เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

คําสั่งที่ ๔๓๖/๒๔๙๘
เรื่อง อนุญาตใหนายทะเบียนทองที่กําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต
วาดวยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด
เพื่อใหการมีและใชวัตถุระเบิดไดเปนไปเพื่อความปลอดภัยจากการระเบิดและใหวัตถุระเบิด
ที่ไดรับอนุญาตไดตกอยูในความควบคุมของกฎหมายอยางเครงครัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเที ยมอาวุธ ปน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงอนุมัติใ หน ายทะเบี ยนทองที่กํ าหนดเงื่ อนไขการมีและใช
วัตถุระเบิดและการเก็บรักษาวัตถุระเบิดดังตอไปนี้
การสรางสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด
ขอ ๑ เงื่อนไขในการสรางสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดสรางขึ้นไว
ตามที่ไดกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ตัวอาคารตองกอเปน ตึ กเสริม คอนกรีต ๒ หลั ง สําหรับใชเก็ บดิน ระเบิด ๑ หลั ง
สําหรับเก็บสายชนวนและแก็ป ๑ หลัง ทั้ง ๒ หลังนี้ใหมีระยะหางกันไมนอยกวา ๕ เมตร และให
อยูในระยะหางจากยานชุมนุมชน หรือหางจากอาคารบานเรือนคนอาศัยไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร แตละหลัง
ตองมี
(ก) ประตูเขาออก ๑ ชอง
(ข) มีชองระบายอากาศเปนลูกกรงเหล็ก หรือตาขายเหล็กติดกับพื้นเพดานตามสมควร
ทั้ง ๔ ดาน
(ค) พื้นภายในตัวอาคารตองลาดวัตถุออน เชน พอกยาง เพื่อปองกันการเสียดสีของ
วัตถุระเบิดที่อาจมีอันตรายได
(ฆ) หลังคาอาคาร ตองทําใหมีสวนของหลังคาเปดออกไปไดโดยเร็วในเมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดระเบิดขึ้น
(๒) ภายนอกตัวอาคาร ตองพูนดินหนาไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร สูงไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
เปนคันลอมผนังโดยรอบ และใหทํารั้วลอมหางจากอาคารไมนอยกวา ๓ เมตร มีประตูเขาออกไดเพียง
๑ ชอง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

(๓) ภายในบริเวณรั้ว ต องปลูก ตน ไมใ หมีเงากําบังแดด เพื่อปองกัน มิใ ห เกิดความรอ น
เกินสมควร
การเก็บรักษาวัตถุระเบิด
๒ เงื่อนไขในการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ใหผูรับอนุญาตปฏิบัติดังตอไปนี้
ตองจัดใหมีคนเฝารักษาอยูประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
ตองหามมิใหผูใดนําเชื้อเพลิงเขาไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดอยางเด็ดขาด
ถามีสิ่งใดอันอาจเปนเชื้อเพลิงตั้งอยูใกลชิด หรือเกิดขึ้นใหม ตองจัดการชําระใหสะอาด

ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
เรียบรอยทันที
(๔) ตองไมยอมใหบุคคลผูไมมีหนาที่เกี่ยวของตลอดถึงสัตวพาหนะเขาไปใกลบริเวณสถานที่
เก็บรักษาในระยะใกลกวา ๕ เมตร (หาเมตร)
(๕) ที่ประตูสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดแตละหลังตองใสกุญแจชนิดอยางดีที่แข็งแรง อยางนอย
๒ กุ ญ แจ ๆ หนึ่ ง มี ข นาดโตไม ต่ํ า กว า ๕ ซ.ม. และประทั บ ตราครั่ง ที่ กุ ญ แจทุ ก ดอก โดยให
คณะกรรมการซึ่งผู รับอนุญาตจะตอ งแตง ตั้งขึ้ น ตามกฎกระทรวงใหมี หนา ที่ควบคุม การเก็บ รักษา
การรั บ จ าย และนํ าออกใช ซึ่ ง วัต ถุ ร ะเบิ ด เป น ผู ประทั บตราตอ หน ายามหรื อ คนเฝ า รัก ษาประจํ า
ลูกกุญแจสําหรับไขแมกุญแจแตละแม ตองแยกใหกรรมการคนละคนเก็บรักษาไว การเปดปดสถานที่เก็บ
ใหกรรมการทุกคนมารวมทําการเปดปดตอหนายามผูเฝารักษาทุกครั้ง
(๖) ในคราวที่มีเหตุจําเปน หรือเวลาที่อยูในสถานการณคับขัน ซึ่งทางราชการไดมีคําสั่งให
ควบคุมรักษาวัตถุระเบิดเปนพิเศษ เชน ตองใหผูรับอนุญาตจางตํารวจ หรือบุคคลอื่น หรือระดมกําลัง
คนงานอยูเวรยามเฝารักษาในเวลาค่ําคืนเปนพิเศษ เพื่อปองกันการกอวินาศกรรม หรือนําวัตถุระเบิด
ไปใชในการราย ผูรับอนุญาตตองยอมปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

(แบบตัวอยางกําหนดเงื่อนไข)
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตมีและใชและการเก็บรักษาวัตถุระเบิด
ของนายทะเบียนทองที่จังหวัด..................................
อาศัยคําสั่ง รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๓๖/๒๔๙๘ ลงวัน ที่ ๒๗ เมษายน
๒๔๙๘ อนุมัติใ หน ายทะเบียนทองที่กําหนดเงื่อนไขการมีและใชและการเก็บรักษาวัต ถุร ะเบิดลง
ในใบอนุญ าต เพื่ อควบคุ มการมี และใช และการเก็ บรั กษาวั ต ถุ ร ะเบิ ดที่ ไ ด รั บอนุ ญ าตให ต กอยู ใ น
ความควบคุ ม ของกฎหมายอย า งเคร ง ครั ด นายทะเบี ย นท อ งที่ จั ง หวั ด ..............................
...................จึง ไดกําหนดเงื่อนไขลงไวใ นใบอนุญ าตใหมีและใชวัตถุร ะเบิดฉบับที่.....................
ลงวันที่.....................เดือน............................. พ.ศ. ..................... ดังตอไปนี้ :การสรางสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด
ขอ ๑ เงื่อนไขในการสรางสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดใหกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดสราง
ขึ้นไวตามที่ไดกําหนด ดังตอไปนี้
๑. ตัว อาคารต องก อเป น ตึ ก เสริ ม คอนกรีต ๒ หลั ง สํ าหรั บใชเ ก็ บดิ น ระเบิด ๑ หลั ง
สําหรับเก็บสายชนวนและแก็ป ๑ หลัง ทั้ง ๒ หลังนี้ใหมีระยะหางกันไมนอยกวา ๕ เมตร และ
ใหอยูในระยะหางจากยานชุมนุมชน หรือหางจากอาคารบานเรือนคนอาศัยไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
แตละหลังตองมี
(ก) ประตูเขาออก ๑ ชอง
(ข) มีชองระบายอากาศเปนลูกกรงเหล็ก หรือตาขายเหล็กติดกับพื้นเพดานตามสมควร
ทั้ง ๔ ดาน
(ค) พื้นภายในตัวอาคารตองลาดวัตถุออน เชน พอกยาง เพื่อปองกันการเสียดสีของ
วัตถุระเบิดที่อาจมีอันตรายได
(ฆ) หลังคาอาคาร ตองทําใหมีสวนของหลังคาเปดออกไปไดโดยเร็วในเมื่อมีอุบัติเหตุเกิด
ระเบิดขึ้น
๒. ภายนอกตัวอาคาร ตองพูนดินหนาไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร สูงไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
เปนคันลอมผนังโดยรอบ และใหทํารั้วลอมหางจากอาคารไมนอยกวา ๓ เมตร มีประตูเขาออก
ไดเพียง ๑ ชอง
๓. ภายในบริเวณรั้ว ตองปลูกตนไมใหมีเงากําบังแดด เพื่อปองกันมิใหเกิดความรอนเกิน
สมควร

การเก็บรักษาวัตถุระเบิด
ขอ ๒ เงื่อนไขในการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ใหผูรับอนุญาตปฏิบัติดังตอไปนี้
๑. ตองจัดใหมีคนเฝารักษาอยูประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๒. ตองหามมิใหผูใดนําเชื้อเพลิงเขาไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดอยางเด็ดขาด
๓. ถ ามี สิ่ ง ใดอั น อาจเป น เชื้ อเพลิ ง ตั้ ง อยู ใ กล ชิ ด หรื อเกิ ดขึ้ น ใหม ต องจั ดการชํ าระให
สะอาดเรียบรอยทันที
๔. ตอ งไมย อมใหบ ุค คลผูไ มม ีห นา ที ่เ กี่ย วขอ งตลอดถึง สัต วพ าหนะเขา ไปใกลบ ริเ วณ
สถานที่เก็บรักษาในระยะใกลกวา ๕ เมตร (หาเมตร)
๕. ที่ประตูสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดแตละหลังตองใสกุญแจชนิดอยางดีที่แข็งแรงอยางนอย
๒ กุ ญ แจ ๆ หนึ่ ง มี ข นาดโตไม ต่ํ า กว า ๕ ซ.ม. และประทั บ ตราครั่ ง ที่ กุ ญ แจทุ ก ดอก โดยให
คณะกรรมการซึ่ง ผูรับอนุญ าตจะตองแตง ตั้ง ขึ้น ตามกฎกระทรวงใหมีห นาที่ควบคุมการเก็บรักษา
การรับ จาย และนําออกใช ซึ่งวัต ถุร ะเบิดเปน ผูประทับตราตอหนายามหรือคนเฝารักษาประจํา
ลูกกุญ แจสําหรับไขแมกุญ แจแตล ะแมต อ งแยกใหก รรมการคนละคนเก็บ รัก ษาไว การเปด ปด
สถานที่เก็บใหกรรมการทุกคนมารวมทําการเปดปดตอหนายามผูเฝารักษาทุกครั้ง
๖. ในคราวที่มี เหตุจํ าเปน หรือเวลาที่อยูใ นสถานการณ คับขัน ซึ่ง ทางราชการไดมี คําสั่ ง
ใหควบคุม รักษาวัต ถุระเบิดเปน พิเศษ เชน ตองใหผูรับอนุญาตจางตํารวจ หรือบุคคลอื่น หรือ
ระดมกําลังคนงานอยูเวรยามเฝารักษาในเวลาค่ําคืน เปนพิเศษ เพื่อปองกันการกอวิน าศกรรมหรือ
นําวัตถุระเบิดไปใชในการราย ผูรับอนุญาตตองยอมปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ ใหผูรับอนุญาตมีและใชวัตถุระเบิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดนี้โดยเครงครัด

วันที่................เดือน............................พ.ศ. ..................
(ลงนาม)....................................................................
นายทะเบียนทองที่จงั หวัด.......................................

