสวนประกอบที่ตอจากหมอนํ้าในขณะที่มีความดันไอนํ้าอยู
(5) จัดใหมีทางออกไมนอยกวาสองทางสําหรับหองที่ติดตั้งหมอนํ้า ถาทางออกมีบานประตูตองใชบานประตูที่เปด
ออกทางดานนอก
ขอ 4 ในการใชไฟฟาสําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียม นายจางตอง
(1) จัดใหสายไฟแรงสูงอยูสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 5 เมตร และถาจําเปนตองวางสายผานอาคารหรือสิ่งปลูก
สรางอื่นตองอยูสูงกวาสวนบนของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางไมนอยกวา 3 เมตร
(2) จัดใหมีเครื่องปองกันฟาผาสําหรับอุปกรณและวงจรไฟฟาแรงสูง
(3) จัดใหมีปายขอความวา อันตราย-ไฟฟาแรงสูง แสดงใหเห็นโดยชัดแจงโดยใชปายพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดงไวที่
ตั้งหมอแปลงและแผงไฟแรงสูง
(4) จัดใหมีสายดินสําหรับโครงโลหะ เปลือกหรือสิ่งปกคลุมมอเตอรหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา แผงไฟหรืออุปกรณ
ไฟฟาอื่นใด ที่ไฟฟาอาจรั่วไหลได
(5) จัดใหมีการตรวจสอบวงจรสายดินใหใชการไดดีอยูเสมอ
(6) จัดใหที่ตั้งแผงไฟมี
(ก) เนื้อที่วางโดยรอบพอที่จะปฏิบัติงานไดโดยสะดวก
(ข) แสงสวางเพียงพอ
(ค) เครื่องตัดวงจรไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน
(7) จัดใหมีเครื่องหมายแสดงหนาที่ของสวิทชไฟฟาแตละตัวใหชัดเจนไวที่สวิทชนั้น
(8) ควบคุมมิใหมีการปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาในขณะที่มีกระแสไฟฟาผาน เวนแตในกรณีจําเปน
(9) ผูกหรือใสกุญแจสวิทชไฟฟาแรงสูงเมื่อปลดสวิทชนั้นออกจากวงจร และจัดใหมีปายขอความวา อันตราย-อยา
สับสวิทช แสดงใหเห็น
โดยชัดแจง
(10) ควบคุมมิใหผูใดสับสวิทชไฟฟาในวงจรจนกวาจะทราบแนนอนวาไมมีผูอื่นกําลังปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรนั้น
อยู
(11) ควบคุมมิใหผูใดพันสายเคเบิลขณะที่มีกระแสไฟฟาผาน

(12) ไมใชสายไฟที่ไมมีฉนวนหุมตอแยกเขาหรือ ตอภายในอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่น
ขอ 5 ในการใชวัตถุระเบิดสําหรับการประกอบกิจการปโตรเลียม นายจางตอง
(1) จัดใหมีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดประกอบดวยลักษณะดังนี้
(ก) ตัวอาคารตองทําดวยวัตถุทนไฟ มีสภาพปองกันนํ้าและกระสุนปนได และพื้นอาคารตองประกอบดวยวัตถุที่
ไมเกิดประกายไฟ
(ข) หางจากอาคารอื่นไมนอยกวา 75 เมตร และหางจากปลองอุโมงคหรือชองทางเขาไปยังที่ทํางานใตดินไมนอย
กวา 100 เมตร
(ค) มีกุญแจใสไวโดยแข็งแรง
(ง) มีปายขอความวา อันตราย-วัตถุระเบิด แสดงใหเห็นโดยชัดแจง โดยใชปายพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดง ไวรอบ
อาคาร
(จ) มีการระบายอากาศไดดี
(2) ไมนําวัตถุอื่นมารวมเก็บไวในสถานที่เก็บวัตถุระเบิด
(3) ดูแลมิใหมีหญาแหงหรือวัตถุเชื้อเพลิงอื่นใดในระยะ 8 เมตรโดยรอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิด
(4) แยกเก็บดินระเบิด เชื้อปะทุหรือสายชนวนไวในสถานที่เก็บวัตถุระเบิดคนละแหง โดยแตละแหงตองหางกันไม
นอยกวา 30 เมตร
(5) จัดใหมีบัญชีแสดงยอดคงเหลือของดินระเบิด เชื้อปะทุ และสายชนวนพรอมที่จะแสดงแกพนักงานเจาหนาที่
ไดเสมอ
(6) ไมเก็บหรือใชวัตถุระเบิดที่เสื่อมคุณภาพ
(7) ควบคุมมิใหมีการนําเชื้อปะทุรวมไปกับดินระเบิด
(8) ควบคุมมิใหมีการบรรทุกโลหะ เครื่องมือประกอบดวยโลหะ นํ้ามันไมขีดไฟ กรด หรือวัตถุที่ติดไฟงายหรือที่
เกิดประกายไฟ ไปกับยานพาหนะที่บรรทุกวัตถุระเบิด
(9) ควบคุมมิใหผูอื่นซึ่งไมมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเขาไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประจุรูระเบิด
(10) ควบคุมมิใหใชวัตถุอื่นนอกจากไมในการประจุรูระเบิด
(11) จัดใหนําเปลวไฟทุกชนิดออกหางจากรูระเบิดในระยะที่ปลอดภัยในขณะที่ทําการประจุรูระเบิด
(12) ควบคุมมิใหผูใดสูบบุหรี่ จุดไมขีดไฟหรือกอใหเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟในขณะที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุ
ระเบิด
(13) นําวัตถุระเบิดที่เหลือใชจากการระเบิดของแตละวันกลับสถานที่เก็บวัตถุระเบิดโดยพลัน
(14) ดูแลใหผูจุดระเบิดใหสัญญาณอันเปนที่รูกันโดยทั่วไปกอนทําการระเบิดและจะใหสัญญาณปลอดภัยเพื่อให
คนงานเขาไปทํางานได เมื่อบริเวณที่จุดระเบิดไมมีฝุนควันหรือวัตถุระเบิดที่ดาน ทั้งนี้ตองหลังการระเบิดไมนอยกวาสิบหานาที
(15) ดูแลใหแกไขวัตถุระเบิดที่ดาน โดยทําการระเบิดในรูระเบิดใหมที่เจาะในแนวขนานกับรูเดิมหางออกไปไม
นอยกวา 50 เซนติเมตร
(16) ใชสายชนวนธรรมดาที่มีความยาวไมนอยกวา 1 เมตร
(17) ควบคุมมิใหมีการขบหลอดเชื้อปะทุติดกับสายชนวนโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีใชคีมที่ใชเฉพาะในการนั้น
(18) ควบคุมมิใหมีการใชวัตถุอื่นนอกจากทองแดงหรือไมในการแทงรูที่แทงดินระเบิดเพื่อใสเชื้อปะทุและสาย
ชนวน
(19) จุดระเบิดดวยไฟฟา ดังนี้

(ก) ตอลัดวงจรสายทั้งสองของเชื้อปะทุไฟฟาไวจนกวาพรอมที่จะทําการระเบิด
(ข) ตอลัดวงจรสายทั้งสองของสายไฟที่จะนํากระแสไฟฟาเขาเชื้อปะทุไวจนกวาพรอมที่จะทําการระเบิด
(ค) เมื่อทําการจุดระเบิดจากวงจรไฟฟา ใหใชสวิทชไฟฟาสองทอง และวางใหหางจากสถานที่ทําการระเบิดใน
ระยะที่ปลอดภัย และใหตอลัดวงจรสายไฟทั้งสองขางไวจนกวาพรอมที่จะทําการระเบิด
(20) จัดใหมีปายขอความวา อันตราย-บริเวณทําการระเบิด แสดงใหเห็นโดยชัดแจง โดยใชปายพื้นสีขาว ตัว
อักษรสีแดง ไวในระยะรัศมี 100 เมตร โดยรอบที่ทําการระเบิด
ใหไว ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2514
พจน สารสิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ
---------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกําหนดวิธีการใหความคุมครองแกคนงานและความ
ปลอดภัยแกบุคคลภายนอกตามมาตรา 14 (3) แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ตองกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปน
ตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้

[รก.2514/102/32พ./23 กันยายน 2514]

