
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําสั่งที่ ๔๓๖/๒๔๙๘ 
เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต 

ว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด๑ 
   

 
เพื่อให้การมีและใช้วัตถุระเบิดได้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยจากการระเบิดและให้

วัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาตได้ตกอยู่ในความควบคุมของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงอนุมัติให้นายทะเบียนท้องที่
กําหนดเงื่อนไขการมีและใช้วัตถุระเบิดและการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ดังต่อไปนี้ 

 
การสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด 

   
 

ข้อ ๑  เงื่อนไขในการสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด กําหนดให้ผู้รับอนุญาต
จัดสร้างขึ้นไว้ตามท่ีได้กําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวอาคารต้องก่อเป็นตึกเสริมคอนกรีต ๒ หลัง สําหรับใช้เก็บดินระเบิด ๑ หลัง 
สําหรับเก็บสายชนวนและแก็ป ๑ หลัง ทั้ง ๒ หลังนี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และให้อยู่
ในระยะห่างจากย่านชุมนุมชน หรือห่างจากอาคารบ้านเรือนคนอาศัยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แต่ละ
หลังต้องมี 

(ก) ประตูเข้าออก ๑ ช่อง 
(ข) มีช่องระบายอากาศเป็นลูกกรงเหล็ก หรือตาข่ายเหล็กติดกับพ้ืนเพดานตาม

สมควรทั้ง ๔ ด้าน 
(ค) พ้ืนภายในตัวอาคารต้องลาดวัตถุอ่อน เช่น พอกยาง เพื่อป้องกันการเสียดสี

ของวัตถุระเบิดที่อาจมีอันตรายได้ 
(ฆ) หลังคาอาคาร ต้องทําให้มีส่วนของหลังคาเปิดออกไปได้โดยเร็วในเมื่อมี

อุบัติเหตุเกิดระเบิดขึ้น 
(๒) ภายนอกตัวอาคาร ต้องพูนดินหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า 

๑.๕๐ เมตร เป็นคันล้อมผนังโดยรอบ และให้ทํารั้วล้อมห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร มีประตู
เข้าออกได้เพียง ๑ ช่อง 

(๓) ภายในบริเวณรั้ว ต้องปลูกต้นไม้ให้มีเงากําบังแดด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
ร้อนเกินสมควร 

 
การเก็บรักษาวัตถุระเบิด 

   
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หน้า ๑๘/๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๒  เงื่อนไขในการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีคนเฝ้ารักษาอยู่ประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดตลอดเวลา ๒๔ 

ช่ัวโมง 
(๒) ต้องห้ามมิให้ผู้ใดนําเชื้อเพลิงเข้าไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดอย่าง

เด็ดขาด 
(๓) ถ้ามีสิ่งใดอันอาจเป็นเชื้อเพลิงต้ังอยู่ใกล้ชิด หรือเกิดขึ้นใหม่ ต้องจัดการชําระให้

สะอาดเรียบร้อยทันที 
(๔) ต้องไม่ยอมให้บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดถึงสัตว์พาหนะเข้าไปใกล้บริเวณ

สถานที่เก็บรักษาในระยะใกล้กว่า ๕ เมตร (ห้าเมตร) 
(๕) ที่ประตูสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดแต่ละหลังต้องใส่กุญแจชนิดอย่างดีที่

แข็งแรง อย่างน้อย ๒ กุญแจ ๆ หนึ่งมีขนาดโตไม่ตํ่ากว่า ๕ ซ.ม. และประทับตราคร่ังที่กุญแจทุกดอก 
โดยให้คณะกรรมการซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแต่งต้ังขึ้นตามกฎกระทรวงให้มีหน้าที่ควบคุมการเก็บ
รักษา การรับ จ่าย และนําออกใช้ซึ่งวัตถุระเบิดเป็นผู้ประทับตราต่อหน้ายามหรือคนเฝ้ารักษาประจํา
ลูกกุญแจสําหรับไขแม่กุญแจแต่ละแม่ ต้องแยกให้กรรมการคนละคนเก็บรักษาไว้ การเปิดปิดสถานที่
เก็บ ให้กรรมการทุกคนมาร่วมทําการเปิดปิดต่อหน้ายามผู้เฝ้ารักษาทุกครั้ง 

(๖) ในคราวที่มีเหตุจําเป็น หรือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์คับขัน ซึ่งทางราชการได้มี
คําสั่งให้ควบคุมรักษาวัตถุระเบิดเป็นพิเศษ เช่น ต้องให้ผู้รับอนุญาตจ้างตํารวจ หรือบุคคลอ่ืน หรือ
ระดมกําลังคนงานอยู่เวรยามเฝ้ารักษาในเวลาค่ําคืนเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม หรือนํา
วัตถุระเบิดไปใช้ในการร้าย ผู้รับอนุญาตต้องยอมปฏิบัติตาม 

 
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ 
พลเรือโท  สุนาวินวิวัฒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. (แบบตัวอย่างกําหนดเงื่อนไข) เรื่อง กําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตมีและใช้และ
การเก็บรักษาวัตถุระเบิดของนายทะเบียนท้องที่จังหวัด ... 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 


