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ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 

เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2476 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับอ่ืนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยุทธภัณฑ์”2 หมายความว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ  ว ัสดุ

กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจน าไปใช้ในการรบหรือการ สงคราม
ได ้ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104/ตอนที่ 254/ฉบับพิเศษ หน้า 1/7 ธันวาคม 2530 
2 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ยุทธภัณฑ์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 



“สั่งเข้ามา” หมายความว่า สั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยุทธภัณฑ์ 

“น าเข้ามา” หมายความว่า น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยุทธภัณฑ์ 

“ผลิต” หมายความว่า ท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง หรือ
แบ่งบรรจุซึ่งยุทธภัณฑ์ 

“มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ก าหนดกิจการอื่นและออกประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

 

มาตรา 6  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) ยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือต ารวจ 

(2) ยุทธภัณฑ์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสภากาชาดไทย   ทั้งนี้ ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

(3) ยุทธภัณฑ์ประจ าอากาศยานหรือเรือเดินทะเลตามปกติที่ได้แสดงและให้พนักงานศุลกากร
ตรวจตามกฎหมายแล้ว 

(4)3 ยานพาหนะและยุทธภัณฑ์ประจ ายานพาหนะที่ใช้เพ่ือการรบของต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยทางราชการ 

                                                           
3 มาตรา 6 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมยุทธภณัฑ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



(5)4 อาวุธซึ ่งผู ้ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน มีไว้ใน
ครอบครองโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  

ถ้ายุทธภัณฑ์หรืออาวุธตามมาตรานี้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด ต้องแจ้งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด5 

  
มาตรา 76 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ชนิดใดเป็นยุทธภัณฑ์ 

  
หมวด 2 

คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ 
 

  
มาตรา 87  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์” ประกอบด้วย 

(1) ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบเจ็ดคน ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
เจ้ากรมเสมียนตรา เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ 
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในด้านยุทธภัณฑ์ การพลังงานทหาร และการป้องกันประเทศ หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงาน จ านวนไม่เกินสี่คน 

                                                           
4 มาตรา 6 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติควบคุมยุทธภณัฑ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
5 มาตรา 6 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 
6 มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุยุทธภณัฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
7  



ให้เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตาม (1) (2) หรือ (3) ต าแหน่งใด ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่ 

  
มาตรา 9  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที8่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้9 
  
มาตรา 10  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก หรือ 

(3) รัฐมนตรีให้ออก 

เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน
ได ้

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่
ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งแทน ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ซ่ึงแต่งต้ังไวแ้ลว้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพ้นจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่10 

  
มาตรา 1111  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

 

                                                           
8 มาตรา 9 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
9 มาตรา 9 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 
10 มาตรา 10 วรรคสี่ เพิม่โดยพระราชบัญญัติควบคมุยุทธภณัฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
11 มาตรา 11 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 12  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 
(1)12 ให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดแก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจว่าอาวุธ เครื่องอุปกรณ์

ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใดเป็น
ยุทธภัณฑ์หรือไม ่

(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการประกาศก าหนดยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 7 

(3) เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงกลาโหมในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ 

(4) พิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตและเสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงกลาโหมในการอนุญาตตาม
มาตรา 15 ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(5) เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา 13  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้น ามาตรา 11 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา 14  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้

ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณามาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ได ้

การส่งหนังสือเรียก ให้น าไปส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรื อ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ หรือส านักท าการงานของผู้รับ 

  
หมวด 3 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

 

  
มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต

จากปลัดกระทรวงกลาโหม 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

                                                           
12 มาตรา 12 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุยุทธภณัฑ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 16  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่ 
(1) บุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกส าหรับความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญามาตราใดมาตราหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(ก) มาตรา 107 ถึงมาตรา 129 มาตรา 138 มาตรา 139 มาตรา 209 ถึงมาตรา 216 มาตรา 

288 มาตรา 289 มาตรา 335 ถึงมาตรา 337 มาตรา 339 ถึงมาตรา 340 ตรี 
(ข) มาตรา 295 ถึงมาตรา 298 และพ้นโทษยังไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นค าขอ

ใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าด้วยความจ าเป็น หรือเพ่ือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
โดยบันดาลโทสะ 

(2) บุคคลซึ่ งเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกส าหรับความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2476 หรือพระราชบัญญัตินี้ 

(3) บุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้า
ปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นค าขอ ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ใน (1) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(5) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริต 

(6) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้ 
(7) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือ 

(8) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

  
มาตรา 17  ประเภทของใบอนุญาตมีดังนี้ 
(1) ใบอนุญาตสั่งเข้ามา 

(2) ใบอนุญาตน าเข้ามา 

(3) ใบอนุญาตผลิต 

(4) ใบอนุญาตมี 
ใบอนุญาตสั่งเข้ามาให้คุ้มกันถึงผู้น าเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตสั่งเข้ามาด้วย  



มาตรา 18  ใบอนุญาตตามมาตรา 17 ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วย 
และให้ถือว่าการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันเป็นการกระท าของผู้รับ
ใบอนุญาต เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการสุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ 

  
มาตรา 19  ผู้รับใบอนุญาตสั่งเข้ามาหรือผู้รับใบอนุญาตผลิตต้องแจ้งสถานที่เก็บให้ปลัดกระทรวง

กลาโหมพิจารณาก่อน ถ้าปลัดกระทรวงกลาโหมเห็นว่า สถานที่นั้นไม่เหมาะสมในการเก็บยุทธภัณฑ์ จะสั่งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตน ายุทธภัณฑ์ไปเก็บไว้ ณ สถานที่อ่ืนใดภายในเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

  
มาตรา 20  เมื่อรัฐมนตรีประกาศก าหนดยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 7 แล้วให้ผู้สั่งเข้ามา ผู้น าเข้ามา 

ผู้ผลิต หรือผู้มีซึ่งยุทธภัณฑ์อยู่ในวันที่ประกาศ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ 

  
มาตรา 21  ผู้น าเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ที่เป็นของส าหรับใช้ส่วนตัวโดยปกติของผู้น าเข้ามา หรือเป็น

ของตัวอย่างเท่าที่จ าเป็น ต้องแจ้งเป็นหนังสือและส่งมอบยุทธภัณฑ์แก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านแรกที่มาถึงจาก
นอกราชอาณาจักร ถ้าน าเข้ามาทางท้องที่ ที่ไม่มีด่านศุลกากร ให้ผู้น าเข้ามาแจ้งเป็นหนังสือและส่งมอบยุทธภัณฑ์
แก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านที่ใกล้เคียงโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้นได้รับใบอนุญาตน าเข้ามาหรือใบอนุญาตมี
ตามมาตรา 15 และได้แสดงใบอนุญาตกับให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือแจ้งและรับมอบยุทธภัณฑ์ไว้แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

  
มาตรา 22  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบยุทธภัณฑ์แก่พนักงานศุลกากรตามมาตรา 21 

วรรคหนึ่ง ให้ผู้น าเข้ามายื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้ามาและใบอนุญาตมีต่อปลัดกระทรวงกลาโหม 

ถ้าปลัดกระทรวงกลาโหมไม่อนุญาต ให้แจ้งค าสั่งนั้นเป็นหนังสือให้ผู้น าเข้ามาทราบและให้ผู้น า
เข้ามาส่งยุทธภัณฑ์นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้น าเข้ามาได้รับแจ้งค าสั่ง ในกรณี
ที่ไม่สามารถแจ้งค าสั่งให้ผู้น าเข้ามาทราบได้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมโฆษณาค าสั่งนั้นทางหนังสือพิมพ์หรือปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าผู้น าเข้ามาได้รับแจ้งค าสั่งนั้นแล้ว 

มาตรา 23  ในกรณีที่ผู้น าเข้ามามิได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งมอบ
ยุทธภัณฑ์แก่พนักงานศุลกากรตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมิได้ส่งยุทธภัณฑ์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 22 วรรคสอง หรือเมื่อได้รับใบอนุญาตน าเข้ามาแล้วไม่มารับยุทธภัณฑ์นั้นไปจาก
พนักงานศุลกากรจนพ้นก าหนดอายุใบอนุญาตให้ยุทธภัณฑ์นั้นตกเป็นของรัฐ 



มาตรา 24  ผู้รับใบอนุญาตผลิตและผู้รับใบอนุญาตมีต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามแบบ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา 

  
มาตรา 25  ยานพาหนะใดที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือผ่านไปนอกราชอาณาจักร ถ้ามียุทธภัณฑ์

อยู่ในยานพาหนะนั้น เจ้าของ หรือผู้ครอบครองยุทธภัณฑ์ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะตามล าดับคนใดคนหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งแก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านแรกที่มาถึงจากนอกราชอาณาจักร เพ่ือควบคุมหรือเก็บรักษา
ยุทธภัณฑ์ไว้จนกว่ายานพาหนะนั้นจะออกไปจากราชอาณาจักร 

ในกรณีที่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองยุทธภัณฑ์ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ ไม่มารับยุทธภัณฑ์คืนไป
เมื่อยานพาหนะนัน้ออกนอกราชอาณาจักร ให้ยุทธภัณฑ์นั้น ตกเป็นของรัฐ 

  
มาตรา 25/113  ยานพาหนะตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 7 ซึ่ง

เป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าของหรือผู้
ครอบครองยานพาหนะจะต้องได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 26  ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

ใบอนุญาต แต่มิให้ก าหนดเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือวันที่ได้รับใบอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ถ้า
ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้
ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าปลัดกระทรวงกลาโหมจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 27  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

หรือออกใบอนุญาตให้ไม่เต็มตามจ านวนยุทธภัณฑ์ที่ขออนุญาตไว้ ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือออกใบอนุญาตให้ไม่เต็มตามจ านวนยุทธภัณฑ์ที่ขออนุญาตไว้ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีมีการอุทธรณ์การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อน เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ก็ได้ 

                                                           
13 มาตรา 25/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



  
มาตรา 28  ถ้าใบอนุญาตสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดนั้น 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 29  เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือป้องกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือ

ทรัพย์สินอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองอนามัยของบุคคล ถ้าสถานที่ผลิตยุทธภัณฑ์ สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ เครื่องจักรกล 
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในสถานที่นั้นอยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ปลัดกระทรวงกลาโหมจะสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตปรับปรุงแก้ไขหรือซ่อมแซมสถานที่ เครื่องจักรกล หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในสถานที่
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดก็ได้ และปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้หยุดประกอบ
กิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ 

  
หมวด 4 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 30  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ผลิตยุทธภัณฑ์ระหว่างเวลาท าการ เข้าไปในสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ในเวลา

ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกยุทธภัณฑ์   ทั้งนี้ เพ่ือตรวจสอบ
สถานที่ ยุทธภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก่ียวกับยุทธภัณฑ์นั้น 

(2) น ายุทธภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนที่ผลิตจากยุทธภัณฑ์ในปริมาณเท่าที่จ าเป็นไปเป็นตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุสงสัย 

(3) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดยุทธภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) สั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได ้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา 31  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



  
มาตรา 32  ยุทธภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอ่ืนใดที่ยึดหรืออายัดไว้ตาม

มาตรา 30 (3) ถ้าปลัดกระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วเห็นว่ามิใช่เป็นสิ่งที่ต้องริบตามมาตรา 34 หรือพนักงาน
อัยการหรืออัยการทหารสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนสิ่งที่ยึดไว้นั้นให้แก่ผู้ควรได้รับคืนหรือถอน
การอายัดโดยมิชักช้า 

ถ้าสิ่งที่ยึดไว้นั้นเป็นของเสียง่าย หรือเป็นของที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานตามที่ก าหนดไว้ หรือถ้า
การเก็บไว้นั้นจะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าแห่งของนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหมมี
อ านาจจัดการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนได้ตามที่เห็นสมควร เงินที่ขายได้นั้นเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายทั้งปวงออก
แล้ว ให้ถือไว้แทนสิ่งที่ยึดไว้ 

ในการคืนสิ่งที่ยึดไว้ให้แก่ผู้ควรได้รับคืนตามวรรคหนึ่ง หรือเงินที่ถือไว้แทนสิ่งที่ยึดไว้ตามวรรค
สอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ควรได้รับคืนให้มารับสิ่ งที่ยึดไว้หรือเงินที่ถือไว้แทนสิ่งที่ยึดคืนไป
โดยเร็ว ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โฆษณาทางหนังสือพิมพ์หรือโดยปิดประกาศในที่เปิดเผย 
ณ สถานที่ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

หากผู้ควรได้รับคืนไม่มาขอรับสิ่งที่ยึดไว้หรือเงินที่ถือไว้แทนสิ่งที่ยึดไว้คืนไปภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่แจ้งเป็นหนังสือหรือวันที่โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ หรือวันที่ปิดประกาศในที่เปิดเผย แล้วแต่กรณี 
ตามวรรคสาม ให้สิ่งที่ยึดไว้หรือเงินที่ถือไว้แทนสิ่งที่ยึดไว้นั้นตกเป็นของรัฐ 

  
มาตรา 33  สิ่งที่ยึดไว้ตามมาตรา 30 (3) เมื่อได้ท าการตรวจพิสูจน์เป็นที่แน่นอนว่ามีสภาพหรือ

แปรสภาพอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือความจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
สิ่งที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ านาจสั่งท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องมี
ค าแนะน าของคณะกรรมการ  

มาตรา 34  ยุทธภัณฑ์ที่สั่ ง เข้ามา น าเข้ามา ผลิต หรือมีโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

 

มาตรา 35  ยุทธภัณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้ยึดไว้ ถ้าในขณะยึดไม่ปรากฏ
ว่าผู้ใดเป็นผู้สั่งเข้ามา ผู้น าเข้ามา ผู้ผลิตหรือผู้มี และไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นผู้สั่งเข้ามา ผู้น าเข้ามา ผู้ผลิ ตหรือผู้มี 
เพ่ือขอรับคืนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยึดไว้ ให้ยุทธภัณฑ์นั้นตกเป็นของรัฐ 

มาตรา 36  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้สั่งเข้ามาไม่ไปขอรับยุทธภัณฑ์ที่สั่งเข้ามาจากกรมศุลกากร
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยุทธภัณฑ์นั้นเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานศุลกากรแจ้ งเป็นหนังสือไปยังผู้รับ



ใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมหรือตัวแทนผู้ควบคุมยานพาหนะที่น ายุทธภัณฑ์เข้ามา ให้ส่งยุทธภัณฑ์นั้นกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ควบคุม หรือตัวแทนผู้ควบคุม
ยานพาหนะที่น าเข้ามาไม่ปฏิบัติตามที่พนักงานศุลกากรแจ้งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ยุทธภัณฑ์นั้นตกเป็น
ของรัฐ 

  
มาตรา 37   ยุทธภัณฑ์ที่ ริ บหรือตกเป็นของรั ฐตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ ส่ งมอบให้

กระทรวงกลาโหมเพ่ือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา 38  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

  
หมวด 5 

การเพิกถอนใบอนุญาต 

 

  
มาตรา 39  เพ่ือความม่ันคงแห่งรัฐ หรือเพ่ือความสงบเรียบร้อย หรือประโยชน์สุขของประชาชน 

หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อก าหนดซึ่งสั่ง
หรือก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอ านาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตินี้เสียเมื่อใดก็ได้ 

 

มาตรา 40  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องส่งยุทธภัณฑ์นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
หรือจ าหน่าย หรือจัดการด้วยประการใด ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายจะสั่งเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้ เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วถ้าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นยังมิได้ปฏิบัติตามที่สั่ง ให้
ยุทธภัณฑ์นั้นตกเป็นของรัฐ 

  
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 

 

  



มาตรา 41  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการสั่งตามมาตรา 
14 วรรคหนึ่ง หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งตามมาตรา 30 (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 4214  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 25/1 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 4315  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 15 

วรรคสอง หรือมาตรา 25/1 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 44  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่แจ้งสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 45  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่ปลัดกระทรวงกลาโหมสั่งตามมาตรา 19 หรือ

มาตรา 29 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 46  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 47  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 

หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 48  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน

บาท 

  
มาตรา 49  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติการตาม

มาตรา 30 (1) (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

                                                           
14 มาตรา 42 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 
15 มาตรา 43 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 50  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 42 และการกระท าความผิดนั้นเป็นส่วนของแผนการ
เพ่ือเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
  

บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 51  ใบอนุญาตให้สั่งเข้ามาหรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมยุทธภัณฑ์ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และถ้าผู้รับ
ใบอนุญาตประสงค์จะรับใบอนุญาตต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้น
อายุ 

  
มาตรา 52  ให้บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมยุทธภัณฑ์ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ทัง้นี้ จนกว่า
จะได้มีกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.  ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
(1) ค าขอ                                       ฉบับละ            20         บาท 

(2) ใบอนุญาตสั่งเข้ามา                        ฉบับละ          200         บาท 

(3) ใบอนุญาตน าเข้ามา                        ฉบับละ          200         บาท 

(4) ใบอนุญาตผลิต                             ฉบับละ      10,000         บาท 

(5) ใบอนุญาตม ี                               ฉบับละ          200         บาท 

(6) ใบแทนใบอนุญาต                          ฉบับละ            50         บาท 

(7) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับ 

     ค่าธรรมเนียม ส าหรับใบอนุญาตประเภทนั้น 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พุทธศักราช 2476 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สภาพการณ์ของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากท าให้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 256216 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ให้
ยุทธภัณฑ์หรืออาวุธตามมาตรา 6 ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ถ้ายุทธภัณฑ์หรืออาวุธนั้นใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องแจ้งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากยุทธภัณฑ์หรืออาวุธนั้น  และก าหนดให้ยานพาหนะซึ่งเป็น
ยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่ ไม่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ที่จะ
เข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะจะต้องได้รับใบอนุญาตโดยก าหนดบทก าหนดโทษ
กรณีที่มีการกระท าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต 
                                                           
16 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 56 ก/หน้า 39/30 เมษายน 2562 



รวมทั้งแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


