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ตอนที่ 4
กฎขอบังคับวาดวยการบรรทุกสิ่งของ
ที่อันตรายไวเพลิง หรือซึ่งเปนที่พึงรังเกียจ
125) ผูใดพยายามบรรทุกสงของ เชน ดินดํา,ไมขีดไฟ
วัตถุระเบิดและของที่ไวเพลิง
ทุกชนิด น้ํากรดแอลกอฮอลเชื้อเพลิง,น้ํามันซักแหง (เทอรเปนไทน) ตองแสดงรายการละเอียด
น้ํามันแนฟทา,น้ํากรดกํามะถัน,ดินสําลี และของอื่นๆ ที่เปน
วัตถุระเบิด หรือไวเพลิง ดังระบุในขอ 126 โดยมิไดทําเครื่องหมาย
บอกที่บนหอหรือหีบใหปรากฏชัดเจนวาเปนของอันตราย และ
มิไดแจงเปนลายลักษณอักษรใหนายสถานี หรือเสมียนสินคา
ผูรับของนั้นทราบ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษใหปรับ
เปนพินัยไมเกินกวา 500 บาท ในการกระทําผิดครั้งหนึ่ง ทั้งจะตอง
ใชคาเสียหายและอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุที่ผูนั้นไดนําของ
เชนนั้นขึ้นมาบนรถไฟดวยอีกโสดหนึ่งตางหาก
126) บัญชีรายนามของอันตรายและของไวเพลิงตัว
อักษร ก. ข. ค. ง. จ. และ ฉ. เปนเครื่องหมายแสดงชั้น

บัญชีรายนามสิ่งของซึ่งถือวา
เปนวัตถุที่อันตรายและไว

เพลิง
ของอันตรายของๆ อันตรายนั้นๆ
รายนามของอันตรายและของไวเพลิง
กรดคาโบริค
”
ที่ไมไดเจือ
กรดเครซิลิค
น้ํามันถานหินสําหรับดับกลิ่นโสโครก
กรดไฮโดรฟลูโอริก หรือฟลูโอลิค
” เกลเซียล อาซีติก
” ไฮโดรคลอริก หรือที่เรียกวากรดบัดกรี หรือกรดเกลือ
” ดินประสิว หรืออัควาฟอติส
” กํามะถัน หรือน้ํามันวิทริโอล หรือ วิทรีโอล
” พิคริก
แอลกอฮอลอยางแท
”
แอมิลิก

ชั้น
ก.
ข.
ข.
ก.
ข.
ข.
ข.
ข.
ข.
ค.
ง.

ก.
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แอลกอฮอลแอลเมทิลิก
”
อยางหนึ่งซึ่งมิไดกําหนดไว
แอมโมเนียอยางเปนน้ํา
เครื่องกระสุนซึ่งในที่นี้ไมไดเรียกชื่อไวเปนอยางอื่น
แอสฟาลิน
น้ํามันแบ็ทชิง ซึ่งมีความรอนสูงกวา 76 ดีกรีฟาเรนไฮด
เรนไฮท จึงจะติดไฟ
ดินระเบิดเยละติน
วัตถุระเบิดชนิดชูลส
”
แอทลาส
”
เบรนส
”
แอฮารต
”
ฮอสลี
”
ฮอสลีออริยิแนล
”
เรเวอรลี
”
อยางอื่นซึ่งมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะ
ลูกระเบิดชนิดฮอกสะแต็ดเตอร
”
ไรเซน
”
แซ็กเฟรยิน
”
อยางอื่นซึ่งมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะ
น้ํามันเบนซิน หรือเบนโซล
น้ํามันเบนโซลิน
ไบซัลไฟนออฟคาบอน
บรอมไมต
แคลเซียมคารไบด
กระสุนปสตันตางๆ
คลอเร็คมิกซเจอร
คลอเรดตางๆ
คลอไรดออฟซัลเฟอร (กํามะถันคลอไรด)
ฟอสฟอรรัสคลอไรด

ชั้น
ง.
ก.
ข.
ค.
ค.
ก.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
จ.
จ.
ง.
ข.
ก.
ค.
ค.
ค.
ข.

ค.
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คลอโลเดียน
คาโบเอโซติน
ดอกไมเพลิงสีตางๆ
สิ่งที่ไวเพลิงตางๆ ที่มิไดระบุไว
ผงดินสําลีหรือผงดินคอททัน
ประทัด
เชื้อประทุ
เดียโซเบนโซล
ดูอะลิน
ดินออรเร็กซิน
ดินไดนาไมท
ไดนาไมทแอมโมเนีย
ไดนาไมทเยละติน
อิเทอร
เอดไนท
เครื่องผสมเฆมิเคิลตางๆ ที่ระเบิดได
ซึ่งไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
วัตถุระเบิดและผงดินระเบิดตางๆ ซึ่ง
ไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
เครื่องอาณัติสําหรับใชเวลามีหมอกลง
ฟอรติ๊ส
ดอกไมเพลิง
เชื้อดอกไมเพลิง
ปรอทฟุลมีเน็ท (กรดปรอท)
เงินฟุลมีเนท (กรดเงิน)
ชนวนตางๆ
กาซตางๆ คือ อากาศอัด,ออกซิเจนอัด,คาโบนิกเอซิคแกส
คารบอนไดออกไซดอัด หรือที่ไดทําใหเหลว,กาซถานหินอัด
ไฮโดรเจนอัด,แอนไฮดรัสแอมโมเนียที่ไดอัดจนเหลว

ชั้น
ง.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ง.
ค.
ค.
ค.
ค.
ก.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.

กาซแอมโมเนียอัด,กาซไนตรัสออกไซดที่ไดอัดหรืออัดจน
เหลว,กาซกรดกํามะถันที่ไดอัดจนเหลว (หรือที่เรียกวา
ซัลเฟอรไอออกไซด)
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แกสโซลีน
ดินสําลี
ผงดินสําลี
ดินสําลีคลอเรดเตต
ดินสําลีในเตสเต็ด
ดินดําหรือดินปน
กลีออกซีลิน
กระดาษระเบิด
ขี้เลื่อยระเบิด
ไนโตรเจนไอโอไดต
ไมขีดไฟธรรมดา
ไมขีดไฟไวเพลิง
เมทีลีกไนเทรต
น้ํามันกอฮอลจุดไฟ
ดีบุกมิวรีเอ็ท
มาตาซิเอ็ท
เมกาไนท
น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต
น้ํามันโมเตอรริน
น้ํามันแนฟทา
น้ํามันไมแนฟทา หรือน้ํามันกลั่นจากไม
น้ํามันแนฟทาลิน
แบเรียมไนเทรด
เหล็กไนเทรด
สะตรอนเซียไนเทรด
ไดอาโซเบนโซลไนเทรด
ไนเทรดของโลหะอื่นๆ ซึ่งไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
ไนโตรกลีเซอรริน และสิ่งอื่นที่มีเชื้อไนโตรกลีเซอรรินผสม
ไนโตรแมนไนต

ฉ.

ชั้น
จ.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ง.
ข.
ค.
ค.
จ.
จ.
จ.
ง.
ก.
ค.
ข.
ค.
ค.
ค.
ค.

น้ํามันพิวเซล

ค.
ก.
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น้ํามันยางกลั่น
น้ํามันที่ผลิตจากยางพารา
น้ํามันแกส หรือน้ํามันอยางอื่นซึ่งกลายเปนไอไวเพลิง
เมื่อกระทบความรอนเพียง 90 องศาฟาเรนไฮท
น้ํามันกาซซึ่งไวติดไฟเมื่อกระทบความรอนแต 76 องศาฟาเรนไฮท หรือกวาขึ้นไป
น้ํามันกาซซึ่งไวติดไฟเมื่อกระทบความรอนต่ํากวา 76 องศาฟาเรนไฮท ลงมา
น้ํามันเปรโตรเลียม และน้ํามันไฮโดรคารบอนอื่นๆ ซึ่งไดกลั่น
แลว หรือยังไมไดกลั่น ซึ่งไมระเหยเปนแกสไวเพลิง
น้ํามันยางกุงซึ่งติดไฟไดตอเมื่อกระทบความรอนสูงกวา
76 องศาฟาเรนไฮท
น้ํามันพาราฟน
เหล็กเฟอรคลอไรด
แกบปน
ฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัสที่ไมเปนเกล็ด
เฟอรราไลต
น้ํามัรนเปโตรล
ปดโดรไลด
ปโลไลค
พิเครด
ผงพิคริก
พลุ
เร็กไซต
สุรากลั่นอยางแรง
ลิบลีน
รงซัลเฟทอยางแรง

ชั้น
ก.
จ.
ง.
ก.
ง.
ก.
ก.
ก.
ข.
ค.
ข.
ข.
ค.
จ.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ค.
ง.
ค.
ข.

ทิวโทไนท

ค.
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หลอดหรือทอสําหรับระเบิดลูกระเบิด
ดินระเบิดโตไนท
น้ํามันซักแหง (เทอรเปนไทน)
น้ํามันเทอรเปนไทนกลั่น
วิโกไรท
พลุสําหรับใชในการสงคราม
สุรากลั่นจากไม
ไซลอยดินและบรรดาสิ่งอื่นๆ ทุกอยางที่กําหนด
ไววาเปนวัตถุระเบิด

หมายเหตุ.-

ชั้น
ค.
ค.
ง.
ง.
ค.
ค.
ง.
ค.

1) บรรดาสิ่งของหมายอักษร ก. จะบรรทุกสงไดโดยไมกําหนดขีดขั้นน้ําหนัก
2) สําหรับสิ่งของหมายอักษร ค.จํานวนน้ําหนักดินปนอยางมากที่สุดที่จะ
บรรทุกไปในรถ กําหนดไวเพียงหลังละ 3 ½ ตัน เทานั้น
ไมขีดไฟ และกระสุนปสตันอยางไมมีอันตราย บรรทุกสงไปโดยไมจํากัด
ดอกไมตาดหรือของอื่นๆ ที่คลายคลึงกันถือวาอยูในจําพวกดอกไมเพลิง และ
จะตองถือตามขอบังคับที่กําหนดไวสําหรับการบรรทุกสงสิ่งของชั้น ค.
3) สําหรับสิ่งของที่อยูในชั้น ง. จํานวนน้ําหนักอยางมากที่สุดที่จะบรรทุกสงไปไดใน
รถคันหนึ่งเพียง 3 ½ ตัน เทานั้น
น้ํามันซักแหงหรือเทอนเปนไทน และเทอรเปนไทนกลั่น และน้ํามันแอลกอฮอล
เชื้อเพลิงจะบรรทุกสงไปโดยไมมีจํากัดน้ําหนัก

เจาของตองทําหนังสือรับรอง
127) ผูสงของอันตรายที่กลาวไวในตอนที่ 4 แหงกฎ
การบรรจุวัตถุอันตราย
ขอบังคับนี้ ตองรับผิดชอบในการเสียหายทั้งหมด ซึ่งจะพึงเกิดขึ้น
แกการรถไฟฯ และตอบุคคลอื่นเนื่องจากการสงของอันตรายโดย
ขบวนรถตั้งแตเวลาที่ของนั้นมาสูบริเวณรถไฟ จนของนั้นไดนํา
ออกไปจากบริเวณรถไฟจนสิ้นเชิง จะเปนผูสงก็ดี หรือผูใดผูหนึ่งก็ดี
ไมอาจเรียกรองคาเสียหายใดๆ อันจะพึงเกิดขึ้นจากการรถไฟฯ ได
ผูสงจะตองรับรองเปนลายลักษณอักษรวา “ของอันตรายนั้นได
บรรจุลงในหีบหรือหอแลว” คือ

ก. ถาเปนวัตถุระเบิด “โดยเรียบรอยถูกตองตามกฎขอบังคับ
ที่ใชอยูสําหรับบรรจุของชนิดนั้นในเวลานั้น” หรือ
ข. ถาของนั้นไมใชวัตถุระเบิด “โดยถูกตองตามกฎขอบังคับ
ที่กลาวไวสําหรับการบรรจุของนั้นๆ ทุกประการ”
- 49 128) พนักงานรถไฟจะไมรับรองของอันตรายไวจัดบรรทุกสง เมื่อประสงคจะสงวัตถุ
ถาผูสงมิไดแจงความประสงคใหทราบลวงหนา เพื่อจะไดจัดรถที่จะ
อันตรายตองบอกลวงหนา
บรรทุกสงสํารองไวคอยทานอกจากของอันตรายที่จะบรรทุกสงไปนั้น
เปนของที่กลาวตอไปนี้คือ น้ํากรดกํามะถันที่ไดบรรจุอยางแนนหนา
น้ํามันซักแหง (เทอรเปนไทน) เหลาเทอรเปนไทน แอลกอฮอลเชื้อเพลิง,
กระสุนปนมีปลอก ซึ่งเห็นวาปราศจากภัย และเปนจํานวนแตเพียง
เล็กนอย,ไมขีดไฟ และสิ่งของอื่นที่อยูในชั้น ก.
129) คาระวางบรรทุกสงของอันตราย และไวเพลิงตามบัญชี
ที่ระบุไวในขอ 126 จะตองชําระลวงหนาที่สถานีสงทั้งสิ้น

คาระวางวัตถุอันตราย
ตองชําระลวงหนา

130-1) ของอันตรายไวเพลิงที่อยูในชั้น ก.ตามบัญชีในขอ
วิธีที่ตองปฏิบัติ เพื่อบรรทุก
126 นั้น ถามิไดบรรทุกในรถที่สรางขึ้นไวสําหรับบรรทุกของนั้น
สงวัตถุอันตราย ชั้น ก.
โดยเฉพาะแลวจะตองบรรจุใสกระปองหรือขวด และอุดใหแนนหนา
แลวเอากระปองหรือขวดนี้ บรรจุในหีบไมอีกชั้นหนึ่งถาใชขวดจะตอง
มีฟางหรือขี้เลื่อยจีมบรรจุใหแนนกับหีบอีกชั้นหนึ่ง
น้ํามันกาซซึ่งจะติดไฟไดเอง เมื่อความรอนขึ้นสูง หรือกวา
76 ดีกรีฟาเรนไฮท น้ํามันแปรโตรเลียม และน้ํามันไฮโดรคาบอน
อยางอื่นซึ่งไมระเหยเปนแกสไวเพลิง และน้ํามันยางกุงนั้นจะจัดบรรทุก
สงไปในถังเหล็กที่แนนหนาก็ได ถาสงเปนคันรถจะบรรจุในปบโดยไมมี
หีบอีกชั้นหนึ่งก็ได แตเมื่อไมมีหีบไมตองมีเสื่อหรือสิ่งอื่นๆ ที่เหมาะปูพื้น
และจีมในระหวางชั้นของปบซึ่งซอนกัน
หมายเหตุ
น้ํามันที่ไดระบุมาแลวขางตน ซึ่งไดบรรทุกสงไปโดยบรรจุ
ในปบ แตมิไดบรรจุหีบไมอีกชั้นหนึ่งนั้น จะรับบรรทุกสงตอเมื่อ
ผูสงตกลงยอมเปนผูรับผิดชอบเองโดยตลอด
130-2) ก.แกสชนิดแคลเซียมคาไปตที่จะบรรทุกสง
ไปนั้น ตองบรรจุในกระปอง,ถัง หรือหีบทําดวยโลหะอัดแนน
ไมใหลมเขาได และตองเปนภาชนะแข็งแรงพอที่จะทนความสึกหรอ
ของการบรรทุกสงไดตลอดทาง และเปนที่แนใจวาจะไมมีอันตราย
เสียหายเกิดขึ้นแกแคลเซียมคาไบต เพราะถูกน้ําหรืออากาศได
ข. กระปอง,ถัง หรือหีบที่บรรจุแคลเซียมคาไบต

ระเบียบการบรรทุกสง
แคลเซียมคาไบต

ไดนี้จะมีเชื้อทองแดงปนอยูดวยไมไดเปนอันขาด
ค. กระปอง หรือถังหนึ่งบรรจุแคลเซียมคาไบต
ไดมีน้ําหนักไมเกินกวา 100 กิโลกรัม
- 50 ง. ที่บนกระปองหรือถังซึ่งไดปดอัดแนนลมเขาไมไดนั้น
ตองมีปายบอกไวใหเห็นโดยชัดเจนวา “ แคลเซียมคาไบต ”
ถาชื้นเปนอันตราย และมีคําเตือนไวขางลาง ดังตอไปนี้.ของที่อยูในกระปองหรือถังนี้ ถาความชื้นเขาถึงได
แลวอาจจะเปนแกสที่ไวเพลิงอยางยิ่ง
นามและที่อยูของผูสงตองมีปรากฏอยูที่ปายบนกระปอง
หรือถังนั้นดวย
จ. รถที่จะใชบรรทุกสงแคลเซียมคาไบตนี้ตองเปนรถที่มี
ชองลมเดินไดสะดวก แตฝนจะสาดหรือเขาทางหนึ่งทางใดไมไดเลย
กับหามนําตะเกียงหรือไฟเขาไปในรถที่บรรทุกของเชนนี้เปนอันขาด
ฉ. หามมิใหบรรทุกสงแคลเซียมคาไบต ไปในขบวนรถโดยสาร
ขบวนหนึ่ง เปนจํานวนน้ําหนักเกินกวา 200 กิโลกรัม เปนอันขาด
ช. แคลเซียมคาไบต เมื่ออยูในความรักษาของการรถไฟฯ
หามมิใหเก็บรักษาไวในคลังสินคาเปนอันขาดใหใชผาใบกันฝนคลุมเก็บ
รักษาไวกลางแจง และตองระวังอยาใหเปยกน้ําได
ซ. หามมิใหนําไฟอยางใดเขาไปใกลที่กองเก็บแคลเซียมคาไบตดังกลาวในขอ ช.เปนอันขาด
ญ. แคลเซียมคาไบตซึ่งอยูในความรักษาของการรถไฟฯ
เพื่อบรรทุกสงนี้ ถาเปยกก็ไดจัดการทําลายโดยการเอาลงแชในน้ําที่มี
จํานวนไมนอยกวา 20 เทาของแคลเซียมคาไบตเสียทันทีๆ เดียว
หมายเหตุ
แคลเซียมคาไบตถาเกิดเปยกชื้นขึ้นจะสังเกตุไดโดยพิจารณาดู
อาการของกระปอง หรือถังที่บรรจุนั้น และจะไดกลิ่นเหม็นแปลกเปน
เครื่องหมายแสดงวามีแกสรั่วได
วิธีที่ตองปฏิบัติเพื่อบรรทุกสง
131) บรรดาของอันตรายอยูในชั้น ข. ตามบัญชีในขอ 136
นั้น
วัตถุอันตรายชั้น ข.
เมื่อจะบรรทุกสงตองบรรจุในตุมหรือไหเคลือบหรือขวดจุกแกวและ
บรรจุลงในหีบอีกชั้นหนึ่ง หีบชั้นนอกที่บรรจุของเชนนี้ ตองทําใหฝา
แบน นอกจากนี้ยังมีขอที่ตองปฏิบัติเปนพิเศษ สําหรับของตางๆ
โดยเฉพาะอีก คือ.-

ก. สําหรับน้ํากรดฟลูโอริคนั้น ตองบรรจุในขวดตะกั่วหรือมี
ตะกั่วรอง หรือขวดทําดวยยางกัดตะเปอรชา
ข. แอมโมเนียน้ํานั้น จะตองบรรจุขวดซึ่งทําดวยโลหะ สวนฝา
หรือจุกนั้นจะตองบัดกรีใหแนนหนา
ค. ตุม ไห หรือขวดที่บรรจุกรดกํามะถันนั้นหามมิใหปดหรืออุด
ดวยไม หรือไมกอกเปนอันขาด
- 51 สําหรับกรดกํามะถันนั้นจะรับบรรทุกสงในขวดและหีบดังที่ไดสง
เขามาจากตางประเทศ กลาวคือ บรรจุในภาชนะที่ทําหรือรองดวยตะกั่ว
บรรจุอัดลงในปบไมอีกชั้นหนึ่ง
กรดกํามะถันอยางแรง (คือที่มีน้ําหนักสเปซิฟกไมต่ํากวา 1.84
ซึ่งเจาของหรือผูสงจะตองเปนผูชี้แจงรับรองเปนลายลักษณอักษร)
จะตองบรรจุในถังเหล็กซึ่งแนนหนาไมมีสนิมและจะตองอุดดังนี้
ใหแนนมิใหลมเขาได
ง. ขวดที่บรรจุโปรไมด,กรดมิวริเอทิก (กรดเกลือ) กรดไนทริค
(อัคควาฟอรทิส) หรือแอมโมเนีย
น้ํานั้น หามมิใหบรรจุจนเต็มขวด
เปนอันขาด จะบรรจุไดเพียง ¾ เทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหมีที่เหลือสําหรับ
การขยายตัว
จ. สิ่งที่สําหรับจะใชอัดขวดลงในหีบนั้นสําหรับน้ํากรดซึ่งได
กําเนิดจากแรตางๆ ใหใชดินสอพอง ชอลค, ทรายหรือดินแหงหรือเถา
ที่ปราศจากกอนถานสําหรับของอื่นๆ นั้นใหใชฟาง,ขี้เลื่อยผสม กับ
เถาชอลคหรือทราย
หมายเหตุ
ในหีบๆ หนึ่งจะบรรจุของอันตรายเชนนี้ไดแตอยางเดียว
จะนําของตางชนิดเขาบรรจุปนกันไมไดเปนอันขาดที่หลังหีบจะตอง
แจงชนิดของนั้นๆ ไวโดยชัดเจน
หีบๆ หนึ่งจะตองไมใหหนักกวา 75 กิโลกรัม แตสําหรับเฉพาะ
กรดกํามะถัน อนุญาตใหบรรจุไดหนักหีบละ 90 กิโลกรัม เปนอยางมาก
แตถาเปนกรดกํามะถันอยางแรงที่ไดบรรจุตามวิธีที่ไดกําหนดไวในขอความ
หมายอักษร ค. จะรับบรรทุกสงเมื่อมีน้ําหนักไมเกินกวา 180 กิโลกรัม
132-1) สําหรับวัตถุที่ไดกําหนดไวเปนชั้น ค .ตามบัญชี
วิธีที่จะตองปฏิบัติเพื่อ
ในขอ 126 ถาเปนของที่ไดกําหนดไวในจําพวกวัตถุระเบิด ผูสงตอง
บรรทุกวัตถุอันตราย
บรรจุ และอนุวัตร ตามขอบังคับที่ใชอยูในเวลานั้น
ชั้น ค.
ของอื่นๆ ที่กําหนดไวเปนชั้น ค.จะตองบรรจุลงในหีบไม
แนนหนาปดสนิทผงเขาไมได หีบนี้ตองมีแผนโลหะบุขางในอีกชั้นหนึ่ง
และมีขอขัดขั้นดังตอไปนี้

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

หีบยอยหีบหนึ่งตองมีน้ําหนักไมเกินกวา ½ กิโลกรัม
และหีบใหญหีบหนึ่งจะมีหีบยอยบรรจุไมเกินกวา 10 หีบ
หีบใหญทุกหีบตองมีปายบอกชนิดวัตถุที่บรรจุโดยชัดเจน
ก. น้ํากรด หรือ ผงพิคริก ของรัฐบาลนั้น จะรับบรรทุกสง
โดยรถสินคา เมื่อบรรจุในถังที่ไดสงเขามาจากตางประเทศ และถังหนึ่ง
ตองมีน้ําหนักไมเกิน 50 กิโลกรัม
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ข. ไมขีดไฟธรรมดาที่ตองขีดกับขางกลองนั้น จะรับ
บรรทุกสงไดบรรจุมาในหอดีบุกหรือสังกะสี ที่ไดสงเขามาจาก
ตางประเทศโดยไมตองบรรจุในหีบไมอีกชั้นหนึ่ง แตหีบหรือหอ
นั้นมีขนาดไมเกิน 61 X 30 ½ X 30 ½ เซนติเมตร
และมีน้ําหนักไมมากกวา 12 ½ กิโลกรัมและมีหอยอยบรรจุ
อยูไมเกินกวา 120 หอ
ไมขีดไฟธรรมดาถาบรรทุกสงตั้งแต 60 หอขึ้นไป จะ
ยอมรับบรรทุกสงตอเมื่อไดบรรจุในหีบไมที่แนนหนาปดสนิท
หรือหีบดีบุกหรือสังกะสี
หมายเหตุ
ไมขีดไฟที่ขีดไดไมวากับที่ใดๆ นั้น ใหเรียกวาไมขีดไฟ
ไวเพลิงสวนไมขีดไฟที่ตองขีดกับขางกลองที่ไดทําไว
โดยเฉพาะจึงจะติดเปนไฟนั้น ใหเรียกวาไมขีดไฟธรรมดา

ระเบียบการบรรทุกสง
วัตถุระเบิดคอรไดท

ค. หีบหอของอันตรายเหลานี้จะนํามาในสถานที่ของ
รถไฟไดตอเมื่อพนักงานรถไฟไดตกลงลวงหนาไวแลววาจะรับ
ของนั้นๆ
132-2) ก. วัตถุระเบิดชนิดคอรไดท นอกจากที่เปน
สมบัติของรัฐบาล หรือบรรทุกสงไปสําหรับรัฐบาล ใหถือวาเปน
วัตถุระเบิดประเภทที่ 3 หมวดที่ 1 ถาไมใชเปนของรัฐบาลหรือ
สําหรับรัฐบาลแลว เมื่อจะบรรทุกสงตองบรรจุและปฏิบัติการ
ตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
สําหรับวัตถุระเบิด
ประเภทนั้นจงทุกประการ
ข. สําหรับดินระเบิดคอรไดท ของรัฐบาลนั้น เจา
พนักงาน ของรัฐบาลที่เปนเจาหนาที่จะตองรับผิดชอบพยายาม
ที่จะกระทําการที่อาจจะพึงทําใหทุกอยางเพื่อความปลอดภัย
และจะตองปฏิบัติการตางๆ ตามกฎขอบังคับที่การรถไฟฯ ได
กําหนดไวตามแตที่จะทําไดจงทุกประการ

ค. กระสุนบรรจุดินระเบิด คอรไดทของรัฐบาล สับหรับ
ปนเล็ก จะรับบรรทุกสงไปโดยทางรถไฟ เมื่อไดบรรจุหีบไมที่
แข็งแรง และมีสังกะสีหรือดีบุกรองขางในอยางแนนหนาจนลม
เขาไมไดอีกชั้นหนึ่ง
ง. ดินระเบิดคอรไดทของรัฐบาล ที่บรรจุเปนกระสุน
ปนใหญหรือไมไดบรรจุ ที่จะบรรทุกสงไปโดยทางรถไฟเปน
จํานวนมาก และใหปราศจากภัยดวยก็ใหสงไปทั้งหีบหรือหอ
ดังที่ไดสงของนั้นเขามาจากตางประเทศ
- 53 132-3) ในการบรรทุกสงวัตถุระเบิด จะไดแบงแยก
วัตถุระเบิดออกเปนประเภท ดังตอไปนี้.ประเภทที่ 1 ดินดํา
ประเภทที่ 2 ไนเทรทมิกซเจอร
ประเภทที่ 3 ไนโทรคอมเปานด
ประเภทที่ 4 คลอเรทมิกซเจอร
ประเภทที่ 5 ฟลมีเนท
ประเภทที่ 6 เครื่องกระสุนดินปน
ประเภทที่ 7 ดอกไมเพลิง
วัตถุระเบิดอะไรซึ่งมีเชื้อระเบิดหลายประเภทผสมรวมกัน
อยูใหถือเอาตามเชื้อระเบิดที่อยูในประเภทที่สูงสุดเปนเกณฑ
ประเภทที่ 1 ดินดํา
ดินดํา หมายถึงวัตถุระเบิดที่เรียกกันวา “ดินดํา” หรือดินปน
โดยธรรมดาทั่วไป
ประเภทที่ 2 ไนเทรทมิกซเจอร
ไนเทรทมิกซเจอรที่ใชอยูในขอบังคับนี้ หมายความถึงบรรดา
วัตถุระเบิดนอกจากดินดําที่มีเชื้อไนเทรทผสมกับคารบอน หรือเชื้อ
คารบอนอยางใดอยางหนึ่งที่ไมใชวัตถุระเบิดแลวจะผสมกับกํามะถัน
หรือจะมิไดผสมก็ตาม หรือจะมิไดผสมอะไรอีกเลยก็ตามทั้งสิ้น
วัตถุระเบิดนี้มีตัวอยางตอไปนี้
ผงดินพิเศษซินเวิท วัตถุระเบิดฟอรทิส ริบลิ้น ผงดินระเบิด
เซพตี้ เวสตฟาลไลท
ประเภทที่ 3 ไนโทรคอมเปานด
ก. ไนโทรคอมเปานดที่ใชในขอบังคับนี้ หมายความถึงบรรดา
ประเภทวัตถุระเบิดซึ่งไดผสมทําขึ้นโดยใชกรดไนทรก(จะไดเจือกรด
กํามะถันหรือมิไดเจือก็ตาม) หรือไนเทรทเจือกรดกํามะถันผสมธาตุ
กับวัตถุที่มีเชื้อคารบอนผสมปนกับของอื่นอีกหรือจะมิไดปนก็ตาม

แบงประเภทวัตถุระเบิด
เพื่อบรรจุหีบหอ

ข. บรรดาวัตถุระเบิดชนิดไนโทรคคอนเปานดที่ในขอบังคับนี้
แบงออกเปนหมวดดังตอไปนี้.หมวดที่ 1 คือ วัตถุระเบิด เชน
1) แอมเบอรไรทที่ 1 แบลิลไทท เยลาตินระเบิด คารบอนไนท
คอรไดท ไดนาไมท เยลาตินไดนาไมท เจลิกไนท ลิทโทแฟรคเทอร
ไนโทรกลิซเซอรรินสโทไนท
2) วัตถุระเบิดอื่นๆ ที่มีเชื้อไนโทรกลิซเซอรลิน หรือน้ํา
ไนโทรคอมเปานดอยางอื่นผสม
- 54 หมวดที่ 2 คือมีวัตถุระเบิด เชน
1) แอมเบอรไรทที่ 2 แอมโมไนท เบ็ลไลท ผงดินคู
แพล ผงดิสําลี ผงดินอีซี ดินสําลี กับคอททันไนเทรด พิเครท
กรดพิคริก ดินพิคริก โรบูไรท ผงขี้เลื่อยระเบิด ดินระเบิดชูลล
และผงดินสําลี โทรไนทหรือดินฝาย
2) และบรรดาวัตถุระเบิดที่มีเชื้อไนโทรคอมเปานด
ที่จะกลาวตอไปนี้ และที่ยังไมกลาวไวในหมวดที่ 1
ประเภท 4 คลอเรทมิกซเจอร
ก. ในกฎขอบังคับนี้คําวา “คลอเรทมิกซเจอร” นั้น
หมายความถึงบรรดาวัตถุระเบิดทั้งปวงที่มีเชื้อคลอเรทผสม
อยูดวย
ข.ที่ในขอบังคับนี้จะไดแบงบรรดาวัตถุมีเชื้อครอเรท
ผสมอยูดวยออกเปน 2 หมวด คือ.หมวดที่ 1 มีวัตถุระเบิด เชน
1) ดินระเบิดฮอรสลี และดินระเบิดเบรน และ
2) บรรดาวัตถุระเบิดอื่นๆ ที่มีเชื้อในโทรกลิซเซอรริน
หรือ ไนโทรคอมเปานดที่เปนน้ําเหลวปนอยูดวยกับคลอเรท
หมวดที่ 2 มีวัตถุระเบิด เชน
1) ดินระเบิดฮอรสลีออริยิแนล ดินระเบิด เออฮารด ดิน
ระเบิดเรบเวอรลี ลูกระเบิดฮอกสตาดเตอร ลูกระเบิดไรนเชน
กันคอททันคลอเรท ทิวโทไนท
2) และวัตถุระเบิดอื่นมีเชื้อคลอเรทผสมอยูดวยและยัง
มิไดกลาวชื่อไวในหมวดที่ 1
ประเภทที่ 5 ฟลมิเนท
ก. คําวา “ฟลมิเนท” ที่ในกฎขอบังคับนี้ หมายความ
ถึง

บรรดาวัตถุระเบิดทั้งหลายซึ่งไดกําหนดไวแลวในประเภทอื่น
หรือยังมิไดกําหนด ที่เปนวัตถุระเบิดที่ปะทุไดงาย เหมาะ
สําหรับที่จะใชทําแกปกระสุนปนหรือของอื่นๆ ที่จะตองการให
เปนเชื้อปะทุหรือที่เปนวัตถุซึ่งระเบิดโดยงายดาย เมื่อมีอะไร
ถูกตองแมแตเพียงเล็กนอยนับวาเปนวัตถุระเบิดที่ระเบิดเปน
อันตรายไดงายอยางอุกฤษฎ
ข. ในขอบังคับนี้จะแบงฟงมิเนทออกเปนหมวดดัง
ตอไปนี้ คือ.หมวดที่ 1 ไดแกจําพวกการกัดเงินหรือปรอท ใหเปน
ฟลมิเนท และอาจผสมกับวัตถุอื่นที่สําหรับทําแกปกระสุนปน
และวัตถุระเบิดที่ทําดวยคลอเรทอยางหนึ่งอยางใดผสม
- 55 กับฟอสฟอรัสหรือคอมเปานด ของฟอสฟอรัสบางอยาง และจะไดผสม
กับเชื้อคารบอนหรือมิไดผสมดวยอีกสวนหนึ่งก็ตาม และที่ทําดวยคลอเรท
ผสมกับกํามะถันแลวจะผสมกับเชื้อคารบอนดวยอีก หรือมิไดผสมอีกก็ตาม
หมวดที่ 2 ไดแกวัตถุจําพวกคลอไรด และไอโอไดทของ
ไนโทรเจนทองและเงินฟงมิเนทไดอาโซเบลซอล และไดอาโซเบลซอลไนเทรท
ประเภทที่ 6 เครื่องกระสุนดินปน,แกป
เชื้อประทุ,สายชนวนและกระสุน
ก. ตามศัพทเครื่องกระสุนดินปนที่ใชในขอบังคับนี้ หมายความถึง
วัตถุระเบิดตางๆ ที่ไดบรรจุหอหรืออัดทําไวเปนรูปเลมแลว เชน
1) กระสุนสําหรับปนใหญ,ปนเล็กหรือปนชนิดอื่นๆ หรือลูกระเบิด
2) หรือสายชนวนสําหรับลูกระเบิดหรือลูกแตก
3) หรือหลอดสําหรับเปนเชื้อระเบิด
4) หรือแกปกระสุนปนเชื้อปะทุเครื่องอาณัติ ใชเมื่อเวลามีหมอก
ลูกแตก,ตอรปโด,พลุ สําหรับใชในการสงคราม และอื่นๆ ที่ไมใชดอกไมเพลิง
ข. คําวาแกปกระสุนปนนั้น หาไดหมายความถึงเชื้อปะทุหรือแกป
สําหรับลูกระเบิดดวยไม
ค. ศัพทวา เชื้อประทุในกฎขอบังคับนี้ ใหพึงหมายถึงหลอดหรือ
เครื่องหุมหอภายนอก ซึ่งทําไวใหมีกําลังอยางแข็งแรง กับมีวัตถุระเบิดฟลมิเนท
อันพอเพียงบรรจุอยูภายใน ซึ่งเมื่อหลอดหรือเครื่องหุมหอ ภายนอกอันใดอันหนึ่ง
นั้นระเบิดแตกออกแลวก็ไมสามารถทําใหหลอดหรือเครื่องหุมหอภายนอกที่คลาย
คลึงอยูใกลเคียงกันระเบิดแตกออกได
ง. ศัพทวา สายชนวนในขอบังคับนี้ หมายความถึงสายชนวน
ที่ใชกับลูกระเบิด สายชนวนนี้จะไมระเบิด แตเมื่อไดจุดขึ้นแลวเปนเชื้อเพลิง
ตามติดตอไปจนตลอดสาย สายชนวนนี้เมื่ออยูตามปกติจะไมติดไฟ ตองเปน

สายชนวนที่ไดหอและทําอยางแข็งแรงมีวัตถุระเบิดไมมากพอที่จะแตกระเบิด
นําเชื้อเพลิงไปติดสายชนวนสายอื่นๆ ที่อยูขางๆ ได
จ. ศัพทวา กระสุน ในขอบังคับนี้หมายความถึง
1)กระสุนซึ่งไดบรรจุในปลอกสําหรับปนเล็กเมื่อได
ยิงเสร็จแลวจะคายปลอกนี้คืนออกมาจากปนเล็กนั้น ปลอกกระสุนนี้ตองทําให
แนนหนาแข็งแรงพอที่จะปองกัน เมื่อกระสุนลูกหนึ่งไดระเบิดขึ้นไมใหกระสุนอื่น
พลอยระเบิดไปดวย
2) กระสุนสําหรับปนมีเกลียว และปนกลซึ่งไดจัดทํา
ขึ้นดังที่ไดกําหนดไวในตอนที่ 1 ขางตนไมวาสําหรับปนกลที่มีขนาดลํากลองโต
เทากับปนมีเกลียวหรือจะมีขนาดเฉพาะเปนพิเศษ
กระสุนทั้งสองจําพวกนี้ตองมีขนาดโตอยางมากวัดผาศูนยกลาง
ไมเกิน 2 ½ เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว
- 56 ฉ. สําหรับเครื่องกระสุนดินปนในขอบังคับนี้ จะไดแบงออกไว
เปนพวก ๆ ดังตอไปนี้.พวกที่ 1 ไดแก
ลูกกระสุน,สายชนวนสําหรับลูกระเบิด เครื่องอาณัติรถไฟ เมื่อ
เวลามีหมอก,แกปกระสุนปน
พวกที่ 2 ไดแก
บรรดาเครื่องกระสุนดินปนที่ไดบรรยายไปแลวซึ่งไมมีเชื้ออาจ
ติดไฟขึ้นไดเอง และยังมิไดจําแนกไวในจําพวกที่ 1 เชน.กระสุนปนเล็ก,กระสุนหรือดินสําหรับปนใหญลูกแตก,ลูกระเบิด
และอื่นๆ ที่มีลักษณะเชนเดียวกัน กระสุนแตกสําหรับปนหรือตอรปโด
จะบรรจุวัตถุระเบิด อยางไรก็ตาม,สายชนวนที่ไวเพลิงสําหรับลูกระเบิด
สายชนวนสําหรับลูกแตก,หลอดเชื้อปะทุ,จรวดหรือพลุสําหรับใชในการ
สงคราม ซึ่งไมมีเชื้อที่จะติดไฟขึ้นไดเอง
พวกที่ 3 ไดแก
บรรดาเครื่องกระสุนดินที่ไดกําหนดไวแลวที่มีเชื้อเพลิงอาจติด
ขึ้นไดเอง และที่ยังมิไดจําแนกไวในจําพวกที่ 1 เชน.เชื้อปะทุ, กระสุนที่ไวเพลิงระเบิดงาย, สายชนวนสําหรับลูก
ระเบิด ที่ไวเพลิง,สายชนวนสําหรับลูกแตก,หลอดเชื้อปะทุ และของอื่น
บรรดาที่มีเชื้ออาจติดเปนไฟขึ้นไดเอง
คําอธิบาย
ตามที่วาเครื่องกระสุนดินปนที่มีเชื้ออาจติดเปนไฟขึ้นไดเองนั้น
หมายความถึง เครื่องกระสุนดินปนทั้งหลาย ที่มีเครื่องเชื้อปะทุ
ประกอบ

หรือติดไวพรอมเปนสวนหนึ่งของเครื่องกระสุนดินปนนั้นซึ่งกระทบหรือ
ถูกอะไรเขาอาจเกิดมีไฟระเบิดขึ้นไดเอง
ประเภทที่ 7 ดอกไมเพลิง
ในขอบังคับนี้จะไดแบงบรรดาดอกไมเพลิงออกเปนพวก
ดังตอไปนี้ คือ.จําพวกที่ 1
1) ไดแกบรรดาเชื้อผสมตางๆ ที่เปนเชื้อระเบิด หรือไวเพลิง
สําหรับใชในการทําดอกไมเพลิง และที่ยังไมเขาอยูในประเภทอื่นที่ได
กําหนดไวแลวแตกอนนั้น
2) ลูกแตกที่บรรจุในพลุ
3) เชื้อเพลิงสีตางๆ ซึ่งมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวาอยูใน
ประเภทอื่น
4) ประทัดขนาดใหญ
- 57 จําพวกที่ 2
ไดแกบรรดาดอกไมเพลิงที่บรรจุทําเปนรูปขึ้นแลวจะบรรจุ
ดวยวัตถุระเบิดที่อยูในประเภท 1,2,3,4,5,6 หรือเชื้อดอกไมเพลิง
ซึ่งไดบรรจุในปลอกแก็ปเด็กเลน,จรวด (นอกจากจรวดสําหรับสงคราม)
กังหัน, คงเหียน,พะเนียง ดอกไมตาดหรือสิ่งของซึ่งแสดงการดอกไม
เพลิงหรือใหสัญญาณ,ประทัดขนาดเล็ก (ชนิดเปนตับธรรมดา)
ภาชนะบรรจุดอกไมเพลิงสีตองทําดวยโลหะฯลฯ ใหแข็งแรง
และตองอัดปดใหแนนจนลมเขาไมไดดอกหนึ่งจะมีดินเชื้อบรรจุอยูได
ไมเกิน ½ กิโลกรัม เมื่อไดบรรจุอัดทําเชนนี้แลวจะถือเปนดอกไม
เพลิงไมใชเชื้อผสมดอกไมเพลิง
132-4) ในการที่จะบรรทุกสงวัตถุระเบิดไปในทางรถไฟนั้น
คําอธิบายเครื่องใชที่จะ
ตองปฏิบัติการบรรจุและหอดังที่จะไดกําหนดไวตอไปนี้.ประกอบการบรรจุวัตถุ
ระเบิด
ก. นอกจากจะไดบรรยายไวเปนอยางอื่นโดยเฉพาะใหถือวา
ศัพท “หีบชั้นนอก” นั้นหมายความถึง หีบ,ถังเหลี่ยมหรือกลม,กระบอก
ซึ่งทําโดยแนนหนาแข็งแรงดวยไม,โลหะหรือวัตถุอยางอื่นที่แข็งแรง
ซึ่งไมแตก ระเบิดออกหรือเปนอันตราย เสียหาย เมื่อเวลาที่ไดบรรทุก
สงไปตามทางจนวัตถุระเบิดที่บรรจุอยูนั้นรั่วไหลออกมาได
ศัพทวา “หีบชั้นใน” นั้น หมายความถึงหีบหอหรือภาชนะ
อยางอื่นที่รองอยูขางในอีกชั้นหนึ่ง รองในนี้ ตองทําปดใหสนิทจน
วัตถุระเบิดที่ไดบรรจุไวจะรั่วออกมาไมได

“ดินสง” หมายความถึงบรรดาวัตถุที่อยูในประเภทที่ 3 ที่เปน
วัตถุระเบิดสําหรับใชสงกระสุนปนใหญหรือปนเล็กใหออกจากกระบอก
ปนไปสูที่หมายอยางรวดเร็ว
ข. ขางในหีบที่บรรจุวัตถุระเบิดนี้ตองไมมีผงกรวดติดอยูและ
สะอาดเกลี้ยงตลอด
ค. นอกจากที่จะไดกําหนดไวโดยเฉพาะตอไปนี้ การทําหีบ
บรรจุวัตถุระเบิดหามมิใหใชเหล็กหรือเหล็กกลา นอกจากจะมีอะไร
อยางอื่นที่สมควรกําบังปดปองกันเหล็กนี้โดยแนนหนาอีกชั้นหนึ่ง
ง. หีบที่ไดใชบรรจุวัตถุระเบิดอยางหนึ่งแลวหามมิใหรวม
บรรจุวัตถุระเบิดอยางอื่น,ประเภทอื่น หรือวัตถุอื่นๆ เปนอันขาด
132-5) การบรรทุกสงวัตถุระเบิดไปโดยทางรถไฟนั้น
จะตองบรรจุตามวิธีซึ่งไดกําหนดไวตอไปนี้ และในหีบหรือหอ
หนึ่งจะตองบรรจุไมใหมีน้ําหนักเกินกวาอัตราที่ไดพิกัดไวนั้นดวย
--------------------------------

วิธีที่บรรจุวัตถุระเบิด
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ประเภท

วิธีที่จะตองบรรจุ

น้ําหนักอยางมาก
ที่จะบรรจุได
ในหีบชั้นนอกหีบหนึ่ง

จํานวนน้ําหนัก
ที่จะบรรจุได
ในหีบหอชั้นใน

วัตถุที่บรรทุกสงในคราวหนึ่ง
45.36
45.36
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ถาน้ําหนักมีไมเกิน 2.25 กิโลกรัม
จะบรรทุกสงในหีบชั้นเดียวก็ได
ถาหากวาในหีบนั้นมีดิน ดําและดินสงบรรจุ
เวนเสียแตถามีน้ําหนักมากกวาที่
ปนรวมอยูดวยกันจํานวนน้ําหนักจะตองไมเกิน
ไดกําหนดไวขางบนนี้จะตองบรรจุ
11.34
22.68
หีบสองชั้น คือหีบตองมีรองใน
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ใหไดลักษณะดังที่ไดกําหนดแลวนั้น
ประเภทที่ 2
22.6
22.68
ตองบรรจุเชนเดียวกันกับที่ได
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กําหนดไวสําหรับวัตถุประเภท 1
ประเภทที่ 3
ใหบรรจุเชนเดียวกันกับวัตถุ
จําพวกที่ 1
ประเภทที่ 1 แตวาหีบหอทั้งชั้นนอก
นอกจากดินสง
และชั้นในตองเปนหีบที่น้ํารั่วเขา
2.25
22.68
ไมได และไมมีโลหะอยางใดอยาง
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 3
จําพวกที่ 1
สําหรับดินสง
ประเภทที่ 3
จําพวกที่ 2
นอกจากกรด
พิคริก และดิน
สําลีเปยก
กรดพิคริก

หนึ่งประกอบติดอยูกับหีบนั้นอยูเลย
ใหบรรจุดังที่ไดกําหนดไว
สําหรับหอวัตถุระเบิดในประเภทที่
1
ใหบรรจุดังที่ไดกําหนดไว
สําหรับหอวัตถุในประเภทที่ 1
ใหบรรจุเชนเดียวกันกับที่ได
กําหนดไวสําหรับหอวัตถุประเภท
ที่ 1 ใหบรรจุเชนเดียวกับที่ได

22.68
กิโลกรัม

22.68
กิโลกรัม

22.68
กิโลกรัม

22.68
กิโลกรัม
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ประเภท

ดินสําลีเปยก
น้ําจนชุมไม
อาจติดไฟได
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5

วิธีที่จะตองบรรจุ

ไดกําหนดไวสําหรับวัตถุประเภท
ที่ 1 แตวาหีบในชั้นหรือหีบชันนอก
หรือทั้งสองชั้นจะตองทําใหมิดชิด
ปองกันมิใหความชื้นของวัตถุภายใน
คลายไดระหวางเวลาที่ไดบรรจุไป
ใหบรรจุดังที่ไดกําหนดไว
สําหรับวัตถุประเภทที่ 1
การบรรจุตองใหมีน้ําหลอและ
ตองบรรจุ 3 ชั้น ชั้นในเปนถุง
พอใหน้ําซึมเขาได บรรจุไวในหีบ
มีน้ําตามสมควรพอที่จะหลอให
วัตถุนั้นเปยกชุมอยูเสมอ สวนหีบ
ชั้นนอกนั้นก็ตองบรรจุน้ําหลอ
รอบหีบชั้นกลางอีกดวย หีบชั้น
กลาง และหีบชั้นนอกจะตองทําให

น้ําหนักอยางมาก
ที่จะบรรจุได
ในหีบชั้นนอกหีบหนึ่ง

จํานวนน้ําหนัก
ที่จะบรรจุได
ในหีบหอชั้นใน

ไมจํากัด

ไมจํากัด

ไมจํากัด
22.68
กิโลกรัม

ไมจํากัด
22.68
กิโลกรัม

45.36

11.34

สนิทไมใหน้ําไหลซึมรั่วออกได
ถาแมวาวัตถุระเบิดเปนวัตถุชนิด
ที่บรรจุอยูในหีบใหมีน้ําหลออยู
เสมอไมได ก็จะตองจัดการบรรจุ
ใหเปนไปตามกติกาที่จะไดกําหนด
ใหเปนพิเศษ

กิโลกรัม

กิโลกรัม

45.36
กิโลกรัม

11.34
กิโลกรัม

น้ําหนักอยางมาก
ที่จะบรรจุได
ในหีบชั้นนอกหีบหนึ่ง

จํานวนน้ําหนัก
ที่จะบรรจุได
ในหีบหอชั้นใน

ไมจํากัด

ไมจํากัด
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ประเภท

วิธีที่จะตองบรรจุ

ประเภทที่ 6
จําพวกที่ 1
นอกจาก
กระสุนชนิด
ตอกเข็ม
สําหรับปนพก

บรรจุในหีบชั้นนอก
เพียงแตชั้นเดียวก็ได แตพึง
เขาใจวาตามขอบังคับที่ได
กําหนดไวในขอ 132-4 ค.
ขางตนนั้น จะไมตองใช
สําหรับวัตถุระเบิดในหมวดนี้
และถาเปนกระสุนสําหรับปน
ขนาดที่มีลํากลองโต 1 ¼
เซนติเมตร (0.5 นิ้วฟุต) และ
อยูในหมวดนี้แลว กระสุนนั้น
จะตองบรรจุในหีบเรียงลําดับ
ไมใหปลายกระสุนเหล็กหรือ
ตะกั่วกระทบกับแกปของกระสุน
ลูกอื่นๆ ได
ก. เมื่อบรรทุกสงไมเกิน
จํานวน 50 กระสุน จะบรรจุได
ในหีบชั้นเดียววางสลับหัวสลับทาย

กระสุนชนิด
ตอกเข็ม
สําหรับ
ปนพก

มีกระดาษชั้นเปนชองๆ รองลวด
แกปและทายกระสุนกันไมให
กระสุนลั่นในเมื่อเวลากระสุน
ลูกอื่นระเบิด

50 กระสุน
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ประเภท

ประเภทที่ 6
จําพวกที่ 2

วิธีที่จะตองบรรจุ

ข. เมื่อจะบรรทุกสง
คราวหนึ่งเกินกวาจํานวน 50
กระสุน ตองบรรจุในหีบสองชั้น
และกระสุนนั้นจะตองบรรจุ
ในหีบชั้นในมีกระกาษขั้น
เปนชอง ๆ กั้น กันไวเหมือน
อยางที่กลาวขางตน
สําหรับวัตถุระเบิดซึ่งได
บรรจุเปนลูกกระสุนสําหรับ
ปนใหญ ลูกแตกตอรปโด
ลูกระเบิดอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน
จะบรรจุหีบจํากัดน้ําหนัก
และปฏิบัติตามระเบียบ
ซึ่งไดกําหนดไวเหมือนเชน
กับวายังมิไดทําเปนรูป
ถาไดกําหนดใหบรรจุใสหีบ
สองชั้น และถาหีบหอหรือ
ปลอกที่หุมกระสุนหรือสิ่งที่

น้ําหนักอยางมาก
ที่จะบรรจุได
ในหีบชั้นนอกหีบหนึ่ง

จํานวนน้ําหนัก
ที่จะบรรจุได
ในหีบหอชั้นใน

2,500 กระสุน

50 กระสุน

อัดใสวัตถุระเบิดไวแลว
นั้นตองดวยลักษณะตามที่
ไดกําหนดไวแลวจะถือ

- 62 -

ประเภท

ประเภทที่ 6
จําพวกที่ 3
นอกจากเชื้อ
ประทุและ
เชื้อประทุ
ใชแรงไฟฟา

เชื้อประทุ

วิธีที่จะตองบรรจุ

เครื่องหุมหอเดิมนั้นเปนหีบ
หอชั้นในก็ได
เครื่องกระสุนดินปนอยางอื่น
ในจําพวกนี้จะบรรจุหีบแต
เพียงชั้นเดียวก็ได
ใหบรรจุดังที่ไดกําหนดไว
สําหรับวัตถุระเบิดในประเภทที่
1 แตสําหรับกระสุนปนที่มีลูก
ตะกั่ว หรือปนขนาดลํากลองโต
1 ¼ เซนติเมตร (0.5 นิ้ว)
ถาอยูในหมวดนี้จะตองบรรจุหีบ
ไมใหปลายกระสุนตะกั่วหรือ
เหล็กกระทบกับแกปของ
กระสุนลูกอื่นได
ก. เมื่อบรรทุกสูงไมเกินกวา
1000 ดอก การบรรจุหีบให
ปฏิบัติเหมือนอยางวัตถุระเบิด
ประเภทที่ 1 แตที่วางระหวาง
เชื้อประทุเรียงกับที่ขางหีบ
ชั้นใน จะตองใชขี้เลื่อยอยาง

น้ําหนักอยางมาก
ที่จะบรรจุได
ในหีบชั้นนอกหีบหนึ่ง

จํานวนน้ําหนัก
ที่จะบรรจุได
ในหีบหอชั้นใน

45.36
กิโลกรัม

22.68
กิโลกรัม

0.90
กิโลกรัม
หรือ
10 ดอก
สุดแตอยางใด
จะมากกวา

ละเอียด หรือวัตถุอยางใด
อยางหนึ่งที่สมควรโรยอัด
ใหเต็มและแนนที่ปลายเชื้อ
ประทุที่เรียงลําดับนี้ทั้งสอง
ขางตองใชสํากะหลาดหรือ
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ประเภท

วิธีที่จะตองบรรจุ

สําลีที่ออนนุมอยางอื่นโดย
ไมใหถูกกระทบกับขางหีบ
หีบชั้นในถาทําดวยโลหะตอง
ใชกระดาษหรือของออนอยาง
อื่นกรุเสียอีกชั้นหนึ่งกอน
ข. เมื่อบรรทุกคราวหนึ่ง
เกินกวา 1,000 ดอก ในหีบ
ชั้นในที่บรรจุเชื้อประทุนี้
ตองมีขี้เลื่อยและสําลีรองขาง
ในเหมือนอยางที่กําหนดไวแลว
แตหีบที่บรรจุเชื้อประทุนี้
จะตองเอาลงบรรจุลังไม
หรือโลหะที่ปดแนน กันไมให
หีบใบในไหวเคลื่อนที่ไดแลว
ตองมีหีบชั้นนอกรองรับประกับ
หีบนี้อีกทีหนึ่งวางหีบเชื้อประทุ
ชั้นในไวระยะใหหางจากชั้น
นอกอยางนอย 6 เซนติเมตร
ทุกดานที่ชองวางนี้ ถาเห็นเปน
การสมควรจะใชขี้เลื่อยหรือฟาง
หรือของอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

น้ําหนักอยางมาก
ที่จะบรรจุได
ในหีบชั้นนอกหีบหนึ่ง

จํานวนน้ําหนัก
ที่จะบรรจุได
ในหีบหอชั้นใน

1,000 ดอก

100 ดอก

จะทําไมเปนคราวแทรกแซง
กันไว เพื่อใหหีบที่อยูขางใน
ตั้งอยูคงที่ก็ได

10,000 ดอก

100 ดอก

น้ําหนักอยางมาก
ที่จะบรรจุได
ในหีบชั้นนอกหีบหนึ่ง

จํานวนน้ําหนัก
ที่จะบรรจุได
ในหีบหอชั้นใน

5,000 ดอก

100 ดอก

9
กิโลกรัม

0.45
กิโลกรัม
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ประเภท

เชื้อประทุ
ใชแรงไฟฟา

ประเภทที่ 7
จําพวกที่ 1

ประเภทที่ 7
จําพวกที่ 2

วิธีที่จะตองบรรจุ

ค. ถาจะบรรทุกสงเชื้อประทุ
เปนจํานวนเกินกวา 5,000 ดอก
หีบที่จะบรรจุนั้นจะตองมีที่จับ
หรือที่หิ้วอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อสะดวกในการขนขึ้นลง
ใหบรรจุเชนเดียวกันกับ
วัตถุระเบิดประเภทที่ 1 แตถา
มีจํานวนเชื้อประทุชนิดนี้
บรรจุอยูในหีบชั้นนอกเปน
จํานวนเกินกวา 3,000 ดอก
หีบที่บรรจุนั้นจะตองทําฝาให
มีที่จับหรือที่หิ้ว เพื่อใหยกขึ้น
ไปไดโดยสะดวก
ตองบรรจุหีบสองชั้น
ชั้นในตองปดอัดใหแนนจน
อากาศเขาไมได และตอง
บรรจุในหีบชั้นนอกอีกชั้นหนึ่ง
ตามลักษณะที่ไดกลาวมาแลว
ในเบื้องตน
จะใชหีบชั้นเดียวบรรจุก็ได
แตพึงเขาใจวาขอความตาม
ขอบังคับที่ 132 - 4 ค.ที่ได
กําหนดไวขางตนนั้น ไมตอง

45.36
กิโลกรัม

ใชสําหรับวัตถุระเบิดจําพวกนี้

- 65 132-6) การบรรจุวัตถุระเบิดในประเภทซึ่งยังมิไดกําหนด
ซึ่ง
วิธีไวในขอบังคับนี้นั้น จะตองปฏิบัติการตามวิธีที่พนักงานของ
การรถไฟฯ จะกําหนดใหเปนพิเศษโดยเฉพาะ
132-7) ที่บนหีบชั้นนอกตองมีอักษรหมายไวโดยชัดเจน
เครื่องหมาย ชนิด
วาวัตถุระเบิดทั้งตองแจงประเภท,ชนิด,ชั้น, นามผูทําหรือผูสงให
ปรากฏชัดดวย
132-8) ผูใดมีเหตุผลพิเศษจะตองใหการรถไฟฯ ลดหยอย
ขอยกเวนพิเศษ
ผอนผันในขอใดขอหนึ่งแหงขอบังคับนี้ จะตองไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากผูวาการรถไฟฯ โดยเฉพาะทุกคราว
132-9) ผูใดกระทําการละเมิดฝาฝนขอบังคับวาดวยการ
ผูกระทําผิด
บรรจุวัตถุระเบิดนี้เพื่อบรรทุกสงเดินทางไป ทานวาผูนั้นกระทําการ
ฝาฝนกฎขอบังคับที่ตั้งขึ้น เพื่อความปราศภัยของประชาชน มี
ความผิดตองระวางโทษ ใหปรับเปนพินัยไมเกิน 50 (หาสิบ) บาท
และจะตองรับผิดชอบคาเสียหาย และอันตรายที่ไดเกิดขึ้น เพื่อ
ความละเมิดนั้นดวยอีกโสดหนึ่ง
132-10) วิธีบรรทุกสง การที่จะบรรทุกสงวัตถุระเบิดใหปฏิบัติ
ตามระเบียบดังที่ไดกําหนดไวตอไปนี้.ก. จะไมยอมรับบรรทุกสงวัตถุระเบิดใดๆ ที่มิไดบรรจุหีบหรือ
หอถูกตองที่ไดกําหนดไวในขอ 132-4 ถึง 132-8 เปนอันขาด
ข. หามมิใหบรรทุกสงวัตถุระเบิดหลายชนิดที่มิใชประเภท และ
จําพวกเดียวกัน และที่มีเชื้ออาจติดเปนไฟขึ้นไดเองไปในรถหลังเดียวกัน
เปนอันขาดนอกจากจะไดมีกําลังปองกันจนเปนที่เชื่อถือไดอยางแนนอนวา
เมื่อเกิดระเบิด ณ ที่แหงหนึ่งจะไมลุกลามตอไปถึงที่อีกแหงหนึ่งดวยได
ค. วัตถุระเบิดนี้ถาบรรทุกสงไปเปนจํานวนแตเพียงเล็กนอยจะ
ขนขึ้นลงเมื่อใดก็ได แตถาเปนจํานวนมากแลวจะขนขึ้นหรือลงไดแต
เฉพาะในเวลากลางวัน กอนพระอาทิตยตกเทานั้น การบรรทุกสงวัตถุ
ระเบิดไปถึงสถานีใดเมื่อเปนจํานวนมากกวา ½ คันรถแลวตามขอบังคับนี้
จะไมถือวาเปนจํานวนเล็กนอย

วิธีบรรจุวัตถุระเบิด
ยังมิไดระบุนามไว
แสดง
วัตถุระเบิด

การลงโทษ
ระเบียบ

ระเบียบการบรรทุก
สงวัตถุระเบิด
จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

ง. ในขณะที่กําลังทําการขนวัตถุระเบิด จะขนขึ้นหรือขนลงก็ตาม
หามมิใหนําตะเกียง,ไฟ หรือเชื้อไฟอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจทําใหวัตถุนั้น
ระเบิดขึ้นไดเขาไปใกลรถที่บรรทุกวัตถุระเบิดนั้นเปนอันขาด การสูบบุหรี่
ที่ในรถหรือใกลรถ นั้นอยูในเกณฑที่ตองหามอยางกวดขัน เชนเดียวกัน
สําหรับการที่จะขนขึ้นหรือขนลง ถาเปนการจําเปนโดยแทจริงที่
จะตองใชตะเกียงแลว ก็ตองใชตะเกียงชนิดซึ่งเชื่อไดวาจะไมทําใหเกิด
อันตราย และตองตั้งหรือแขวนไวในที่ซึ่งเชื่อไดอยางแนนอนวาจะไม
- 66 สามารถที่จะทําใหวัตถุนั้นระเบิดขึ้นได
และที่จะยกขนวัตถุ
ระเบิดนี้ (วัตถุระเบิดในประเภท 6 จําพวกที่ 1 ที่ไดบรรจุ
ถูกตองตามขอบังคับยกเวน) หามมิใหสวมรองเทาซึ่งมีเหล็ก
หรือตะปูที่สนหรือปลายรองเทาเปนอันขาด
จ. เมื่อจะสงวัตถุระเบิดขึ้นหรือลง ตองยกถังหรือหอ
หรือหีบสงตอๆ กันไป แลววางลงดวยความระมัดระวังอยาง
แข็งแรง หามมิใหกลิ้งทิ้ง หรือโยนถังหีบหอวัตถุระเบิดนั้นเปน
อันขาด
ฉ. การบรรทุกสงหอวัตถุระเบิดนี้ตองบรรทุกในรถ
ที่มีฝารอบขอบมิดชิด และที่รอบวัตถุระเบิดนั้นตองมี
ไม หรือโลหะกําบังโดยรอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันมิใหไฟ ถา
เกิดมีขึ้นภายนอกทําอันตรายแกวัตถุระเบิดนั้นไดถาไม
สามารถจะจัดปองกันโดยวิธีนี้ได ก็ตองมีผาใบทาสีกันเพลิง
หรือของอื่นที่กันเพลิงไดคลุมไวเพื่อมิใหไฟขางนอกลามเขาไป
ได
ช. การบรรทุกวัตถุระเบิดหามมิใหวางวัตถุระเบิดบน
เหล็กอยางใดอยางหนึ่งที่ในรถนั้นเปนอันขาด นอกจากจะมี
หนัง,กระดาษ,ผา หรือของอื่นๆ ที่สมควรรองเสียกอน
ซ. การบรรทุกจะตองกั้นหรือกระหนาบหีบวัตถุระเบิด
ไวใหแนนหนามิใหเคลื่อนที่ไปถูกตองกับของอื่น ซึ่งไดบรรทุก
ไวในรถคันเดียวกันใหเปนอันตรายแกของนั้น หรือพาใหวัตถุ
ระเบิดนั้นระเบิด หรือติดไฟขึ้นไดเปนอันขาด ถาวัตถุระเบิดนั้น
เปนชนิดที่ถูกน้ําจะเกิดอันตรายขึ้นแลว ก็ตองระวังมิใหน้ําเขา
ไปถูกได
ญ. ในรถคันหนึ่งจะบรรทุกสงวัตถุระเบิดไดมีน้ําหนัก
เพียง 900 กิโลกรัมเทานั้น นอกจากจะไดบรรทุกในรถพิเศษ
ซึ่งมีเหล็กหรือไมกําบังทุกดานซึ่งอาจปองกันมิใหไฟขางนอก

หามมิใหขนวัตถุระเบิด
ขามสะพานรถไฟ

เขาไปทําอันตรายแกวัตถุระเบิดนั้นได ถาบรรทุกเชนนี้จะ
บรรทุกสงไดคันหนึ่งมีน้ําหนักไมเกิน 10 ตัน
ฎ. ขอบังคับที่ไดกําหนดไวขางบนนี้นอกจากขอหมาย
อักษร ก. ไมตองบังคับใชสําหรับวัตถุระเบิด ประเภทที่ 6
จําพวกที่ 1 คือเครื่องกระสุนดินปน เมื่อไดใชความระมัดระวัง
อยางแข็งแรงปองกันเพื่อมิใหมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นได
132-11) หามมิใหจัดการสงวัตถุระเบิดประเภทที่ 1
(ดินดํา) ประเภทที่ 2 (ไนเทรดมิกซเจอร) ประเภทที่ 3 (ไน
โทรคอมเปานด) ประเภทที่ 4 (คลอเรทมิกซเจอร) ประเภท
ที่ 5
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(ฟลมิเนท) ขามสะพานรถไฟโดยวิธีใด ๆ นอกจากบนราง และ
การรถไฟฯ ไดจัดความสะดวกในการบรรทุกสงตามสมควร แต
ขอหามนี้ไมทาวถึงวัตถุระเบิด ประเภทที่ 1 (ดินดํา) หรือประเภท
ที่ 3 (ไนโทรคอมเปานด) ซึ่งมีจํานวนไมเกินกวา 2 ½ กิโลกรัม
132-12) การบรรทุกสงวัตถุระเบิดโดยทางรถไฟมีระเบียบ
ขอพึงปฏิบัติใน
การสงวัตถุ
ที่ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ดวย.ระเบิดโดยทางรถไฟ
ก. การรถไฟฯ จะไมรับบรรทุกสงวัตถุระเบิดไปยังสถานี
ใดๆ นอกจากผูที่มีความประสงคจะบรรทุกสง ไดแจงความประสงค
เปนลายลักษณอักษรใหนายสถานีหรือสารวัตรรับสงสินคาทราบ
ลวงหนากอน และจะตองแจงชื่อ ชนิด จํานวน วิธีบรรจุวัตถุระเบิด
ที่จะสงไปนั้น โดยละเอียดชัดเจน พรอมทั้งชื่อ ชื่อสกุล และตําบล
ที่อยูของผูสง และผูรับดวย และตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถ หรือหัวหนากองจัดการเดินรถหรือสารวัตรเดินรถ
หรือสารวัตรรับสงสินคาเปนลายลักษณอักษรเสียกอนแลวจึงนําของ
นั้นมาบรรทุกได
(ขอ 132 - 12 อนุ ก.แกไขตามใบแทรกที่ 406 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
ข. หามมิใหสงวัตถุระเบิดชนิดที่การรถไฟฯ ไดกําหนดหาม
ไวโดยประกาศอยางใดวาใหงดการบรรทุกสงชั่วขณะใดขณะหนึ่งไปใน
สถานที่ของการรถไฟฯ เปนอันขาด
ค. วัตถุระเบิดที่จะบรรทุกสงไปนั้น ตองนํามายังสถานีสง และ
มอบใหแกพนักงานรถไฟในเวลากลางวัน ตามวันและเวลา ที่การรถไฟฯ
ไดกําหนดให หีบหรือหอวัตถุระเบิดที่จะบรรทุกสงไปนี้ เมื่อไดนํามาถึง
สถานีสง พนักงานจะไดตรวจรับและจัดการใหขนไปเก็บรักษาไวในที่ที่

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

สมควรตามที่เจาพนักงานจะไดกําหนดให
ดินปนของรัฐบาลที่ไดสงจากสถานีหรือมายังสถานีที่เก็บหรือ
ทํากระสุนของรัฐบาลนั้น พนักงานของรัฐบาลผูมีหนาที่เกี่ยวของกับ
ดินปนหรือทํากระสุนนั้นโดยเฉพาะจะเปนผูขนขึ้นเอง ในรถคันหนึ่ง
คันใดที่จะบรรทุกสงวัตถุระเบิดตองจัดการกั้นหรือกระหนาบหีบดินปน
ที่บรรทุกรถเหลานี้ใหแนนหนาแข็งแรงมิใหเลื่อนหรือกระหนาบหีบดินปน
ที่บรรทุกรถเหลานี้ใหแนนหนาแข็งแรงมิใหเลื่อนไปกระทบกันเกิดอันตราย
ขึ้นในขณะที่รถกําลังแลนอยูเปนอันขาด
ง. วัตถุระเบิดที่บรรทุกสงไปนี้ เมื่อถึงสถานีรับแลวผูรับจะตอง
จัดการขนลงจากรถภายใน 4 ชั่วโมง และรับภายในเวลา 12 ชั่วโมง
ของเวลากลางวัน ภายหลังเวลาที่ของมาถึง มิฉะนั้นการรถไฟฯ อาจสง
ของนี้กลับคืนไปยังผูสงโดยผูสงตองเปนผูรับผิดชอบ เสียคาใชจายคา
ระวาง และคาอื่นๆ ทั้งสิ้น วัตถุระเบิดนี้เมื่อถึงสถานีจะไดเก็บไวในรถ
- 68 ที่ไดบรรทุกมาหางจากสถานีมากที่สุดที่จะหางได หรือถาจะขนออกจาก
รถก็จะไดจัดใหมีผาใบกันฝนกันไฟไดหรือของอื่นที่สมควรหอไวให
มิดชิด และถาเห็นเปนการจําเปนก็จะไดจัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจเฝา
ระวังรักษาไวดวย
จ. การรถไฟฯ จะไมยอมรับบรรทุกสงวัตถุระเบิดอยางใดที
สงสัยวามิไดปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยถูกตอง ถาหากวามีหีบหรือหอที่
สงสัยนี้ไดเขามาอยูในเขตของรถไฟแลวพนักงานรถไฟอาจเปดหรือสั่ง
ใหเปดออกตรวจได ถาสมควรพนักงานจะไดสงหีบหรือหอวัตถุที่บรรจุ
ไมถูกตองนั้นคืนแกผูสง และเก็บหีบหอที่ไดบรรจุถูกตองรักษาไวตามที่
กําหนดไวแลวในขอตน
การเปดหีบหรือหอนี้
ผูสงจะตองเปน
ผูรับผิดชอบจายคาใชจาย และคาเสียหายทุกอยาง
ฉ. นอกจากเหตุการณพิเศษดังกลาวไวในขอนี้ ตอนที่ 5 หาม
มิ
ใหบรรทุกวัตถุระเบิดไปกับรถโดยสารเปนอันขาด นอกจากจะเปนวัตถุ
ระเบิดที่จะกําหนดตอไปนี้ แตถึงดังนี้ก็ดีตองไดรับอนุญาตทุกคราว
1) กระสุนปน และแกปสําหรับกระสุน สายชนวนสําหรับลูก
ระเบิด และเครื่องอาณัติสําหรับใชตามทางรถไฟเมื่อหมอกลงเหลานี้จะ
บรรทุกสงไปในรถธรรมดาก็ได
2) วัตถุระเบิดประเภทที่ 3 (ไนโทรคอมเปานด) ที่ไดบรรจุ
ปลอกเปนดอกแลว จะบรรทุกสงไปไดคราวหนึ่งไมเกิน 2 ½
กิโลกรัม แตหามมิใหนําเชื้อประทุไปดวยในหองหรือรถเดียวกันเปนอัน
ขาด

3) เชื้อประทุซึ่งไดบรรจุถูกตองตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ
ที่ 149 - 4 จะบรรทุกไปไดจํานวนไมเกิน 200 ดอก แตมีขอขีดขั้นอีก
อยางหนึ่งวา น้ําหนักกรดปรอท ที่มีอยูในหอเชื้อประทุนี้รวมทั้งสิ้นจะไม
หนักเกิน 85 กรัม เจาของ,ผูสงหรือผูแทนจะตองทําใบรับรองขอความนี้
ใหแกพนักงานรถไฟ
และหามมิใหนําวัตถุระเบิดชนิดอื่นบรรทุกรวมไปในหองเดียว
กันกับของนี้เปนอันขาด
4) ดินแกบ, และกระสุนปนสําหรับยิงสัตวบรรจุในหีบ 2 ชั้น
ดังที่ไดกําหนดไวแลว แตดินปนนี้ตองเปนชนิดที่ไดบรรจุในกระปอง
ดีบุก หรือสังกะสีเล็กๆ กระปองหนึ่งมีดินปนหนักไมเกิน 0.45
กิโลกรัมแลวบรรจุในหีบไมแข็งแรงมีดีบุกหรือสังกะสีปองกันเชื้อเพลิงมิ
ใหเขาไปถึงดินปนไดอีกชั้นหนึ่งหรือจะบรรจุในหีบโลหะอยางหนึ่งอยาง
ใดที่การรถไฟฯ เห็นชอบดวยก็ได หีบนอกหีบหนึ่งมีดินปนหนักไดไม
เกิน 1.34 กิโลกรัม และในขบวนรถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกสงดินปนไป
ไดเชนนี้ เปนจํานวน ไมเกิน 36.28 กิโลกรัม
- 69 5) วัตถุระเบิดจะบรรทุกไปไดโดยขบวนรถรวมตามทางรถไฟ
สายหนึ่งสายใดที่ไมมีขบวนรถสินคาเดินแตตองบรรทุกในรถซึ่งไดทําไว
สําหรับบรรทุกสงวัตถุระเบิดนี้ไปไดเพียงขบวนละ 1 คันเทานั้น ทั้งตอง
มีรถอื่น ขั้นรถที่บรรทุกวัตถุระเบิดนี้ ใหหางจากรถจักร และรถโดยสาร
อยางนอย 3 คัน และตองระมัดระวังพวงรถบรรทุกวัตถุระเบิดเขากับ
รถอื่นใหชิดแนนหนาเมื่อรถบรรทุกวัตถุระเบิดนี้ไดไปถึงทางตอนใดที่มี
ขบวนรถสินคาเดินไปมา ก็ใหตัดออกเอาเขาขบวนรถสินคาสงตอไป
ช. การขนวัตถุระเบิดขึ้นบนรถหรือลงจากรถที่สถานีหนึ่งใน
คราวหนึ่ง หามมิใหทําพรอมกันเปนจํานวนเกินกวา 5 คันรถ และใน
ขบวนรถขบวนหนึ่งจะมีรถบรรทุกวัตถุระเบิดพวงไปกวา 5 คัน ใน
คราวเดียวกันไมได การบรรทุกวัตถุระเบิดที่ในรถจะบรรทุกไดอยางมาก
เพียง 2/3 ของอัตราน้ําหนักที่ไดกําหนดไวสําหรับรถนั้นๆ เทานั้น
นอกจากจะไดบรรทุกในรถที่ไดสรางสําหรับบรรทุกวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ
ขอความตางๆ ที่กลาวในขอนี้ไมตองใชสําหรับบังคับกับการบรรทุกสง
กระสุนปนสําหรับปนเล็กที่มีปลอกแนนหนาที่ไดบรรทุกสงไปตางหาก
ซ. หามมิใหบรรทุกของตางๆ ดังกลาวตอไปนี้ รวมกับวัตถุ
ระเบิดในรถคันเดียวกัน คือ.ไมขีดไฟทุกชนิด,สายชนวน,กรดตางๆ น้ํามันแนฟทา น้ํามันกาด,
น้ํามันปโตรเลียม และน้ํามันอื่นๆ ที่อาจกลายเปนไอไวเพลิงหรือติดไฟขึ้น

ไดเองโดยลําพังหรือของอื่นๆ ที่อาจเปนเชื้อเพลิงหรือทําใหวัตถุระเบิดนั้น
ระเบิดขึ้นได
ญ. ผูสงจะตองรับรองดวยวาการบรรจุของนั้นๆ ไดปฏิบัติและกระทํา
ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับนั้นแลวทุกประการ
ฎ. สําหรับวัตถุระเบิดประเภทที่ 3 และ 4 นั้น ที่หีบขางนอกจะตอง
หมายเหตุแจงใหชัดเจนวาวัตถุระเบิดนั้นไดทําแตวัน,เดือน ปใด
ฏ. หีบหรือหอที่บรรจุไดนาไมทและดินระเบิดชนิดอื่นในประเภทที่ 3
(ไนคอมไทรเปานด) หรือวัตถุระเบิดประเภทที่ 4 (คลอเรทมิกซเจอร)
ประเภทที่ 5 (ฟลมิเนท) หรือจําพวกที่ 1 ของประเภทที่ 7 (ดอกไมเพลิง) นั้น
ใหวางบรรทุกในรถแตเพียงชั้นเดียวจะซอนกันไมได และจะตองมีสิ่งของกั้น
หรือกระหนาบใหแนนมิใหหีบเลื่อนหรือคลอนไดเมื่อขณะที่รถแลนอยู และ
ในรถคันหนึ่งจะบรรทุกไดอยางมากหนักเพียง 3 ตัน เทานั้น
แตถาหีบหรือวัตถุระเบิดที่ไดกลาวขางตนมีรูปเปนเหลี่ยมและไดกั้น
หรือกระหนาบแนนหนาไมอาจเคลื่อนที่ได เมื่อขณะรถแลนแลว จะบรรทุก
ซอนกันก็ไดแตตองซอนไมใหมากกวา 5 ชั้น และรวมทั้งหมดจะบรรทุกได
ในรถคันหนึ่งไมเกิน 5 ตัน
- 70 ฐ. วัตถุระเบิดประเภทที่ 5 (ฟลมิเนท) จําพวกที่ 3 ของ
ประเภทที่ 6 (เครื่องกระสุนปน)หรือประเภทที่ 7 (ดอกไมเพลิง)
จะบรรทุกเขา ไปในขบวนรถเดียวกันกับวัตถุระเบิดอื่นที่ไมใช
ประเภท และจําพวกเดียวกันไมไดเปนอันขาด นอกจากจะมี
เครื่องกั้นกําบังปองกันอันเปนที่เชื่อแนวาเมื่อเกิดไฟหรือระเบิด
ขึ้นในที่แหงใดแหงหนึ่งแลวจะไมทําอันตรายใหลามติดตอไปถึง
อีกแหงหนึ่งได
ฑ. รถที่จะใชสําหรับบรรทุกวัตถุระเบิดจะตองตรวจ
ตราใหแนนอนมิดชิด ถานหรือลูกไฟเขาไมได และกอนที่จะนํา
วัตถุ ระเบิดขึ้นบรรทุกจะตองกวาดและทําเสียใหสะอาดเกลี้ยง
ตลอด ที่บนรถจะตองจัดหาขน,ผา,หนังสัตวหรือของอื่นๆ ที่
สมควรปูรองเสียกอน และถาวางหีบหรือหอซอนกันก็ปูรอง
ระหวางหีบหอ
ที่ซอนกันดวยนอกจากหีบหรือหอนั้นจะมี
กระสอบสักกะหลาดหอรองอยูแลวหรือเปนหีบหอที่บรรจุ
กระสุนสําหรับปนเล็กที่ไดบรรจุในหีบมีดีบุกบุเปนลองอยูขางใน
แลวเทานั้น
ณ.การที่บรรทุกหรือขนวัตถุระเบิดขึ้นหรือลงจากรถนั้น
ใหบรรทุกหรือขนลงในทางหลีกใหหางจากสถานีที่สุดที่จะหางได

ด.หีบหอที่จะบรรจุวัตถุระเบิดนอกจากที่ไดกําหนดไว
แลวในขอ 132 - 12 ฎ. จะบรรทุกซอนกันมากกวา 3 ชั้น
ไมได แตถาหีบหอนี้เปนเหลี่ยมมีรูปและขนาดเชนเดียวกันได
ทําเปน 2 ชั้น และไดกั้นและกระหนาบมิใหเคลื่อนคลอนไดใน
ระหวางเดินทางแลวจะบรรทุกซอนกันไดเพียง 5 ชั้น เปน
อยางมาก สําหรับหีบหอที่บรรจุกระสุนสําหรับปนเล็กมีดีบุกบุ
เปนลองในนั้นจะซอนกันก็ไดไมมีขอขีดขั้นการที่จะบรรทุก และ
ขนวัตถุระเบิดลงจากรถนั้นใหปฏิบัติตามขอความที่ 132-10
ค.และเมื่อไดตั้งตนบรรทุกหรือขนลงแลวก็ใหทําตอเรื่อยไปจน
แลวเสร็จ
ต.เมื่อจะจัดขบวนรถจะทําการสับเปลี่ยนรถที่บรรทุก
วัตถุระเบิดนี้ไดตอเมื่อมีรถอื่นขั้นรถจักรกับรถนี้อยางนอย 3
คัน รถที่ขั้นนี้ตองเปนรถที่ไมไดบรรทุกวัตถุระเบิดหรือของไว
เพลิง ถารถที่บรรทุกวัตถุระเบิดนั้นเปนรถที่สรางขึ้นโดยเฉพาะ
แลวก็ไมตองทําการปองกันดังที่กลาวเมื่อทําการสับเปลี่ยนหาม
มิใหใชกําลังเร็วเกินกวา 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง และจะตองมี
เจาหนาที่ไดรับมอบอํานาจควบคุมกํากับอยูตลอดเวลา เจา
พนักงานที่ไดรับมอบอํานาจควบคุมกํากับอยูตลอดเวลา เจา
พนักงานผูนี้จะตองเปนผูรับผิดชอบวาการไดเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้แลวโดยถูกตองทุกประการ
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การกระทําสับเปลี่ยนรถโดยใชรถจักรกระแทก เพื่อปลอย
ใหรถวิ่งโดยลําพังนั้นหามเปนอันขาด
ถ.รถที่บรรทุกวัตถุระเบิดนั้นใหพวงไวทางทายขบวนรถ
หางจากรถจักร และพวงใหแนนติดกันกับรถอื่นที่มิไดบรรทุกวัตถุ
ระเบิดและของไวเพลิงขั้นอยูขางละ 3 คัน
ท.รถที่บรรทุกวัตถุระเบิดนั้นจะตองลั่นกุญแจทุกคัน
ธ.การถายรถหรือสับเปลี่ยนรถที่บรรทุกวัตถุระเบิดที่สถานี
ชุมทางยกเวนเฉพาะยานสถานีกรุงเทพและบางซื่อใหกระทําเฉพาะ
ในเวลากลางวันเทานั้น
132 - 13) ผูใดกระทําการละเมิดฝาฝนขอบังคับวาดวยระเบียบ
การบรรทุกสงวัตถุขางตนนี้ ทานวาผูนั้นกระทําฝาฝนกฎขอบังคับที่ตั้ง
เพื่อความปราศภัยแหงประชาชน มีความผิดตองระวางโทษใหปรับเปน
พินัยไมเกิน 50 บาท (หาสิบ) บาท และจะตองรับผิดใชคาเสียหาย
และอันตรายที่ไดเกิดขึ้นเพราะความละเมิดนั้นอีกโสดหนึ่งดวย

การลงโทษผูกระทําผิด
ระเบียบการ

133) ก.ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนเครื่องกระสุนปนวัตถุ
การ
ระเบิดและดอกไมเพลิง พ.ศ.2477 การที่จะบรรทุกสงอาวุธ และ
สาตราวุธและกระสุนปนนี้ผูสงจะทําไดตอเมื่อมีใบอนุญาตของรัฐบาลอนุญาตใหมี
ดินปน
อาวุธปน ผูสงจะตองนําใบอนุญาตนี้มาแสดงเมื่อมีความปรารถนาจะ
บรรทุกสงปนหรือเครื่องกระสุนดินปน
ข.อาวุธหรือเครื่องกระสุนดินปนที่จะบรรทุกสงไปยังที่แหงใดๆ
ในประเทศไทย บนหลังหีบหรือหอจะตองมีอักษรหมายไวใหชัดเจน
เห็นไดงายวาเปนอาวุธหรือเครื่องกระสุนปนแลวแตการ และจะตอง
สงสําเนาใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดไปกับใบสงของถาไดจัดบรรทุกสง
ไปในประเภทสินคา กอนที่จะจัดการสงพนักงานรถไฟมีหนาที่จะตอง
ตรวจสอบวาของที่สงนั้นถูกตองตรงกับใบอนุญาตนั้นแลวทุกประการ
หรือไม และเมื่อจะสงพนักงานรถไฟจะไดสงโทรเลขจากสถานีสงไปให
สถานีรับทราบลวงหนาไวทุกราย
ค.บุคคลที่มีใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนไดอาจบรรทุกสงปน
หรือเครื่องกระสุนดินปนสําหรับใชเองไปมาไดตามสมควร แตการรถไฟฯ
จะไมรับบรรทุกสงอาวุธปนและเครื่องกระสุนที่สงในประเภทสัมภาระหรือ
หอวัตถุโดยมิไดลงบัญชีประกัน
ขอความที่กลาวมานี้ไมใชบังคับถึงอาวุธปนและเครื่องกระสุน
ดินปนของรัฐบาลกับอาวุธปนและเครื่องกระสุนที่ผูโดยสารควบคุมนําไป
กับตนเองในขบวนรถ
ง.ผูโดยสารเมื่อนําปนหรือกระสุนปนไปในขบวนรถเพื่อยิงนก
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ขอบังคับวาดวย
บรรทุกสง
เครื่องกระสุน

หรือสัตวดวยตนเอง หรือเพื่อยายที่อยูไมจําเปนที่จะตองนํา
ใบอนุญาตใหเจาพนักงาน ตรวจสอบ นอกจากมีเหตุที่กระทํา
ใหเจาพนักงาน สงสัยวาเปนหรือกระสุนที่มีผูนําไปนั้นไมชอบ
ดวยกฎหมาย
วิธีที่จะตองปฏิบัติเพื่อบรรทุกสงวัตถุ
อันตราย ชั้น ง.
และอนุ

134) ของอันตรายที่แบงไวในชั้น ง.ตามบัญชีในขอ
126 นั้น จะไมรับบรรทุกสงไปให นอกจากจะไดบรรจุ
วัตรตามขอตางๆ ซึ่งไดกําหนดไวสําหรับของชั้น ข. หรือจะได
บรรจุภาชนะที่ทําดวยโลหะ เชน ดีบุกหรือทองแดงที่มีจุก
เกลียว ถาอุดเฉยๆ ก็ตองมีฝาบัดกรีหุมติดขางนอกอีกชั้นหนึ่ง
ก.ในหีบหนึ่งจะบรรจุของที่เปนชั้นเดียวแตตางชนิดกัน

หลายอยางก็ไดแตหามมิใหบรรจุของตางชั้นรวมลงในหีบ
เดียวกันที่บนหลังหีบตองแจงใหชัดเจนวามีของอะไรบรรจุอยู
ในนั้นบาง
ข.แอลกอฮอลเชื้อเพลิงทุกชนิดจะตองบรรจุในขวดมี
ลวดผูกจุกอยางแนนหนาหรือจะบรรจุในถังที่แนนหนามีจุกผูก
และมีจุกเกลียวกํากับขางนอกอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ตองทําใหแนน
หนาอยาใหรั่วไดเปนอันขาด
ค.น้ํามันซักแหง (เทอรเปนไทน) จะบรรทุกสงไปใน
ถังเหล็กที่แข็งแรงก็ได ถาบรรจุปบหรือขวดก็ตองบัดกรีหรืออุด
และมัดผูกใหแนนหนา และจะตองบรรจุในหีบไมอีกชั้นหนึ่ง
ง.น้ํามันกาดและน้ํามันแรอื่นๆ ซึ่งอาจติดไฟขึ้นไดเอง
เมื่อความรอนยังไมถึง 76 ดีกรีฟาเรนไฮท เจาของจะตองทํา
เครื่องหมายบอกไวที่หลังหีบใหชัดเจนวา “ไวเพลิงอยางยิ่งและ
อันตราย”
วิธีที่จะตองปฏิบัติเพื่อบรรทุก
วัตถุอันตรายชั้น จ.

135 - 1) การที่จะบรรทุกสงน้ํามันเบนซินหรือเบน
ซอล
บนโซลิน, กาซโซลิน, น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต,
โมเตอรริน, แนฟทาและเปโตรล (ชั้น จ.) ไปกับกระบนรถ
สินคานั้น จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอบังคับซึ่งไดกําหนด
ตอไปนี้จงทุกประการ
ก.
ตองบรรจุในถังหรือภาชนะอยางใดอยางหนึ่งที่
สมควร เปนจํานวนถังหนึ่งไมเกิน 300 ลิเตอร (65 แกลลอน)
ข.ถังที่บรรจุน้ํามันตามที่กลาวไวในขอ ก. ตองเปน
ถังทําดวยเหล็กอาบดีบุกเหล็กหรือเหล็กเหนียว แตถาภาชนะที่
บรรจุมิไดทําดวยโลหะดังกลาวแลวนี้ตองบรรจุในหีบไมที่แข็ง

- 73 แรงอีกชั้นหนึ่งไมกระดานที่จะทําหีบชั้นนอกนี้ตองหนาไมต่ํา
กวา 1 ¼ เซนติเมตร (ครึ่งนิ้ว)
ค.ถังที่บรรจุน้ํามันนี้ตองมีหมุดควงสําหรับอุดปดรู
อยางแข็งแรงหรือมิฉะนั้นจะตองมีฝาควงปดกํากับเปน 2 ชั้น
และตองทําใหสนิทเรียบรอยมิใหน้ํามันหรือไอรั่วออกไดทั้งตอง
ใหแข็งแรงพอที่จะไมแตกรั่วเสียหายตามทางในระหวางการบรรทุก
สงไป นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะความเลินเลออยางรายแรงหรือ
เพราะอุบัติเหตุอันผิดธรรมดา
ง.ที่บนถังที่บรรจุน้ํามันนี้ตองมีอักษรจารึกบอกชนิดน้ํามัน
และหมายเหตุวา “ไวเพลิงอยางยิ่ง” โดยชัดเจน

จ.น้ํามันที่บรรจุในถังหรือภาชนะที่บุบสลายจะไมรับบรรทุก
สงไปเปนอันขาด
ฉ.หมุดควงสําหรับอุดถังเปลาที่สงกลับนั้นตองสกรูอัดใหแนน
ช.ถังหรือภาชนะที่บรรจุน้ํามันนี้จะบรรทุกในรถสินคาที่ทํา
ดวยเหล็กทึบสงไปก็ไดแตรถนี้ตองมีชองสําหรับถายลม ถาการรถไฟฯ
เห็นเปนการสมควรจะจัดบรรทุกสงไปในรถคันเดียวกับของอื่นซึ่งไมใช
วัตถุระเบิดหรือของอันตรายก็ได
ซ.ถังหรือภาชนะที่บรรจุน้ํามันสําหรับใชในเครื่องยนตนี้
หามมิใหทิ้งไวกลางแดด
ญ.ตะเกียงหรือเชื้อเพลิงซึ่งไมมีอะไรกําบัง หามมิใหนําเขา
ไปขางในหรือใกลรถที่บรรทุกถังน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต
เหลานี้เปนอันขาด
หมายเหตุ .วิธีการบรรทุกวัตถุอันตรายชั้น จ.ซึ่งจะสงโดยขบวนรถสินคา
ตามที่กลาวไวในขอนี้ ใหใชสําหรับเมื่อรถบรรทุกในรถสัตว (รส.)
ถาบรรทุกในรถปด (ตญ.เหล็ก) วิธีการบรรทุกจะตองเปนไปตาม
ขอบังคับสําหรับการบรรทุกน้ํามันกาดอันกลาวไวในขอ 130 - 1 ตอน 2
และตอนหมายเหตุ แตสิทธิของการรถไฟฯ จะไมยอมรับบรรทุกตาม
ขอ 135 - 1 จ.กับขอหามในเรื่องไมใหนําตะเกียงหรือเชื้อเพลิงเขาไป
ใกลรถที่บรรทุกน้ํามันตามขอ 135 - ญ.นั้น คงใหถือหลักปฏิบัติเชน
เดียวกันและจะตองมีปายแดงบอกวา “ของไวเพลิง” ติดไวใหชัดเจน
ที่ขางรถนั้นดวย
135 - 2) การสงน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันเครื่องยนต
วิธีสงเบนซินหรือน้ํามันเครื่อง
ตางๆ เปนจํานวนยอยจะทําไดดังนี้.ยนตตางๆ เปนจํานวนยอย
ก.รวมสงไปกับน้ํามันอื่นๆ ที่อยูในประเภทที่ 4 ในเมื่อผูสง
ขอบรรทุกน้ํามันอื่นๆ ที่อยูในประเภทที่ 4 ถาประสงคจะสง
- 74 น้ํามันเบนซินหรือน้ํามันเครื่องยนตอื่นๆ รวมไปดวยก็อนุญาต
ใหบรรทุกรวมไปได แตจํานวนตองไมเกินกวา 50 ปบ หรือถา
บรรจุภาชนะที่ใหญกวาก็จะตองมีปริมาณไมเกินกวา 1,000
ลิตรและตองบรรทุกน้ํามันเบนซินใหหางไวระยะจากน้ํามันอื่นๆ
ไมใหรวมเปนกองเดียวกัน
สวนการคิดคาระวางนั้น ใหคิดตามน้ําหนักทั้งสิ้นให
เปนอัตราประเภทที่ 4 กอนและคิดเฉพาะน้ํามันเบนซินหรือ
น้ํามันเครื่องยนตอื่นๆ ในประเภท 1 ก.ธรรมดาอีกตางหาก

ตัวอยาง ผูสงจะสงน้ํามันตางๆ ในประเภทที่ 4 ในรถ
ชนิด 4 ลอ 10 ตัน รวมทั้งน้ํามันเบนซิน 4 ปบจากรุงเทพ
ถึงหัวหิน ใหคิดอัตราประเภทที่ 4 ตามพิกัดความจุของรถเปน
คาระวาง 511.- บาท แลวคิดคาระวางน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น
อีกตามน้ําหนัก 4 ปบ สมมุติวาน้ําหนัก 70 กิโลกรัม เปนคา
ระวาง 7.70 บาท รวมคาระวางทั้งสิ้นเปนเงิน 518.70
บาท
ข) สงแตเฉพาะน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันเครื่องยนตอื่น
รวมทั้งแอลกอฮอลเปนจํานวนนอย เมื่อไดปฏิบัติตามขอบังคับ
135-1
เรียบรอยแลวอนุญาตใหบรรทุกในรถภาระทั้งรถ
บพห.,

วิธีที่จะตองปฏิบัติเพื่อ
บรรทุกสงวัตถุ
วัตถุอันตรายชั้น ฉ.

บสพ. ไดโดยคิดคาระวางตามน้ําหนักในประเภท 1 ก.และ
ดวนเสมอในรถภาระดังกลาวขางตนคันหนึ่งจะรับบรรทุกน้ํามัน
เบนซินหรือน้ํามันเครื่องยนตฯ รวมทั้งแอลกอฮอลไดไมเกิน 6
ปบๆ ละ 20 ลิตรหรือถาบรรจุภาชนะอื่นที่ใหญกวาจะตองมี
ปริมาณไมเกินกวา 120 ลิตร
136) กาซที่อัดไวจนเปนของเหลวซึ่งตามบัญชีในขอ
126 ไดกําหนดไวเปนชั้น ฉ. จะตองบรรจุในกระปองหรือทอ
เหล็กที่แข็งแรงและจะรับบรรทุกสงไปเฉพาะกับขบวนรถสินคา
และจะตองปฏิบัติดังจะกลาวตอไปนี้ทุกประการ
ก) กระบอกหรือทอที่บรรจุนั้น จะตองเปนทอที่
แข็งแรงทําดวยเหล็กดีหรือเหล็กกลาเหนียวอยางที่สุด มีสวน
คารบอนไมเกินรอยละ 0.25 และมีสวนเนื้อเหล็กแทรอยละ
99 กระบอกนี้มีหัวตอบรรจบตองเชื่อมประสานกันอยางแนน
หนาเรียบรอยและตองเปนทอที่ไดตรวจทดลองแลวอยางแนน
หนา มีขนาดทอ 1 ยาวไมเกิน 2.44 เมตร และวัดตาม
เสนผาศูนยกลางไมโตกวา 25 ½ เซนติเมตร
ข) กระบอกหรือทอเหล็กนี้จะตองมีหีบไมขางนอกทอ
ละใบหรือจะใชฟางปอหรือของอื่นหุมหอหนาไมเกินกวา 2 ½
- 75 -

เซนติเมตรรอบทอเหล็กนั้นเปนทอๆ อีกชั้นหนึ่งก็ไดและมีขอยกเวน
ดังตอไปนี้.1)ทอหรือกระบอกเหล็กนี้ ถาเปนทอเหล็กที่มีขนาดทอหนึ่ง
ยาวไมเกินกวา 61 เซนติเมตร และโตไมเกินกวา 10 ½ เซนติเมตร

จะตองจัดลงในหีบไมรวมกันหลายๆ ทอในหีบหนึ่งก็ได แตตองแบง
หีบไมเปนชองๆ มีไมตีกั้นขนาบทอหรือจะใชฟาง กาบมะพราว ปอ
หญาแหงอัดระหวางทอ แตตองมีฟางหรือปอหรือหญาหุมหอหนาไม
ต่ํากวา 2 ½ เซนติเมตร ก็ได แตในหีบหนึ่งหามมิใหบรรจุทอเกิน
กวา 25 ทอหรือมีน้ําหนักรวมทั้งสิ้นเกินกวา 130 กิโลกรัม
2) ทอหรือบรรจุออกซิเจนหรือไฮโดรเจนอัดจะทําใหยาว
122 เมตร โต 15 ½ เซนติเมตรก็ได แตทุกๆ ทอจะตองมีของ
หุมหอปองกันดังตอไปนี้.ตองมีปอหรือกาบมะพราวหุมโดยรอบหนาไมนอยกวา 2 ½
เซนติเมตรหรือจะบรรจุหีบไมทอละหีบก็ได หีบนี้จะไมมีฝาหรือมีฝาก็ได
แตตองมีหูทําดวยเชือกหรือผนังเพื่อสะดวกสําหรับยกและขน
3) ในทรัสออกไซดบรรจุทอเหล็กเล็กๆ มีขนาดยาวไมเกิน 30½
เซนติเมตร และโตไมเกินกวา 7½ เซนติเมตร จะบรรจุในตะกราหรือ
หีบละ 2 ทอก็ไดแตตะกราหรือหีบนั้นจะตองแบงเปน 2 ชอง
ค) อากาศอัดกาสถานหินไฮโดรเจนหรือออกซิเจนที่อัดบรรจุ
ในทอเหล็กนั้น หามมิใหอัดเขาไวแนนกวา 126 กิโลกรัม ตอ 1 เหลี่ยม
ลูกบาศกเซนติเมตร
ง) เฉพาะกาสที่กรมวิทยาศาสตรทหารบก อัดในทอเหล็ก
จําหนายนั้นยอมผอนผันใหมีความอัดเปนพิเศษไดดังตอไปนี้.1) อากาศออกซิเจน,ไฮโดรเจน และอากาศธรรมดาซึ่งบรรจุ
ในทอเหล็กทําขึ้นเปนพิเศษมีขนาดปริมาตรภายใน 40 ลิตร 2 ลิตร
และ 1 ลิตร ยอมใหมีความหนาแนนไมเกินกวา 150 กิโลกรัม ตอเนื่อง
ที่ 1 เหลี่ยมลูกบาศกเซนติเมตร
2) กาสอัดแอซิติลีนซึ่งบรรจุในทอเหล็กขนาด 27 ลิตร บรรจุ
ในอัตราน้ําหนักกาส 2 ถึง 4 กิโลกรัม ยอมใหอัดมีความแนนไมเกิน
กวา 30 กิโลกรัม ตอเนื้อที่ 1 เหลี่ยมลูกบาศกเซนติเมตร
3) กาซคารบอนไดออกไซดซึ่งบรรจุกาสหนักไมเกิน 10 กิโลกรัม
ยอมใหอัดมีความแนนไมเกิน 150 กิโลกรัม ตอเนื้อที่ 1 เหลี่ยมลูกบาศกเซนติเมตร
จ) ทอตางๆ คิดเฉลี่ยตองไมมีสิ่งตางๆ เกินจํานวนที่จะกลาวตอไปนี้
ทุกๆ ปอนดของจํานวนน้ําหนักที่ทอนั้นจะบรรจุได

- 76 คารบอนไดออกไซดหรือกาสคารบอนนิก 0.304
กิโลกรัม

แอนไฮดรัสแอมโมเนีย

0.226

ไนทรัสออกไซด

0.340

กํามะถันไดออกไซดหรือกาสกรดกํามะถัน

0.567

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ฉ) การขนและการบรรทุกทอเหล็กที่บรรจุของเชนนี้
ตองทําโดยความระมัดระวังอยางที่สุด
และระวังอยาใหทอ
เหลานี้ตองแสงอาทิตยหรือความรอนอยางหนึ่งอยางใดเปนอัน
ขาด
ช) ของอันตรายที่กําหนดไวในขอ ฉ. นั้น จะรับ
บรรทุกสงไปได แตเฉพาะเมื่อผูสงไดเซ็นในสัญญารับรองตาม
แบบที่ ปรากฎตอไปนี้แลวเทานั้น
การปฏิบัติในการบรรทุกสงนั้น ใหถือวากาสปโตรเลียม
(บุทากาศ) เปนวัตถุอันตรายชั้น ฉ.แตอนุญาตใหบรรจุในทอ
เหล็กขนาดยาวไมเกินกวา 57.66 เซนติเมตร และ
เสนผาศูนยกลางไมโตเกินกวา 32.69 เซนติเมตร ไดโดยตอง
ปฏิบัติในการบรรจุและบรรทุกสงใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ขอ 136 ทุกประการ
เฉพาะการสงในประเภทหอวัตถุ อนุญาตใหบรรทุกไป
ในรถภาระติดทายขบวนรถโดยสารได แตรถคันหนึ่งจะบรรจุ
ทอกาสอัดรวมทั้งหมดไดไมเกินหลังละ 2 ทอ
(ขอ 136 แกไขตามใบแทรกที่ 75 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
ตัวอยางในสัญญารับรองของทั่วไป
วันที่………………………………………ขาพเจาขอรับรองวา
ทอเหล็กบรรจุ………………………..………………………ที่
ขาพเจาไดนํามาเพื่อขอใหการรถไฟฯ บรรทุกสงไปตามใบสงที่
…………..…………………สงสถานี……………………… นั้น
ขาพเจาไดปฏิบัติการบรรจุถูกตองตามระเบียบที่การรถไฟฯ ได
กําหนดไวในขอบังคับแลวทุกประการ ขาพเจาขอรับรองตอไป
วาทอเหล็กบรรจุ………………………………….… ที่ขาพเจา
ไดนํามาขอบรรจุสงนี้เปนทอเหล็กที่ไดทําถูกตองตามกฎ
ขอบังคับซึ่งไดกําหนดไวแลวโดยตลอดกลาวคือเปนทอเหล็กที่
ทําดวยเหล็กดีหรือเหนียวหรือกลาเหนียวอยางดีที่สุด
(ขอความที่ไมตองการขีดออก) มีสวนคารบอนปนอยูไมเกิน

รอยละ 0.25 และมีสวนเนื้อเหล็กแทรอยละ 99 และหัวตอ
บรรจบของทอ
- 77 เหล็กนี้ไดเชื่อมประสานอยางแนนหนาเรียบรอยทั้งเปนทอที่ได
ทดลองทราบโดยแนชัดแลววาเปนทอที่ใชการไดอยางแนนอน
และขาพเจาขอรับรองวาอากาศ, กาส, ถานหิน, ไฮโดรเจน
นี้ไดอัดบรรจุไวแนนไมเกินกวา 126 กิโลกรัม ตอ 1 เหลี่ยม
ลูกบาศกเซนติเมตร หรือ 1,800 ปอนด ตอ1 เหลี่ยมลูกบาศกนิ้ว
(ลงนาม) ……………………………….. ผูสง
หมายเหตุ.ขอยกเวนเฉพาะกาสกรดคารบอนนิก อากาศอัดออกซิเจน
และไฮโดรเจนอัดนี้จะบรรทุกใสรถติดทายขบวนรถโดยสารก็ได
แตรถคันหนึ่งจะบรรทุกไดอยางมาก 2 ทอ เทานั้น
137) ของตางๆ ดังที่ไดกําหนดตอไปนี้ใหถือวาเปนสิ่งอุจาด ของที่นับเปนสิ่งอุจาด
พึงรังเกียจ คือ.พึงรังเกียจ
หนังสัตวสด,หนังสัตวเค็มและของอื่นๆ ที่เนาเสียไดโดยงาย
ศพ และซากศพ,กระดูก,ขยะมูลฝอย,ปุย,ผาขี้ริ้ว
138) เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคที่อาจจะมีอยูไดในขยะมูล
ระเบียบการเก็บและ
บรรทุก
ฝอย, ผาขี้ริ้ว,กระดูก และสิ่งอุจาดอันเปนที่รังเกียจอยางอื่นที่
สงของอุจาดพึงรังเกียจ
บรรทุกสงมิใหระบาดออกไปได ใหพึงปฏิบัติตามระเบียบซึ่งได
กําหนดตอไปนี้โดยเครงครัด
ก.สิ่งอุจาดพึงรังเกียจอยางอื่นที่บรรทุกสงไปจะนํามากองสะสม
คอยในที่ของรถไฟไมไดเปนอันขาด เมื่อจะบรรทุกสงไปเทาใดก็ตอง
จัดนํามาใหพรอมเสร็จในคราวเดียวและรีบนํามาขึ้นบรรทุกสงไปทันที
ข. ถาสามารถจะทําได การบรรทุกสงสิ่งอุจาดพึงรังเกียจใหบรรทุก
ตางหาก อยาใหไปอยูใกลหรือปนกับสินคาอื่นๆ นอกจากสินคานั้นจะเปนแร
และถาเปนการจําเปนที่จะเก็บของนั้นไว เมื่อไดบรรทุกสงไปถึงที่แลวก็ให
เก็บไวใหหางไกลและตองเปนที่ที่ไมเปดเผยหามมิใหเก็บรักษาไวในที่ๆ
เก็บสินคาเปนอันขาด
ค.จะตองจัดการใหเปนตามขอบังคับวาดวยการบรรทุกภาชนะ
และการที่ตองจายเงินสดเปนคาระวางลวงหนาและคาอื่นๆ โดยกวดขันทั้งสิ้น
กับทั้งคาปวยการและคาทาเรือก็ตองจัดการใหเปนไปตามขอบังคับที่ไดกําหนด
ไวแลวนั้นจงทุกประการ

ง. คาระวางสําหรับบรรทุกสิ่งอุจาดพึงรังเกียจจะตองชําระลวงหนา
ที่สถานีสงทุกราย และถามิไดจัดการบรรจุภาชนะตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
หรือทําใหเกิดความสกปรกเปรอะเปอนแลวจะตองชําระคาบรรทุกของพึงรัง
เกียจฝาฝนขอบังคับเปนรายละ 500.- บาท อีกสวนหนึ่งดวย
(ขอ 138 อนุ ง.แกไขตามใบแทรกที่ 44 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
- 78 การบรรทุกสงศพ

139)การบรรทุกสงศพรวมทั้งกระดูกมนุษยจะตองขอ
อนุญาต จากผูอํานวยการฝายการเดินรถหรือหัวหนากองจัด
การเดินรถเขตกอนและจะตองชําระคาระวางลวงหนาเสมอ ถา
มีการเสียเวลาเพราะเหตุที่พนักงานของรัฐบาลทําการตรวจ
ในชันสูตรหรือดวยเหตุอื่นๆ แลวผูสงหรือผูรับจะตองเสียคา
ปวยการรถเสียเวลาตามอัตราดวย พนักงานรถไฟ ไมถือวา
เปน
หนาที่จะตองตรวจตราในชันสูตรศพเลย
140) สํารองไว
141) สํารองไว

