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สวนท่ี ๑ สาระสำคัญ บทวเิคราะห และตารางเปรียบเทียบ 
      รางพระราชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
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  (สภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว) ........................................................................ ๑
 ๒. บทวิเคราะหรางพระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภัณฑ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  (สภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว) ........................................................................ ๕ 
  ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบญัญตัคิวบคมุยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   (เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับทีม่ีการแกไข)  
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   ลงวันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รางพระราชบญัญตั ิ 
   ควบคมุยุทธภัณฑ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ..........................................................................  (๑) 
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               แผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองของรางพระราชบัญญัต ิ
               ควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รายงานการวเิคราะหผลกระทบ 
               ท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมาย พรอมรายงานสรุปผลการรับฟงความคดิเหน็       
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๑ 
 

 รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  

    

สาระสำคัญ 
ของรางพระราชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 
 

  รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
ในคราวประชุมสภาผู แทนราษฎร ชุดที ่ ๒๕ ปที ่ ๒ ครั ้งที ่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั ้งที ่สอง)  
เมื ่อว ันพุธที ่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที ่ประชุมไดพิจารณาและลงมติในวาระที ่หนึ ่ง รับหลักการ 
แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว และไดตั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ ้นคณะหนึ ่งเพื ่อพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว จึงไดเสนอตอสภาผูแทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำป 
ครั้งท่ีสอง) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง แลวลงมติในวาระ 
ที ่สามเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ และใหเสนอตอวุฒิสภาเพื ่อพิจารณาตอไป  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

  รางพระราชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแลว มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ 
  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังตอไปนี้  
  (๑) กำหนดใหร ัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหมซึ ่งเป นร ัฐมนตรีผ ู ร ักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาธรรมเนียม (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 
  (๒) กำหนดใหการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทน
ใบอนุญาต เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง และแกไขเพิ่มเติม 
อายุใบอนญุาต (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคสอง) 
  (๓) กำหนดใหผู ร ับใบอนุญาตตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑและรายงานให
ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔) 
  (๔) กำหนดใหผู ร ับใบอนุญาตสามารถแสดงสำเนาภาพถายใบอนุญาตหรือแสดง
ใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได (เพ่ิมมาตรา ๒๑ วรรคสาม และมาตรา ๓๐ (๑) วรรคสอง) 
  (๕) ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัต ิ

  เหตุผล 
  โดยท่ีพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดใหมีการจัดทำบัญชีรับจาย
ยุทธภัณฑประจำปโดยไมไดกำหนดใหตองรายงานใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ ทำใหการตรวจสอบ
ยุทธภัณฑไมตรงกับจำนวนที่แทจริงในปจจุบัน สมควรกำหนดมาตรการในการควบคุมยุทธภัณฑ 
และมีขอมูลเกี่ยวกับยุทธภัณฑที่เปนปจจุบัน โดยกำหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบัญชีรับจาย



๒ 
 

 รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  

    

ยุทธภัณฑและรายงานใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อใหการควบคุมยุทธภัณฑ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม นอกจากนี้ สมควรขยายอายุของใบอนุญาตดังกลาวเพื่อเอื้ออำนวยตอการประกอบกิจการ
ของผูรับใบอนุญาต และเปนการอำนวยความสะดวกแกผูย่ืนคำขอดำเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
จึงกำหนดใหการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาต เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง และกำหนดใหผูรับใบอนุญาตสามารถแสดง
สำเนาภาพถายใบอนุญาตหรือแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได รวมทั้งปรับปรุง 
อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติใหทันสมัยอยู เสมอและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  รางพระราชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแลว มีเน้ือหารวมจำนวน ๑๖ มาตรา สรุปสาระสำคัญได ดังน้ี 
  ๑. กำหนดใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ  
พ.ศ. ๒๕๓๐ และกำหนดใหร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงกลาโหมซึ ่งเป นร ัฐมนตร ีผ ู ร ักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้  ม ีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ประเภทต าง ๆ ใบแทนใบอนุญาต และการต ออาย ุใบอน ุญาตได ไม  เก ินอ ัตราตามบัญช ี ๑  
ทายรางพระราชบัญญัตินี ้ เพื ่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
ของประเทศในป จจ ุบ ัน  และเมื่อสภาพเศรษฐก ิจของประเทศในอนาคตเปล ี ่ ยนแปลงไป  
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอีำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวใหมได 
แตตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมขั ้นสูงตามบัญชี ๒ ทายรางพระราชบัญญัตินี ้ โดยอาจใชอัตรา
คาธรรมเนียมตามบัญชี ๑ เปนฐานในการปรับอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจได 
ทุก ๕ ป ทั้งนี้ ตามสูตรคำนวณซึ่งผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผู แทนธนาคารแหงประเทศไทยรวมกันกำหนด  
(รางมาตรา ๓ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ รางมาตรา ๑๐ และรางมาตรา ๑๑) 
  ๒. กำหนดใหใบอนุญาตตาง ๆ ที ่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ ใชไดตามระยะเวลา 
ท่ีกำหนดไวในใบอนุญาต แตมิใหกำหนดเกิน ๓ ปนับแตวันออกใบอนุญาต (รางมาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง) พรอมทั้งกำหนดใหการขออนุญาต การอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต  
การตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สามารถดำเนินการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง  
(รางมาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ วรรคสาม รางมาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
และรางมาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘ วรรคสอง)  
 
 



๓ 
 

 รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  

    

  ๓. กำหนดใหผู ร ับใบอนุญาตสามารถแสดงสำเนาภาพถายใบอนุญาตหรือแสดง
ใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอพนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจาหนาที่แทนการแสดง
ใบอนุญาตได เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูรับใบอนุญาต (รางมาตรา ๕ เพิ่มความเปน
มาตรา ๒๑ วรรคสาม และรางมาตรา ๙ เพ่ิมความเปนมาตรา ๓๐ (๑) วรรคสอง)  
  ๔. กำหนดมาตรการในการควบคุมและกำกับยุทธภัณฑใหเขมงวดและรัดกุมย่ิงขึ้น 
   - กำหนดใหผูรบัใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗0

๑ ตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑ 
และตองเก็บรักษาบัญชีดังกลาวไว พรอมที่จะแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ รวมทั้งใหสง
สำเนาบัญชีรายงานใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน โดยจะสงสำเนาบัญชีนั ้นโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสก็ได อยางไรกด็ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอาจประกาศยกเวนการดำเนินการ
ดังกลาวใหผู รับใบอนุญาตซึ่งเปนเกษตรกรหรือผูใชยุทธภัณฑรายยอยบางประเภทได (รางมาตรา ๖  
แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔) 
 ๕. กำหนดใหกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ 1

๒ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  
จนกวาจะมีประกาศกำหนดแบบบัญชีรับจายยุทธภัณฑตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหดำเนินการออกประกาศดังกลาว 
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๑๒) 
 ๖. กำหนดใหกฎกระทรวงการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาต
และการขอร ับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตส ั ่ง เข ามา นำเข ามา ผลิต  
หรือมีซึ ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที ่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  
(รางมาตรา ๑๓) 
 
 

 
 ๑ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๗ บัญญัติไว ดังนี ้
   “มาตรา ๑๗  ประเภทของใบอนุญาตมดีังน้ี 
   (๑) ใบอนุญาตสั่งเขามา 
   (๒) ใบอนุญาตนำเขามา 
   (๓) ใบอนุญาตผลติ 
   (๔) ใบอนุญาตม ี
   ใบอนุญาตสั่งเขามาใหคุมกันถึงผูนำเขามาซึ่งยุทธภณัฑตามใบอนุญาตสั่งเขามาดวย” 

๒ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ 
  ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐  
 
 



๔ 
 

 รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  

    

 ๗. กำหนดใหถือวาบรรดาคำขอรับใบอนุญาต คำขอตออายุใบอนุญาต หรือคำขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนคำขอที่ไดยื่นไว 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผู ยื ่นคำขอเสียคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ที่ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ จนกวากฎกระทรวงท่ีกำหนดคาธรรมเนียม
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะมีผล 
ใชบังคับ (รางมาตรา ๑๔) 
 ๘. กำหนดใหระยะเวลา ๕ ป ตามมาตรา ๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ นับแตวันท่ีพระราชบญัญัตนิี้มผีลใชบังคับ 
(รางมาตรา ๑๕)  
  
 

___________________________ 



๕ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

บทวิเคราะห 
รางพระราชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 
 

๑. เหตุผลท่ีจำเปนตองตราพระราชบัญญัติ 
 โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดใหมีการจัดทำบัญชีรับจาย
ย ุทธภ ัณฑ ประจำป  โดยไม  ได กำหนดให ต องรายงานให ปล ัดกระทรวงกลาโหมทราบ  
ทำใหการตรวจสอบยุทธภัณฑไมตรงกับจำนวนที่แทจริงในปจจุบัน สมควรกำหนดมาตรการในการควบคุม 
ยุทธภัณฑและมีขอมูลเกี่ยวกับยุทธภัณฑที่เปนปจจุบัน โดยกำหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมี
บัญชีรับจายยุทธภัณฑและรายงานใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน ท้ังนี้ เพ่ือใหการควบคุม
ยุทธภัณฑมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ สมควรขยายอายุของใบอนุญาตดังกลาวเพ่ือเอื ้ออำนวย 
ตอการประกอบกิจการของผูรับใบอนญุาต และเปนการอำนวยความสะดวกแกผูย่ืนคำขอดำเนนิการ
ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงกำหนดใหการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต เปนไปตามหลักเกณฑ ว ิธ ีการ และระยะเวลาที ่กำหนดในกฎกระทรวง  
และกำหนดใหผู ร ับใบอนุญาตสามารถแสดงสำเนาภาพถายใบอนุญาตหรือแสดงใบอนุญาต 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได รวมทั้งปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติใหทันสมัย
อยูเสมอและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

๒. ประเด็นสำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึงและวาระท่ีสอง 
 ๒.๑ วาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ0

๑

  ๒.๑.๑ การเสนอรางพระราชบัญญัติ 
   รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และไดเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธท่ี 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
 ๑ สามารถสืบคนเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หน่ึง  
ขั้นรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดจากเว็บไซต E-Library หองสมุด
อิเล็กทรอนิกส สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/ 
house-representatives-documents หรือสแกนขอมูลผาน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหนาท่ี ๑๓ 



๖ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

  ๒.๑.๒ สาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ 
   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ชางมงคล)  
ไดแถลงถึงหลักการและเหตุผล พรอมทั้งไดกลาวถึงสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระสำคัญได ดังนี้  
   หลักการคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ดังตอไปนี้  
   (๑) กำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมซึ่งเปนรัฐมนตรีผูรักษาการ 
ตามพระราชบัญญตัินีม้ีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาธรรมเนียม (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 
   (๒) กำหนดใหการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาต เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง และแกไข
เพ่ิมเติมอายุใบอนุญาต (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคสอง) 
   (๓) กำหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑและรายงาน
ใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔) 
   (๔) กำหนดใหผู ร ับใบอนุญาตสามารถแสดงสำเนาภาพถายใบอนุญาต 
หรือแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได (เพ่ิมมาตรา ๒๑ วรรคสาม และมาตรา ๓๐ (๑) 
วรรคสอง) 
   (๕) ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัต ิ

   สำหรับเหตุผลที่จำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดใหมีการจัดทำบัญชีรับจายยุทธภัณฑประจำปโดยไมได
กำหนดใหตองรายงานใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ ทำใหการตรวจสอบยุทธภัณฑไมตรงกับ
จำนวนที่แทจริงในปจจุบัน สมควรกำหนดมาตรการในการควบคุมยุทธภัณฑและมีขอมูลเกี่ยวกับ
ยุทธภัณฑที่เปนปจจุบัน โดยกำหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑและรายงาน 
ใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อใหการควบคุมยุทธภัณฑมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ 
สมควรขยายอายุของใบอนุญาตดังกลาวเพื่อเอื้ออำนวยตอการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาต 
และเปนการอำนวยความสะดวกแกผูย่ืนคำขอดำเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงกำหนดให
การขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาต เปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง และกำหนดใหผูรับใบอนุญาตสามารถแสดงสำเนา
ภาพถายใบอนุญาตหรือแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได รวมทั้งปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัต ิให ท ันสมัยอยูเสมอและสอดคลองก ับสภาพเศรษฐกิจ  
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



๗ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

  รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สภาผูแทนราษฎร 
รับหลักการ ในวาระท่ีหน่ึง มีสาระสำคัญ ดังน้ี 
 (๑) กำหนดใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ  
พ.ศ. ๒๕๓๐ และกำหนดใหร ัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมซึ ่งเปนรัฐมนตรีผู ร ักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ประเภทตาง ๆ ใบแทนใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตไดไมเก ินอัตราตามบัญชี ๑  
ทายรางพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
ของประเทศในปจจุบ ัน และเมื ่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตเปลี ่ยนแปลงไป  
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว
ใหมได แตตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมขั้นสูงตามบัญชี ๒ ทายรางพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจใช
อัตราคาธรรมเนียมตามบัญชี ๑ เปนฐานในการปรับอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจไดทุก ๕ ป ทั้งนี้ ตามสูตรคำนวณซึ่งผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงพาณิชย 
ผูแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
รวมกันกำหนด (รางมาตรา ๓ แกไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๕ รางมาตรา ๑๐ และรางมาตรา ๑๑) 
 (๒) กำหนดใหใบอนุญาตตาง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใชไดตามระยะเวลา 
ที่กำหนดไวในใบอนุญาต แตมิใหกำหนดเกิน ๓ ปนับแตวันออกใบอนุญาต (รางมาตรา ๗ แกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง) พรอมทั้งกำหนดใหการขออนุญาต การอนุญาต การขอตออายุ
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ วรรคสาม รางมาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๖ วรรคสอง และรางมาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘ วรรคสอง)  
 (๓) กำหนดใหผูรับใบอนุญาตสามารถแสดงสำเนาภาพถายใบอนุญาตหรือแสดง
ใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอพนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจาหนาที่แทนการแสดง
ใบอนุญาตได เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูรับใบอนุญาต (รางมาตรา ๕ เพิ่มความเปน
มาตรา ๒๑ วรรคสาม และรางมาตรา ๙ เพ่ิมความเปนมาตรา ๓๐ (๑) วรรคสอง)  
 (๔) กำหนดมาตรการในการควบคุมและกำกับยุทธภัณฑใหเขมงวดและรัดกุมย่ิงขึ้น 
     - กำหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 1

๒ ตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑ 
และตองเก็บรักษาบัญชีดังกลาวไว พรอมที่จะแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ รวมทั้งให

 
 ๒ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๗ บัญญัติไววา 
   “มาตรา ๑๗  ประเภทของใบอนุญาตมีดังน้ี 
     (๑) ใบอนุญาตสั่งเขามา 
     (๒) ใบอนุญาตนำเขามา 

(มีตอหนาถัดไป) 



๘ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

สงสำเนาบัญชีรายงานใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน โดยจะสงสำเนาบัญชีนั้นโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสก ็ได อยางไรก็ด ี ร ัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอาจประกาศยกเวน 
การดำเนินการดังกลาวใหผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนเกษตรกรหรือผูใชยุทธภัณฑรายยอยบางประเภทได 
(รางมาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔) 
  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
                          ภายหลังจากท่ีรัฐมนตรีช วยวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ  
ชางมงคล) ไดเสนอรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... ตอที ่ประชุม 
สภาผ ู แทนราษฎรแลว ม ีสมาช ิกสภาผ ู แทนราษฎรอภิปรายแสดงความค ิดเห ็นเก ี ่ยวกับ 
รางพระราชบัญญัติดังกลาว สรุปสาระสำคัญได ดังนี้ 
               (๑) เม ื ่อพิจารณารายงานการว ิเคราะหผลกระทบที ่อาจเก ิดขึ ้นจาก 
การตราพระราชบัญญัติฉบับนี ้ ขอ ๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ที ่ระบุวา “เปนการสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ.....” และขอ ๘.๓ ผลกระทบตอความมั่นคง ที่ระบุวา  
“การเพิ่มเติมการปฏิบัติของผูรับใบอนุญาต โดยตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑ และรายงานให
กระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน เพื ่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั ่นคง 
ของประเทศ เนื่องจากปจจุบันมีการนำยุทธภัณฑไปใชอยางกวางขวางมากขึ้น ซึ่งการเพ่ิมการปฏิบัตินี้
จะทำใหสามารถควบคุมยุทธภัณฑไดอยางทั ่วถ ึงและมีประสิทธิภาพ.....” 2

๓ แลว เห ็นวา 
อาจไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ไมมีการทำสงครามเหมือนในอดีต หากแตจะใชยุทธภัณฑ
ในทางการคามากกวา 
  (๒) ตามพระราชบ ัญญัต ิควบค ุมย ุทธภ ัณฑ  พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ 3

๔  
ไดกำหนดบทนิยามของคำวา “ยุทธภัณฑ” หมายความวา “อาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ สารเคมี 
สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช ที่อาจนำไปใชในการรบ 
 

 
(ตอจากเชิงอรรถท่ี ๒)  
   (๓) ใบอนุญาตผลิต  
   (๔) ใบอนุญาตมี 
   ใบอนุญาตสั่งเขามาใหคุมกันถึงผูนำเขามาซึ่งยุทธภัณฑตามใบอนุญาตสั่งเขามาดวย” 
 ๓ รายละเอียดของรายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราพระราชบัญญัตินี้ สามารถสแกน
ขอมูลผาน QR CODE หมายเลข ๑ ในหนาท่ี ๑๓ 
 ๔ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ บัญญัติไววา 
   “มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
   “ยุทธภัณฑ” หมายความวา อาวุธ เครื ่องอุปกรณของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี  
วัสดุนิวเคลียร ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช ที่อาจนำไปใชในการรบหรือการสงครามได ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ 
   ฯลฯ      ฯลฯ” 
 



๙ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

หรือการสงครามได....” อยางไรก็ดี มีสิ ่งของบางอยาง เชน ลวดหนาม เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส โดรน หรือแมกระท่ังการดัดแปลงรถเกาหรือเครื ่องบินเกาใหสามารถยิงโจมตีได  
ก็อาจเขาลักษณะของยุทธภัณฑซึ่งผูผลิตอาจตองถูกควบคุมโดยการกำหนดใหตองขออนุญาตในการผลิต  
   นอกจากนี้ ในปจจุบันมีหลายประเทศที่อนุญาตใหประชาชนมียุทธภัณฑ
บางอยาง เชน แกสน้ำตา สเปรยพริกไทย โดยสามารถสั่งซื้อผานเว็บไซตตาง ๆ ได ซึ่งหากมีการ
สั่งซื้อยุทธภัณฑดวยวิธีการดังกลาวเขามาในประเทศไทยก็จะไมมีการรายงานใหปลัดกระทรวง
กลาโหมไดรบัทราบ 
   (๓) ควรมีการติดสัญลักษณหรือรหัสติดตาม (Tracking) บนยุทธภัณฑ 
ตั้งแตเริ ่มตนกระบวนการผลิตจนถึงการจำหนายหรือทำลายเพื ่อปองกันไมใหมีการดัดแปลง
ยุทธภัณฑ และตองเปดเผยขอมูลยุทธภัณฑใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดดวย  
   (๔) เครื่องทำหมอกควันถือวาเปนยุทธภัณฑชนิดหนึง่ แตกลับมีการนำไปใช
ในการแสดงหรือการจัดงานตาง ๆ อยางแพรหลาย กรณีเชนวานี ้จะตองมีการขอใบอนุญาต 
ดวยหรือไม หากตองมีการขอใบอนุญาตอาจเปนการเพิ ่มเงื ่อนไขในการเจรจาใหเจาหนาท่ี 
ที่เกี่ยวของเรียกรับสินบนได 
   (๕) การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมขั้นสูงตามรางมาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕ วรรคสาม ประกอบกับบัญชี ๒ ทายรางพระราชบัญญัตินี ้มีหลักเกณฑในการคิดคำนวณ
อยางไร และ “ใบอนุญาตส่ังเขามา” แตกตางจาก “ใบอนุญาตนำเขามา” อยางไร 
   (๖) การกำหนดใหผูรับใบอนุญาตตองสงสำเนาบัญชีรับจายยุทธภัณฑ
รายงานใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือนนั้นอาจเปนการสรางภาระใหแกผูรับใบอนุญาต 
ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจงึควรสรางแพลตฟอรมดิจิทัลขึ้น เพื่อใหผูรับใบอนุญาตสามารถสงสำเนา
บัญชีรับจายยุทธภัณฑดังกลาวผานชองทางอิเล็กทรอนิกสไดตามรางมาตรา ๖ แกไขเพิ ่มเติม 
มาตรา ๒๔ อันเปนการอำนวยความสะดวกและลดภาระใหแกผูรับใบอนุญาต อยางไรก็ดี การที่จะ
ดำเนินการเชนวานั้นไดจำเปนตองใชงบประมาณในการลงทุน ซึ่งคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดจาก
ใบอนุญาตประเภทตาง ๆ ก็เปนสวนหนึ่งของงบประมาณที่จะนำมาลงทุนดวยเชนเดยีวกัน แตตลอด
ระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงกลาโหมกลับจัดเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวไดเดือนละประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เทานั้น  
   (๗)  การขยายอาย ุ ใบอน ุญาตประเภทต าง ๆ ตามร างมาตรา ๗  
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ จากเดิมที่กำหนดใหมีอายุไมเกิน ๑ ป เปนมีอายุไมเกิน ๓ ป เพื่ออำนวย 
ความสะดวกใหแกผู ประกอบการในการผลิตและนำเขายุทธภัณฑใหสามารถดำเนินธุรกิจได 
อยางตอเนื่องและลดภาระในการขอตออายุใบอนุญาต อยางไรก็ดี การขอตออายุใบอนุญาตดังกลาว
กลับยังไมมีการกำหนดรายละเอียดไวอยางชัดเจน เพราะตองดำเนินการออกกฎกระทรวง 
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเสียกอน ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจ 
 



๑๐ 

 
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

จนเกิดการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการและเพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นในการกําหนดอายุ
ใบอนุญาตที่ขอต่ออายุแตกต่างกัน จึงควรกําหนดให้ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า 
ให้ใบอนุญาตที่ต่ออายุมีกําหนดอายุไม่เกิน ๓ ปี เท่ากับอายุของใบอนุญาตฉบับแรก 
   (๘) ตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่ในการ 
ออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ แต่ผู้ที่ต้องไปจับกุมผู้กระทําการฝ่าฝืนหรือกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้กลับเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
   (๙) ค่าธรรมเนียมที่กระทรวงกลาโหมเรียกเก็บจากผู้ขอใบอนุญาต 
ประเภทต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาประมาณ ๓๔ ปีที่ผ่านมานั้น กระทรวงกลาโหมได้นําส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ 
หากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้นเป็นเงินนอกงบประมาณ ก็ควรกําหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ให้เป็น
เงินที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 
    ๒.๑.๔ การตอบช้ีแจง 
   เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) และเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร (พลโท เอกชัย 
หาญพูนวิทยา) ได้ตอบชี้แจง ดังนี้  
    (๑) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) 
ได้ตอบช้ีแจงสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                 (๑.๑) ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๒ 
กําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ทําหน้าที่ ให้ คําวินิจฉัยชี้ขาดแก่ส่วนราชการ  
องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจว่า อาวุธ เคร่ืองอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ  
วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใดเป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่๕  
และตามมาตรา ๖ บัญญัติว่าพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ยุทธภัณฑ์ที่กําหนด เช่น ยุทธภัณฑ์ 
ของราชการทหารหรือตํารวจ ยุทธภัณฑ์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือสภากาชาดไทย ยุทธภัณฑ์ประจําอากาศยานหรือเรือเดินทะเลตามปกติที่ ได้แสดง 
และให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว ยานพาหนะและยุทธภัณฑ์ประจํายานพาหนะ 
ที่ใช้เพื่อการรบของต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทางราชการ๖  
                                                 
 ๕ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติไว้ว่า 
   “มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี 
     (๑) ให้คําวินิจฉัยชี้ขาดแก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจว่าอาวุธ เคร่ืองอุปกรณ์ของอาวุธ 
สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใดเป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่ 
  ฯลฯ      ฯลฯ” 
 ๖ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ บัญญัติไว้ว่า 
   “มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

(มีต่อหน้าถัดไป) 



๑๑ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

     (๑.๒) พระราชบัญญัตินี้จะชวยอำนวยความสะดวกและลดภาระ
ใหแกประชาชน เพราะจะมีการนำระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในการดำเนินการ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหการควบคุมยุทธภัณฑมีความรัดกุมและรอบคอบตลอดจนทันสมัยมากย่ิงขึ้น 
     (๑.๓) การเคลื ่อนยายยุทธภัณฑที ่มีการขออนุญาตจะมีการติด
ระบบระบุตำแหนงบนพื้นโลก (GPS) และนำแฟลตฟอรมดิจิทัลมาใชเพื่อติดตาม กำหนดพื้นท่ี  
และรายงานการเคล่ือนยายยุทธภัณฑดังกลาวดวย 
     (๑.๔) แมเจาหนาที ่ตำรวจจะเปนผู ม ีหนาที ่ดำเนินการจับกุม
ผูกระทำการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ แตเจาหนาที่ของกระทรวงกลาโหมก็มีการประสานงานกับ
เจาหนาที่ตำรวจในระหวางดำเนินการ โดยการนำเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อใหการควบคุมยุทธภัณฑ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูที่เกี่ยวของและสามารถตรวจสอบ
ยุทธภัณฑไดอีกดวย 
     (๑.๕) การกำหนดอายุใบอนุญาตที่ขอตออายุไวไมเกิน ๓ ปนั้น 
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายอื่น แตถาเปนการนำยุทโธปกรณไปประกอบวัตถุระเบิดอาจจะกำหนด
ใบอนุญาตนอยกวา ๓ ป เพ่ือใหการควบคุมยุทธภัณฑมีความรัดกุมมากย่ิงขึ้น  
     (๑.๖) การเก็บคาธรรมเนียมที ่ผานมานั ้น กระทรวงกลาโหม 
เก็บคาธรรมเนียมไมเกินอัตราคาธรรมเนียมที่กำหนดไวทายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ  
พ.ศ. ๒๕๓๐ สวนที่กำหนดอัตราคาธรรมเนียมขั้นสูงตามรางมาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕  
วรรคสาม ประกอบกับบัญชี ๒ ทายรางพระราชบัญญัตินี้ เปนจำนวน ๒ เทาของอัตราคาธรรมเนียม 
ตามบัญชี ๑ ทายรางพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหผูมีหนาที่ในการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมใชเปนกรอบ
ในการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอในทุก ๕ ป 
     (๑.๗) คาธรรมเนียมที่กระทรวงกลาโหมเก็บจากผูขอใบอนุญาต
ประเภทตาง ๆ ตลอดระยะเวลาประมาณ ๓๔ ปท่ีผานมานั้น ไดนำสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

 
(ตอจากเชิงอรรถท่ี ๖) 
  (๑) ยุทธภัณฑของราชการทหารหรือตำรวจ 
 (๒) ยุทธภัณฑของสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสภากาชาดไทย ทั ้งนี ้ ตามที ่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 
 (๓) ยุทธภัณฑประจำอากาศยานหรือเรือเดินทะเลตามปกติที ่ไดแสดงและใหพนักงานศุลกากรตรวจ 
ตามกฎหมายแลว 
 (๔) ยานพาหนะและยุทธภัณฑประจำยานพาหนะที่ใชเพื่อการรบของตางประเทศ ซึ่งเขามาในราชอาณาจักร
โดยทางราชการ 
 (๕) อาวุธซึ่งผูไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน มีไวในครอบครองโดยไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
 ถายุทธภัณฑหรืออาวุธตามมาตรานี้ใชพลังงานนิวเคลียร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด ตองแจงใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด” 



๑๒ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

    (๒) เจากรมการอุตสาหกรรมทหาร (พลโท เอกชัย หาญพูนวิทยา)  
ไดตอบชี้แจง ดังน้ี 
          (๒.๑) “ใบอนุญาตสั่งเขามา” ใชในกรณีที่ผู ประกอบการเปนผู ส่ัง
ยุทธภัณฑจากตางประเทศเขามาในประเทศไทยเปนจำนวนมาก สวน “ใบอนุญาตนำเขามา”  
ใชในกรณีที่ผูเดินทางจากตางประเทศนำยุทธภัณฑติดตัวเขามาในประเทศไทยหรือเปนอุปกรณ 
ที่นำมาสาธิตหรือนำมาใชในงานวิจัยในจำนวนนอย  
          (๒.๒) กรมการอุตสาหกรรมทหารเก็บคาธรรมเนียมจากใบอนุญาต
ประเภทตาง ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดจำนวนประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดจำนวน
ประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท และป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดจำนวนประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท  
และค  าธรรมเน ียมด ั งกล  าวก ็ ได นำส  งคล ั ง เป นรายได แผ นด ินท ั ้ งหมด อย  าง ไรก ็ดี   
เมื่อรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลวจะมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนด
อัตราคาธรรมเนียมของใบอนุญาตประเภทตาง ๆ ตอไป 
           (๒.๓) เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง 
แนวทางการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ โดยในสวนของคาธรรมเนียม “ใบคำขอและใบแทน”  
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณารายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมกับตนทุน หากรายไดจาก 
การจัดเก็บคาธรรมเนียมต่ำกวาตนทุนในการดำเนินการ ใหหนวยงานของรัฐยกเลิกการจัดเก็บ 
เนื ่องจากไมคุ มคาตอการดำเนินการของภาครัฐ 6

๗ แลว ทางกรมการอุตสาหกรรมทหารก็ไมได 
เก ็บคาธรรมเนียมคำขอ 7

๘ เน ื ่องจากเห็นว าไม ค ุ มทุน (ตามบัญชี ๑ อ ัตราคาธรรมเนียม  
ทายรางพระราชบัญญัตินี้ ไมมีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมคำขอ ตามที่กำหนดไวในบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐) อยางไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว กำหนดแนวทางการทบทวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในสวนของ “ใบอนุญาต” โดยให 
หนวยงานของรัฐจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากตองใช
เปนหลักฐานยืนยันทางกฎหมาย และอาจเกี่ยวของกับอนสุัญญาระหวางประเทศ รวมทั้งเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและเปนหลักฐานสำหรับใชในการตรวจสอบและควบคุมอันเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 

 
 ๗ รายละเอียดโปรดดูท่ี https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25576  
 ๘ อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   “(๑) คำขอ  ฉบับละ ๒๐ บาท 
   ฯลฯ     ฯลฯ” 



๑๓ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

  ๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ   
            มติ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญ
ประจำปครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติในวาระที่
หนึ่ง รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง 
๒๙๘ เสียง ไมรับหลักการ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง และไมลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติใหตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๒๕ คน เพื ่อพิจารณาในวาระที ่สอง ขั ้นคณะกรรมาธิการ 
กำหนดการแปรญัตตภิายใน ๗ วัน   
 

    ๑. รางพระราชบัญญตัิควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตร ีเปนผูเสนอ)  
ซึ่งเปนเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ ครั้งที ่๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=679 
 

 

     ๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ ครั้งท่ี ๑๕ 
(สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/573158 
 

 

     ๓. บันทึกการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕  
(สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=9748&mid=4269 
 

 

     ๔. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปที ่๒ ครัง้ที ่๑๕  
(สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันพุธที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=9750&mid=4269 

 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/573158
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/


๑๔ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

     ๕. พระราชบญัญตัิควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=832694&ext=htm 
 
 
 

 

 
 ๒.๒ วาระท่ีสอง ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา8

๙ 
 กอนที่ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่สอง  
ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ประธานสภาผูแทนราษฎรไดอนุญาตให พลเอก สมชาย วิษณุวงศ 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สภาผู แทนราษฎร พลโท พงศกร รอดชมภู รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที ่สาม  
พลเอก เอกชัย หาญพูนวิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ และนางพรพิมล สัมฤทธิ์ผอง 
กรรมาธิการวิสามัญ เขารวมชี้แจงตอที ่ประชุม ตามขอบังคับการประชุมสภาผู แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๐๔ วรรคสอง9

๑๐ 
 ตอมา ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง
ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร (พลเอก สมชาย วิษณุวงศ) ไดเสนอรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวสิามัญตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร โดยสรุปสาระสำคัญไดวา ตามท่ีในคราว
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธท่ี 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ ้นคณะหนึ ่งเพื ่อพิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน มีสมาชิกสภาผู แทนราษฎร 
 

 
 ๙ สามารถสืบคนเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการว ิสาม ัญพิจารณาร างพระราชบัญญัติควบคุม 
ยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร บันทึกการประชุมสภาผู แทนราษฎร และบันทึกการออกเสียง 
ลงคะแนนของสมาชิกสภาผ ู แทนราษฎร ได จากเว ็บไซต E-Library หองสมุดอิเล ็กทรอนิกส  สำนักว ิชาการ  
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/house-representatives-
documents หรือสแกนขอมูลผาน QR CODE หมายเลข ๖ ถึง ๘ ในหนาท่ี ๑๘ 
 ๑๐ ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๐๔ กำหนดไว ดังนี้ 
     “ขอ ๑๐๔  เมื ่อคณะกรรมาธิการไดกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื ่องใด ๆ 
ตามหนาท่ีและอำนาจหรือตามท่ีสภามอบหมายเสร็จแลวใหรายงานตอสภาตามระยะเวลาท่ีสภากำหนด 
       ในท่ีประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี ้แจง หรือแกไขเพิ่มเติมเกี ่ยวกับการกระทำดังกลาว 
ในวรรคหนึ ่ง ในการนี ้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายใหบุคคลใดแถลงหรือชี ้แจงแทนก็ได เมื ่อไดร ับอนุญาต 
จากประธาน” 



๑๕ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

เสนอคำแปรญัตติรวมจำนวน ๒ คน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญไดเชิญผูเสนอคำแปรญัตติดังกลาว
เขารวมประชุมเพ่ือรับฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ และภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการวสิามญั
ไดชี้แจงแลว ผูเสนอคำแปรญัตติทั้ง ๒ คนพอใจ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามหลักการ 
และเหตุผล ตลอดจนแนวทางที่ที ่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ โดยเชิญหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี ่ยวของ 
มาเขารวมการประชุม เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน จากนั้นไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เรียงลำดับมาตราจนจบราง อยางไรก็ดี แมวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
จะมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก็ตาม เชน การกำหนดให 
ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑและรายงานใหปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ 
ทุกเดือน แตขอกำหนดดังกลาวก็เปนไปเพื่อใหการควบคุมยุทธภัณฑมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
และเปนปจจุบัน ประกอบกับเพื่อรักษาความปลอดภัยของสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จึงสามารถที่จะกระทำไดตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐10

๑๑  

 
 ๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ บัญญัติไว ดังนี้ 
     “มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไข 
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม  
ไมเพิ ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย 
ของบุคคลมิได รวมท้ังตองระบุเหตุผลความจำเปนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 
      กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุ งหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึง 
หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง 
      มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก  
      ขอบเขตแหงสิทธิและการจำกัดสิทธิเชนวาน้ี ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
      การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราข้ึน 
เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ
อยางอื ่น และตองชดใชคาทดแทนที ่เปนธรรม ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผู ทรงสิทธิบรรดาที ่ไดรับ 
ความเสียหายจากการเวนคืน โดยคำนึงถึงประโยชนสาธารณะผลกระทบตอผูถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชนที่ผูถูกเวนคืน
อาจไดรับจากการเวนคืนน้ัน 
      การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหกระทำเพียงเทาที่จำเปนตองใชเพื่อการที่บัญญัติไวในวรรคสาม เวนแตเปน
การเวนคืนเพื่อนำอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนไปชดเชยใหเกิดความเปนธรรมแกเจาของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 
            กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเขาใช
อสังหาริมทรัพยใหชัดแจง ถามิไดใชประโยชนเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือมีอสังหาริมทรัพยเหลือจาก 
การใชประโยชน และเจาของเดิมหรือทายาทประสงคจะไดคืน ใหคืนแกเจาของเดิมหรือทายาท 

(มีตอหนาถัดไป) 
 



๑๖ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

 จากนั้นที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบับนี้เรียงลำดับมาตรา 
เริ ่มตนดวยชื ่อราง คำปรารภ แลวพิจารณาเรียงลำดับมาตราจนจบราง โดยมีการพิจารณา 
และอภิปรายสรุปสาระสำคัญไดตามลำดับ ดังนี ้

 รางมาตรา ๑๓     มีการแกไข 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแกไข ดังน้ี 
 “ใหกฎกระทรวงการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาต 
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเขามา นำเขามา ผลิต หรือมีซึ่ง
ยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
จนกวาจะมีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั ่งเข ามา นำเข ามา ผลิต หร ือมีซ ึ ่งย ุทธภัณฑ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ทั้งนี้ ใหดำเนินการออกกฎกระทรวงดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” 

  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสำคัญได ดังน้ี 
 ๑. รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... ไดเขาสูการพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) เมื่อวันพุธท่ี 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ด ังกลาว และไดต ั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ ้นคณะหนึ ่งเพื ่อพิจารณา แตเพราะเหตุใด
กระทรวงกลาโหมจึงดำเนินการออกกฎกระทรวงการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต 
 
  

 
(ตอจากเชิงอรรถท่ี ๑๑)      
     ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพยที ่ถ ูกเวนคืนที ่มิไดใชประโยชน หรือที ่เหลือจาก 
การใชประโยชนใหแกเจาของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนคาทดแทนท่ีชดใชไป ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
     การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพยหรือเจาของอสังหาริมทรัพย 
ท่ีถูกเวนคืนตามความจำเปน มิใหถือวาเปนการขัดตอมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
     มาตรา ๔๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
     การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทำมไิด เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมายท่ีตราข้ึน
เพื ่อร ักษาความมั ่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกันหรือขจัดการกีดกัน 
หรือการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเทาท่ีจำเปน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ
อยางอ่ืน 
     การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
หรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา” 



๑๗ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

และการอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเขามา นำเขามา 
ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๔ 11

๑๒ ในระหวางการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ โดยไมรอ
ใหรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑฯ ฉบับนี้ประกาศใชเปนกฎหมายกอน   
 ๒. เนื่องจากกฎกระทรวงการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาต
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเขามา นำเขามา ผลิต หรือมีซึ่ง
ยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๑ ไดกำหนดให “ยกเลิกกฎกระทรวงการอนุญาต การตออายุใบอนญุาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเขามา นำเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๕๕” จึงเปน
เหตใุหคณะกรรมาธิการวสิามัญตองแกไขขอความในรางมาตรา ๑๓  
 ๓. เมื่อคณะกรรมาธิการแกไขขอความในรางมาตรา ๑๓ แลว หนวยงานที่เกี ่ยวของ 
จะสามารถดำเนินการออกกฎกระทรวงฉบับอื่น ๆ ที่เกี ่ยวกับการตออายุใบอนุญาตและการออก 
ใบแทนใบอนุญาตสั่งเขามา นำเขามา ผลิต หรือมีซึ ่งยุทธภัณฑไดอีกหรือไม ทั้งนี้ หากสามารถ
ดำเนินการออกกฎกระทรวงเชนวานี้ไดจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเทาใด 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบชี้แจง ดังน้ี 
 ๑. กระทรวงกลาโหมไดดำเนินการออกกฎกระทรวงการขออนุญาต การขอตออายุ
ใบอนุญาต และการอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเขามา 
นำเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหวางการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ 
โดยไมรอใหรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี ้ประกาศใชเปน
กฎหมายกอน เพราะระหวางท่ีร างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑฯ เขาสู การพิจารณา 
ของสภาผู แทนราษฎรนั้น เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑฯ ใชระยะเวลานานกวา 
การออกกฎกระทรวง ประกอบกับตองการอำนวยความสะดวกใหแกผูประกอบการและประชาชน
ใหสามารถย่ืนขออนุญาตและแสดงใบอนุญาตประเภทตาง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส  
 ทั้งนี้ การจัดทำรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑฯ และการออกกฎกระทรวง
ดังกลาวนั้น มีเนื ้อหาสาระที่สอดคลองกัน และไดดำเนินการตามขั้นตอนในการตรากฎหมาย 
อยางถูกตองทุกประการ  
 ๒. เนื่องจากกฎกระทรวงการอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตสั่งเขามา นำเขามา ผลิต หรือมีซึ ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใชบังคับอยูในเวลา 
ที่ดำเนินการยกรางรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนั้น จึงตองมี
ขอกำหนดในรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑฯ มาตรา ๑๓ เพื ่อรองรับใหกฎกระทรวง 
ฉบับดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับตอไป อยางไรก็ด ี เมื ่อกระทรวงกลาโหมไดอาศัยอำนาจ 

 
 ๑๒ กฎกระทรวงการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาต 
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเขามา นำเขามา ผลิต  
หรือมีซึ่งยุทธภณัฑ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๑๘ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๕ ออกกฎกระทรวงการขออนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาตส่ังเขามา นำเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตในการสั่งเขามา นำเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ  
ในระหวางที่รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑฯ อยูในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๑ กำหนดใหยกเลิกกฎกระทรวงฉบับป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงตองแกไขขอความในรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑฯ มาตรา ๑๓  
 สวนท่ีรางมาตรา ๑๓ ไมไดกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการออกกฎกระทรวงไวนัน้ 
เปนเพราะกฎกระทรวงการขออนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาต และการขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตส่ังเขามา นำเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไดกำหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตในการส่ังเขามา นำเขามา 
ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ ไวสอดคลองกับรางพระราชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลว 
อยางไรก็ดี กระทรวงกลาโหมสามารถพิจารณาทบทวนแกไขเร ื ่องดังกลาวไดหากมีเหตุผล 
และความจำเปนเพียงพอ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู แทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  
 

     ๖. รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญตั ิ
ควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒  
(สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=802 
 
     ๗. บนัทึกการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุท่ี ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒  
(สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10172&mid=4371 
 
     ๘. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปท่ี ๓ 
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10171&mid=4371  
 

 
 
  



๑๙ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีสาม  
 มติ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติในวาระที่สามเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๓๐๗ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไมลงคะแนนเสียง ๔ เสียง 
 
๔. ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญไดมีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติไวใน
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 
  “(๑) เห็นควรใหรัฐบาลสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหม 
ในการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงเพ่ือปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม ดังนี้ 
   (๑.๑) ใหกระทรวงกลาโหม พิจารณาจัดหาระบบปญญาประดิษฐ (AI)  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝาระวังการกอการราย ทั้งที่เปนบุคคลและสิ่งของ ตลอดจน 
การปองกันการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง (WMD) สินคาที่ใชไดสองทาง (DUI)  
และอาวุธเคมีตามอนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี (CWC) รวมถึงเสนทางและแนวโนมการกระทำผิด 
ตาง ๆ ในประเทศไทย โดยรวมกับกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข องคกรระหวางประเทศ และหนวยงานที ่เกี่ยวของดานความมั ่นคง  
โดยรวมศึกษารูปแบบ และแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งใหหนวยงานดังกลาว ปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมายที ่ เป นอุปสรรคใหรองร ับการดำเน ินการเช ื ่อมโยงและแลกเปลี ่ยนขอมูล ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอ 
   (๑.๒) งบประมาณในการพัฒนาระบบปญญาประดิษฐ (AI) เห็นควรใหสวน
ราชการที ่เก ี ่ยวของปรับแผนการปฏิบัต ิงานและแผนการใชจ ายงบประมาณไปดำเนินการ  
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปตามความจำเปนและเหมาะสม
เพื่อใหการพัฒนาระบบฯ การเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม
ตอไป 
   (๑.๓) ใหกระทรวงกลาโหม มีอำนาจ หรือสิทธิตามที่กำหนดไวในกฎหมาย
ในการเขาถึงและใชขอมูลความมั่นคงรวม (Joint Security Imformation) เพื ่อใหการควบคุม
ยุทธภัณฑและการรักษาความมั่นคงของประเทศมีประสิทธิภาพ 
   (๑.๔) ใหกระทรวงกลาโหม จัดตั ้งองคกรหรือหนวยงานเฉพาะที ่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อดำเนินกิจการหรือบริการอันเปนสาธารณะ สำหรับตรวจสอบยุทธภัณฑ
และสถานที่เก็บรักษา รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การจัดการฝกอบรม และบริการแก
ประชาชน หรือการดำเนินการอันเปนสาธารณประโยชนอื่นใด  



๒๐ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

   นอกจากนั ้น หนวยงานที ่ร ับผิดชอบจัดตั ้งพนักงานเจาหนาที ่ อาทิ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนเหลาทัพซึ่งรับผิดชอบในการเขาตรวจ
สถานที่เก็บยุทธภัณฑหรือสถานประกอบการ สิ ่งที ่เปนยุทธภัณฑ สามารถจัดตั ้งงบประมาณ 
ในการเขาดำเนินงาน โดยรฐับาลใหการสนับสนุน 
   (๑.๕) ใหกรมการอุตสาหกรรมทหาร ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
การบริการประชาชนที ่มาดำเนินธุรกรรมในลักษณะ One Stop Sevice และเชื ่อมโยงขอมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกสก ับหนวยงานที ่เก ี ่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเทคโนโลยี 
ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (๒) เห็นควรใหรัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศใหมีขีดความสามารถ
ในการปองกันตนเองของประเทศไทยใหสูงขึ้น ดังนี้ 
   (๒ .๑ )  พ ิ จารณาจ ั ดสรร งบประมาณด  านการว ิ จ ั ยและพ ัฒนา 
ของกระทรวงกลาโหมใหมีสัดสวนสูงขึ้น เพื่อใหมีขีดความสามารถในการสงออกอาวุธยุทธภัณฑ 
ไดในอนาคตอันใกล และลดการสั ่งซื ้อสินคาจากตางประเทศ (ทดแทนการนำเขา) เพื ่อใหเกิด 
การจางงานในประเทศ และใชวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) เพิ ่มขึ ้นตลอดหวงโซ 
การผลิต เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมภายในประเทศ เชนเดียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต 
   (๒.๒) ในการจัดซื ้ออาวุธย ุทโธปกรณและยุทธภัณฑใหดำเนินการ 
ดวยการขอรับการถายทอดเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบ (Offset) จากประเทศที่จำหนายโดยกำหนด
เปาหมายในประเทศไทยสามารถผลิตไดเองเต็มรูปแบบภายในระยะเวลาจำกัดท่ีเหมาะสมโดยอาจมี
การยายฐานการผลิตจากตางประเทศมาก็ได เชนเดียวกับที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีถายทอด
เทคโนโลยีทางการทหารใหสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐเกาหลีถายทอดตอมาใหสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เปนตน 
   (๒.๓) กำหนดความเรงดวนในการวิจัย พัฒนา และผลิตเชิงพาณิชย 
ในอาวุธยุทโธปกรณและยุทธภัณฑที่เปนการปองปราม เชน ขีปนาวุธ รถถัง ยานเกราะ เครื่องบิน 
เรือรบฟรีเกต และเรือดำน้ำ ควบคูกับอาวุธเบาที่สามารถผลิตเชิงพาณิชยไดงาย และจำนวนมาก
เพ่ือนำรายไดเขาประเทศ 
   (๒.๔) รวบรวมผูเชี่ยวชาญดานอาวุธยุทโธปกรณและยุทธภัณฑทั้งที่เปน 
นักวิซาการ นักอุตสาหกรรม นักประดิษฐ และผูสนใจคนควาใหมาอยูในระบบอุตสาหกรรมปองกนั
ประเทศที่มีการวิจัย พัฒนา และผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น 
  (๓) รัฐบาลควรสนับสนุนใหภาคเอกชนมีความเขมแข็งในอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศย่ิงขึ้น ดังนี้ 
   (๓.๑) ภาครัฐโดยกระทรวงกลาโหมจัดสรรงบประมาณเพื ่อการวิจัย 
และพัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมปองกันประเทศพื้นฐาน เพื่อใหผูประกอบการรายยอยที่มีความคิด
สรางสรรคจำนวนมากมีทุนในการขยายผลการผลิตของตนเอง 



๒๑ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

   (๓.๒) ในการดำเนินการซื้อสินคาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 
ภาครัฐโดยกระทรวงกลาโหมสมควรพิจารณาซื้อสินคาจากผูผลิตภายในประเทศกอน หากสินคานั้น
มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีกวาหรือเทากัน ภาคเอกชนเขามาแขงขันดานเทคนิคและราคา 
ที่เปนธรรม และเปดเผยเพื่อใหภาคเอกชนมีทุนสะสมเพียงพอจากตลาดภายในประเทศ ไดแก 
กองทัพท่ีแข็งแกรง จึงจะสงผลใหสามารถทำตลาดตางประเทศโดยมีตนทุนที่แขงขันได 
   (๓.๓) บูรณาการความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการแสวงหาตลาด
ในตางประเทศ โดยในกรณีการคาแบบรัฐตอรัฐ (G to G) ควรใหกระทรวงกลาโหมเปนเจาภาพ 
ในการจัดใหบริการจุดเดียว (One Stop Service) จากทุกหนวยงานโดยมีกำหนดเวลาชัดเจน
แนนอนในการดำเนินการใหแลวเสร็จ สำหรับกรณีการคาแบบเอกชนตอเอกชนใหขอรับ 
การสนับสนุนจากนักการทูตจากหนวยงานที่เกี ่ยวของ ผูแทนการคา และผูชวยทูตทหารประจำ
ประเทศตาง ๆ หาตลาดและการติดตอใหภาคเอกชน 
  (๔) เห็นควรใหรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังใหการสนับสนุน ดังนี้ 
   (๔.๑) การบูรณาการฐานขอมูลเพื่อความมั่นคงระหวางหนวยงานตาง ๆ  
ที่รวมกันปองกันการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ โดยกระทรวงกลาโหมเปนเจาภาพ 
ดานฐานขอมูลรวมกันเรื่องยุทธภัณฑ 
   (๔.๒) ผอนปรนเร ื ่องภาษีนำเข า และสงออกในกรณีการทำธ ุรกิจ 
ของภาคเอกชนเมื่อตองนำเขาสวนประกอบ หรือสงออกยุทธภัณฑในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ 
และยุทธภัณฑ เชนเดียวกับการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื ่อนักลงทุนจากตางประเทศ (BOI)  
ตอภาคเอกชนที่ไดขึ้นทะเบียนกับกระทรวงกลาโหมเพื่อใหสามารถแขงขันเชิงพาณิชยนำเงินตรา 
เขาประเทศไดในอนาคต” 
 มติ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๓๑๔ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไมลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 
 
๕. บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติซ่ึงสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว 
 ๕.๑ การขยายระยะเวลาอายุของใบอนุญาตประเภทตาง ๆ จะเปนการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจใหมีความคลองตัวในการประกอบกิจการ การขยายตัวทางการคา 
และการลงทุน การพัฒนาศักยภาพ และการแขงขันกับตางประเทศ อีกทั ้งยังชวยลดภาระ 
ของผูประกอบการในการดำเนินการ การเดินทาง และคาใชจายตาง ๆ สำหรับการขอใบอนุญาต  
ซึ ่งจะสงผลตอตนทุนการผลิต หรือการประกอบกิจการตาง ๆ ตลอดจนจะเปนการอำนวย 
ความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตตามนโยบายของรัฐบาล ในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของภาครัฐ  



๒๒ 

 

รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

 ๕.๒ การกำหนดใหผูไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑ และสงสำเนาบัญชี
ดังกลาวเพื่อรายงานใหกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือนนั้น จะทำใหกระทรวงกลาโหมสามารถ
กำกับดูแล ตรวจติดตามการใช การสั่งหรือนำเขา การครอบครอง และการผลิตยุทธภัณฑตาง ๆ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  
 

     
 



 
 

๒๓ 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
กับ 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

                   
 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………….............. 
........................................ 

 
 

 โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ 
 
 
 



 
 

๒๔ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          จึ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้ น ไว้
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

          พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธ ิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 
          เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมยุทธภัณฑ์ 
และมีข้อมูลเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้ ส อดคล้ อ ง กับ เ งื่ อน ไขที่ บัญญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา  ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 
          …………………………………………………………………………………….............. 
........................................ 

 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า "พระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
          มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 



 
 

๒๕ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 

          มาตรา  ๕   ให้ รั ฐมนต รีว่ าการกระทรวงกลาโหมรั กษาการ
ตามพระราช บัญญัติ นี้  และ ให้ มี อํ านาจแต่ งตั้ งพนั ก ง าน เจ้ าหน้ าที่  
ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และยกเว้นค่าธรรมเนียม กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 

 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 

          มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          "มาตรา  ๕   ให้ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ มีอํ านาจแต่ งตั้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่   
ออกกฎกระทรวง กํ าหนด ค่าธรรม เนี ยม ไ ม่ เ กินอั ตราตาม บัญชี  ๑  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวงที่ออกตามวรรคสาม และยกเว้น
ค่าธรรมเนียม  กําหนดกิจการอื่น  และออกประกาศเพื่อปฏิ บัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
          ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
          อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ อาจใช้เป็น
ฐานในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทุกห้าปี
ตามสูตรคํานวณซึ่งผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  
ผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทน
ธนาคารแ ห่ งประ เทศไทย ร่วม กัน กําหนด  และให้ รั ฐมนต รีว่ าการ
กระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
ซึ่งต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามบัญชี ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
          กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้" 
 
 
 



 
 

๒๖ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 

          มาตรา ๑๕  ห้ามมิให้ผู้ใดสั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม 
          การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 
          การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 
          "การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะกําหนดให้ดําเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๗ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 

          มาตรา ๒๑  ผู้นําเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ที่เป็นของสําหรับใช้ส่วนตัว
โดยปกติของผู้นําเข้ามา หรือเป็นของตัวอย่างเท่าที่จําเป็น ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือและส่งมอบยุทธภัณฑ์แก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านแรกที่มาถึง
จากนอกราชอาณาจักร ถ้านําเข้ามาทางท้องที่ ที่ไม่มีด่านศุลกากร ให้ผู้นําเข้ามา
แจ้งเป็นหนังสือและส่งมอบยุทธภัณฑ์แก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านที่ใกล้เคียง
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้นได้รับใบอนุญาตนําเข้ามาหรือใบอนุญาตมี
ตามมาตรา ๑๕ และได้แสดงใบอนุญาตกับให้พนักงานศุลกากรตรวจ
ตามกฎหมายแล้ว 
          เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือแจ้งและรับมอบยุทธภัณฑ์ไว้แล้ว
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          มาตรา ๕  ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นวรรคสามของมาตรา ๒๑  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          "การแสดงใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตจะแสดงสําเนา
ภาพถ่ายใบอนุญาตหรือแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
กรมการอุตสาหกรรมทหารกําหนดก็ได้" 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 

          มาตรา ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตผลิตและผู้รับใบอนุญาตมีต้องจัดให้มี
บัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง บัญชีดังกล่าว
ให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          "มาตรา ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่าย
ยุทธภัณฑ์ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้ 
พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบได้ และให้ส่งสําเนาบัญชี
รายงานให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน โดยจะส่งสําเนาบัญชีนั้น 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
          รั ฐมนตรีอาจประกาศยกเว้นการดํ า เนินการตามวรรคหนึ่ ง 
ให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นเกษตรกรหรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ใช้ยุทธภัณฑ์
รายย่อยบางประเภทได้" 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 

          มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้กําหนดเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
อ อ ก ใ บอ นุญ าตห รื อ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ใ บอนุ ญ า ต ให้ ต่ อ อ า ยุ ใ บ อ นุญ า ต 
ถ้าผู้ รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเสีย ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เ มื่อได้ ยื่นคําขอดังกล่าวแล้ว 
จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าปลัดกระทรวงกลาโหมจะสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 
          การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          "มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได ้
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้กําหนดเกินสามปีนับแต ่
วันออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่น
คําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้ว 
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าปลัดกระทรวงกลาโหมจะแจ้งการสั่ง 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะ
กําหนดให้ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้" 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

๓๐ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
          มาตรา ๒๘  ถ้าใบอนุญาตสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ทราบถึงการสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดนั้น 
          การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 

          มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจ 
ดังต่อไปนี้ 
          (๑) เข้าไปในสถานที่ผลิตยุทธภัณฑ์ระหว่างเวลาทําการ เข้าไป
ในสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกยุทธภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบสถานที่ 
ยุทธภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่ งอื่นใดที่ เ กี่ยวกับ
ยุทธภัณฑ์นั้น 
                     ฯลฯ                                     ฯลฯ 
 
 
 

 

          มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 
          "การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งจะกําหนดให้ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้" 
 
          มาตรา ๙  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ (๑) ของมาตรา ๓๐ 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
          “ในกรณีที่ เอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจตามวรรคหนึ่ง 
เป็นใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตจะแสดงสําเนาภาพถ่ายใบอนุญาตหรือแสดง
ใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กําหนดก็ได้" 



 
 

๓๑ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์  พ .ศ .  ๒๕๓๐  และให้ ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี  ๑  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
          มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มบัญชี ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ เป็นบัญชี ๒  
ท้ายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
          มาตรา ๑๒  ให้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศกําหนดแบบบัญชี 
รับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการออกประกาศ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
          มาตรา ๑๓  ให้กฎกระทรวงการขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต 
และการอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาตสั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ .ศ . ๒๕๖๔  
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
 
 



 
 

๓๒ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          มาตรา ๑๔  บรรดาคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต  
หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ ได้ ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ถือว่าเป็นคําขอที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้ผู้ยื่นคําขอเสียค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จนกว่ากฎกระทรวง 
ที่กําหนดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะมีผลใช้บังคับ 
 
          มาตรา ๑๕  ในวาระเริ่มแรก ระยะเวลาห้าปีตามมาตรา ๕ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ .ศ .  ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
 
          มาตรา  ๑๖  ให้ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
                   

 
(๑) คําขอ ฉบับละ ๒๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตสั่งเข้ามา ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตนําเข้ามา ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตผลิต ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตมี ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท
(๗) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับ 

ค่าธรรมเนียม สําหรับใบอนุญาตประเภทนั้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชี ๑ 
อัตราค่าธรรมเนียม 
_______________ 

 
 

(๑) ใบอนุญาตสั่งเข้ามา ฉบับละ ๖๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตนําเข้ามา ฉบับละ ๖๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตผลิต ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตมี ฉบับละ ๖๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๕๐ บาท 
(๖) การตอ่อายุใบอนุญาตครั้งละเทา่กับค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตประเภทนั้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔ 

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอก ป.  ติณสูลานนท์ 
 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 

 
 

บัญชี ๒ 
อัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามมาตรา ๕ วรรคสาม 

------------------------ 
 

(๑) ใบอนุญาตสั่งเข้ามา ฉบับละ ๑,๒๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตนําเข้ามา ฉบับละ ๑,๒๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตผลิต ฉบับละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตมี ฉบับละ ๑,๒๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(๖) การตอ่อายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตประเภทนั้น 
 
 
 
 
................................................ 
     ..................................................... 
 

 





-๑- 
 

 

การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย* 
 

 
  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
ได้ด าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบ  
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น  
       เ พ่ื อ ให้ เป็น ไปตามพระราชบัญญัติ หลัก เกณฑ์การจัดท าร่ า งกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น๑ ได้ดังนี้ 
 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรบัฟังความคิดเห็น 
       ๑.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th จ านวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการรับฟังความคดิเหน็ จ านวน ๓๗ วัน  
  ๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เว็บไซต์ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
www.did.mod.go.th จ านวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น จ านวน ๒๒ วัน 
 
 
 
                                        

* เรียบเรียงโดย นางสาวจิตรกาน เจียรตระกูล วิทยากรช านาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑ กรมการอุตสาหกรรมทหาร, “รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์   
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....,” กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, น. ๑–๒, สืบค้นเมื่อวันที่  
๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔, https://did.mod.go.th/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=638d9bdf-dff5-4774-8dc0-
d512a1e6413f&lang=th-TH. 

http://www.lawamendment.go.th/
https://did.mod.go.th/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=638d9bdf-dff5-4774-8dc0-d512a1e6413
https://did.mod.go.th/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=638d9bdf-dff5-4774-8dc0-d512a1e6413
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     ๑.๓ การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
             การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยกรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
เกี่ ยวกั บร่ างพระราชบัญญั ติ ควบคุ มยุทธภัณฑ์  (ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง  
โดยมีภาคประชาชน ซึ่ งเป็นผู้ ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  
เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๓ 
  ๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
      ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตราร่างพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒ มีดังนี้ 
  - ด้านเศรษฐกิจ 
                        เชิงบวก การขยายระยะเวลาอายุของใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ จะเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการ  การขยายตัวการค้า 
และการลงทุน การพัฒนาศักยภาพ และการแข่งขันกับต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยในการลดภาระ 
ของผู้ประกอบการในการด าเนินการ การเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับการขอใบอนุญาต  
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต หรือการประกอบกิจการต่าง ๆ ตลอดจนจะเป็นการอ านวยความสะดวก 
ในการขอรับใบอนุญาตตามนโยบายของรัฐบาล ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาของใบอนุญาตนั้น  
กระทรวงกลาโหมจะก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต   
และชนิดของยุทธภัณฑ์ต่อไป 
 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
 เชิงลบ ไม่มี 
 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 
 

                                        
๒ กรมการอุตสาหกรรมทหาร, “การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์   

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....,” กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, น. ๑-๒, สืบค้นเมื่อวันที่ 
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, https://did.mod.go.th/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=638d9bdf-dff5-4774-8dc0-d512a1e6413 
f&lang=th-TH. 

 

https://did.mod.go.th/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=638d9bdf-dff5-4774-8dc0-d512a1e6413
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  - ด้านสังคม 
      เชิงบวก การเพ่ิมการควบคุมยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม  ท าให้สังคม 
มีความปลอดภัยจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  เนื่องจากมีการก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ และส่งส าเนาบัญชีรายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน  
ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะสามารถก ากับดูแล  ตรวจติดตามการใช้ การสั่งหรือน าเข้า การครอบครอง  
และการผลิตยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประชาชนทั่วไป 
      เชิงลบ ไม่มี 
      ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 

    - ด้านความมั่นคง 
                       เชิงบวก การเพ่ิมเติมการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต  โดยต้องจัดให้มีบัญชี 
รับจ่ายยุทธภัณฑ์ และส่งส าเนาบัญชีรายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบทุกเดื อน เพ่ือรักษา 
ความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีการน ายุทธภัณฑ์ไปใช้
อย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น การวิจัยและการผลิตด้านอุตสาหกรรมทั่วไป ด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ และงานในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนและราชการ ซึ่งการเพ่ิมการปฏิบัตินี้จะท าให้สามารถ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง ในส่วนของการตรวจติดตามตรวจสอบ ควบคุมปริมาณการใช้ การสั่ง
หรือน าเข้า การครอบครอง และการผลิต ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบความผิดปกติ ในการประกอบกิจการ การซื้อ การขายของผู้ประกอบการหรือทางราชการ 
ได้เช่นกัน 
                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
      เชิงลบ ไม่มี 
      ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 
  ๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน๓ 
      กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
ได้มีการเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งได้เปิดเผยการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ร่ างพระราชบัญญั ติ ฉบั บนี้  ผ่ า นท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.lawamendment.go.th และ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลั งงานทหาร 
www.did.mod.go.th  

                                        
๓อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. 
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๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
      กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว 
  ๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                       จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติ 
ควบคุมยุทธภัณฑ์  (ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... เห็นว่า  ได้มีการด าเนินการให้ เป็นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว 
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บทวิเคราะห์ขอ้ดีและข้อสังเกตของรา่งพระราชบัญญตัิควบคุมยุทธภัณฑ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... * 
 เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนได้น ายุทธภัณฑ์ประเภทต่าง  ๆ ไปใช้ในงานวิจัย 
งานด้านอุตสาหกรรม และงานในเชิงพาณิชย์เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
ดังนั้นเพ่ือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ให้สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึง  โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ทุกประเภทต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบตามระยะเวลา 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด นอกจากนี้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการขออนุญาตและการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตอาจเป็นอุปสรรค ไม่เอื้ออ านวย และเป็นภาระให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ จึงก าหนดให้ขยายระยะเวลา
ให้ใช้ใบอนุญาตจากเดิมไม่เกินหนึ่งปีเป็นไม่เกินสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต เพ่ืออ านวยความสะดวก  
ลดภาระการด าเนินการ และลดค่าใช้จ่ายให้แก่ทุกภาคส่วน นอกจากนี้สมควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใหม่ เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าวด้วย 

 ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ ์(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  เมื่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว 
กระทรวงกลาโหมมีการควบคุมยุทธภัณฑ์มากขึ้น โดยมีการก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชี 
รับจ่ายยุทธภัณฑ์ และส่งส าเนาบัญชีรายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน  ท าให้กระทรวงกลาโหม 
จะสามารถก ากับดูแล ตรวจติดตามควบคุมปริมาณการใช้ การสั่งหรือน าเข้า การครอบครอง และการผลิตยุทธภัณฑ์
ต่าง ๆ  ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาต ตลอดจนสามารถตรวจสอบความผิดปกติ  
ในการประกอบกิจการ การซื้อ การขายของผู้ประกอบการหรือทางราชการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการน ายุทธภัณฑ์ไปใช้อย่างกว้างขวาง  เช่น  การวิจัยและการผลิต 
ด้านอุตสาหกรรมทั่วไป ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  และงานในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน 
และราชการ ดังนั้น การมีมาตรการเพ่ือการควบคุมยุทธณฑ์จะเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็น 
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั่นคงของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

                                                           
* กรมการอุตสาหกรรมทหาร, “รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์   

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการวิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  (ฉบับที่ ..) พ .ศ . ....,”  
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, น. ๑–๓, สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, 
https://did.mod.go.th/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=638d9bdf-dff5-4774-8dc0-d512a1e6413f&lang=th-TH. 

เรียบเรียงโดย นางสาวจิตรกาน  เจียรตระกูล วิทยากรช านาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

https://did.mod.go.th/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=638d9bdf-dff5-4774-8dc0-d512a1e6413
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การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ตดิตาม ควบคุม อาวุธยุทธภัณฑ์๑ 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  

โดยกองตรวจกิจการอุตสาหกรรม ได้รับมอบภารกิจ เพ่ือด าเนินการ ควบคุม และก ากับดูแล ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายในส่วนที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต ซึ่งการปฏิบัติ ได้แก่ การเดินทางไปตรวจสถานที่เก็บอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์   
พ.ศ. ๒๕๓๐๒ และพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐๓ โดยให้กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการบริหารราชการ  ซึ่งได้จัด 
การประชุมหน่วยขึ้นตรง ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
โดยได้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่เคยปฏิบัติแล้ว เห็นว่าหน่วยงานจะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น 
เครื่องมือส าคัญส าหรับการบริหารราชการ 

การด าเนินการดังกล่าวเรื่องแรกที่ต้องด า เนินการคือ จะต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
ของหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ได้แก่ การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูล
และตรวจสอบตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (Audit Control System) ท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่าง 
 
 
 

                                                           
๑ คณะท างานการจัดการองค์ความรู้ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน

ทหาร กองตรวจกิจการอุตสาหกรรม ฯ (กตกอ.อท.ศอพท.), “การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม 
ควบคุม อาวุธยุทธภัณฑ์กรมการอุตสาหกรรมทหาร,” บทน า, ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร,   
สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔, https://did.mod.go.th/PDF/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8% 
88%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E
0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%97/KM_DID2020.aspx. 

๒ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า , “พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม ยุ ท ธ ภั ณ ฑ์  พ .ศ . ๒ ๕ ๓ ๐ ,” 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ , https://www.krisdika.go.th/librarian/get? 
sysid=832694&ext=pdf. 
    ๓ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า , “พระราชบัญญั ติ โ ร ง งานผลิ ตอาวุ ธของ เอกชน  พ .ศ . ๒๕๕๐ ,” 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ , https://www.krisdika.go.th/librarian/get? 
sysid=773795&ext=pdf. 
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หน่วยงานได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากร (กระดาษ) อันจะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับข้าราชการของกรมการอุตสาหกรรมทหาร  และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
กระทรวงกลาโหมที่ปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบ ติดตาม และก ากับดูแล ผู้ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
อาวุธยุทธภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  

การด าเนินการที่ ได้น า เทคโนโลยีดิจิทัล  มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการแล้ว  
กรมการอุตสาหกรรมทหาร สามารถต่อยอดด้านองค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแสดงพิกัด  
สถานที่เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการตรวจสอบในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีสถานที่เก็บอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ประมาณ ๒,๗๕๐ แห่ง สนามยิงปืนที่ได้รับอนุญาต จ านวน ๑๒๔ แห่ง โดยเฉพาะสารเคมีส าคัญ 
ที่ผู้บั งคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหมให้ความสนใจ  ได้แก่  สารโปรตัสเซียมคลอเรท  
สารแอมโนเนียมไนเตรท และสารไนโตรเซลลูโลส เนื่องจากเป็นสารเคมีตั้งต้นในการผลิตวัตถุระเบิด 
ส าหรับเชิงพาณิชย์ มีการค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งผู้บริโภค กระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศ สามารถ
แสดงด้วยรูปแบบของ Data Coordinate Position (ระบบพิกัดภูมิศาสตร์) ซึ่งจะปรากฏให้เห็นจุดพิกัด 
และสถานที่เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ทั่วประเทศบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน  โดยใช้
โปรแกรม Quantum GIS (ภูมิสารสนเทศ : Geographic Information System) 

จากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้จัดการองค์ความรู้ดังกล่าวนี้ สามารถพัฒนาระบบการบริหารงาน 
ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  โดยจะขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการเริ่มใหม่ฯ) อย่างต่อเนื่องในชื่อโครงการ/
กิจกรรม “เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง แสดงผลข้อมูล สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและยุทธภัณฑ์ในรูปแบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์  และการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการควบคุมการค้าอาวุธ” ซึ่งจะสอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
และแผนพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ถึง พ .ศ . ๒๕๗๙ ก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และขีดความสามารถในระยะที่  ๒ (พ .ศ . ๒๕๖๕  
ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยมุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งด้วยการยกระดับงานด้านการมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสากล ให้มีการเชื่อมโยงและแสดงผลข้อมูล สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และยุทธภัณฑ์ในรูปแบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการค้า
อาวุธต่อไป 
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ระบบฐานข้อมูล และการตรวจสอบตามข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ . ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติ โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ .ศ . ๒๕๕๐ (Audit Control 
System)๔ 

ปัจจุบันการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ และเป็นกลไกส าคัญในการลดขั้นตอนด้านเอกสารของหน่วยงาน ที่เดิมเป็นกระดาษ
จ านวนมาก ลดความผิดพลาดด้านข้อมูล  เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ด้วยการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน (Data Cross Checking) 
ลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพอย่างยิ่งต่อการพัฒนาควบคุมงานของแผนกต่าง  ๆ 
ดังนั้น  จึ งได้จัดท า โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  และการตรวจสอบตามข้อกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดท าระบบ Audit Control System เ พ่ือการตรวจสอบ  ค้นหาข้อมูลในส่วน 
ของใบอนุญาตเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ เพ่ือการวางแผนการเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาวุธ การพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบตามข้อกฎหมาย  โดยมีการเชื่ อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ  
ผลการตรวจสอบประวัติ ข้อมูลการออกใบอนุญาตจากระบบควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์  ของกองควบคุม
ยุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
มายังกองตรวจกิจการอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงานทหาร เพื่อด าเนินการจัดท าแผนการตรวจและด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป๕ 
  

                                                           
๔ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. น.๒๕. 
๕ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. น.๒๕. 
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เรื่องน่ารูเ้กี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรท๑ 
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลโรงงานที่ เกี่ยวข้อง 
กับการผลิตและใช้แอมโมเนียมไนไตรท โดยให้ข้อมูลว่าประเทศไทยมีโรงงานผลิตแอมโมเนียมไนเตรท 
เพียงแห่งเดียวอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีก าลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ ๗๐,๐๐๐ ตันต่อปี มีทั้งผลิตเพื่อการส่งออก 
และใช้ภายในประเทศ  

ส่วนโรงงานที่ใช้สารแอมโมเนียมไนเตรทเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตที่ได้รับอนุญาต  
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีทั้งหมด ๙ ราย เป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าไม้ขีดไฟ  
วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ แต่ขณะนี้มีโรงงานที่ใช้สารชนิดนี้อยู่เพียง ๒ ราย  

จากการสืบค้นข้อมูลของบีบีซีไทย พบว่า โรงงานผลิตแอมโมเนียมไนเตรทที่มีอยู่เพียงโรงงานเดียว 
ในประเทศไทย ตามที่ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้กล่าวไว้ คือ บริษัท ไนเตรทไทย จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีพีไอ  

แอมโมเนียมไนเตรทมีสถานะเป็น “ยุทธภณัฑ์” เนื่องจากเมื่อน าผสมกับน้ ามันดีเซลจะเปลี่ยนสภาพ
เป็ นวั ตถุ ร ะ เบิ ดที่ เ รี ยกว่ า  แอน โฟ  (Anfo) ได้  ซึ่ ง นอกจากจะใช้ ในการระ เบิ ดย่ อยหิ นแล้ ว  
ยังใช้ในด้านการทหารด้วย การน าเข้าและครอบครองแอมโมเนียมไนเตรทจึงต้องได้รับอนุญาต  
จากกระทรวงกลาโหมด้วย  

ส าหรับการใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยได้นั้น  รองศาสตราจารย์ ดร . วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเคมีอินทรีย์  จากภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยไม่นิยม 
น าแอมโมเนียมไนเตรทมาใช้ เพราะนิยมใช้ยูเรียมากกว่า 

นอกจากการผลิตจากโรงงานและการน าเข้าแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ให้ข้อมูลว่า 
ผู้ที่มีความรู้ด้านเคมีอาจเล่นแร่แปรธาตุ ผลิตแอมโมเนียมไนเตรทขึ้นมาได้ด้วยการน าสารตั้งต้น คือ  
กรดไนตริกที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลอมเหล็กมาผสมกับแอมโมเนีย ก็จะได้แอมโมเนียมไนเตรท แต่การจะผลิตได้
ต้องท าโดยผู้ที่มีความรู้ด้านเคมีเท่านั้น 

 
 

                                                           
๑ กุลธิดา สามะพุทธิ, “ระเบิดเลบานอน: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรทในไทยหลังโศกนาฏกรรมกรุงเบรุต,” 

 บีบีซีไทย, สืบค้นเมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, https://www.bbc.com/thai/thailand-53703855. 
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หน่วยงานควบคุมดูแล 
เนื่องจากแอมโมเนียมไนเตรทมีการใช้ในหลายกิจการ ดังนั้น จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล 

จ านวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม: ดูแลโรงงานผู้ผลิตแอมโมเนียมไนเตรท  

และโรงงานที่ใช้สารชนิดนี้เป็นส่วนประกอบในการผลิต  
กระทรวงกลาโหม: เป็นหน่วยงานที่อนุญาตให้น าเข้าหรือครอบครองแอมโมเนียมไนเตรทซึ่งถือว่า

เป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
กระทรวงสาธารณสุข: โรงงานผลิตและใช้แอมโมเนียมไนเตรทจัดเป็น  “กิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กระทรวงมหาดไทย: การประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องได้รับอนุญาต  

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก่อนหน้านี้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ากับดูแลการใช้แอมโมเนียมไนเตรท

ในส่วนที่น ามาใช้ เป็นปุ๋ยด้วย แต่ต่อมาได้ยกเลิกการควบคุมแอมโมเนียมไนเตรตเป็นปุ๋ยเคมี   
และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเลิกการควบคุม
แอมโมเนียมไนเตรทเป็นปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๒๒  
ข้อ ๕ ก าหนดห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแอมโมเนียมไนเตรทเป็นปุ๋ยเคมี ยกเว้นปุ๋ยเชิงประกอบ 
และปุ๋ยเชิงผสมที่มีแอมโมเนียมไนเตรทเป็นวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยเคมีอยู่ด้วย  เนื่องจาก
แอมโมเนียมไนเตรทน าไปใช้ในทางอุตสาหกรรมทางเคมี และถูกก าหนดเป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต  
ต่อกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ช่วงปลายปีของทุกปี เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือเตือนและก าชับให้ 
โรงงานผู้ผลิตและใช้แอมโมเนียมไนเตรทปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย เนื่ องจากเป็นช่วงเทศกาล 
ลอยกระทงและส่งท้ายปี ผู้ผลิตดอกไม้เพลิงจึงมีปริมาณการใช้และสั่งซื้อสารเคมีชนิดนี้มาเก็บตุน 
มากเป็นพิเศษ  

 
                                                           

๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเลิกการควบคุมแอมโมเนียมไนเตรทเป็นปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒): ๑๖.  

 
. 
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นอกจากนี้ ตามกฎหมายแล้วทั้งโรงงานที่ผลิตและใช้แอมโมเนียมไนเตรทจะต้องจัดท ารายงาน
ประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและแผนตอบสนอง  
เหตุฉุกเฉินส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะ ดังนั้น ถ้าโรงงานปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่วางไว้ก็มั่นใจ 
ได้ระดับหนึ่งว่ามีความปลอดภัยในการประกอบการ 

นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๐๓ บัญญัติไว้ ดังนี้ 

“มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕”  
ทั้งนี้ โดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕๔ เดิม บัญญัติไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ห้านับแต่ปีที่เริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่ 

มีการย้ายโรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่
ออกใบอนุญาตใหม่ หรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน 

ถ้ามีเหตุอันสมควรเพ่ือยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล้ ผู้อนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
จะออกใบอนุญาตให้มีอายุสั้นกว่าที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้จะขอต่ออายุ  
อีกไม่ได้” 

“มาตรา ๑๕ การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  
เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าสั่งถึงที่สุดไม่อนญุาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ฯลฯ                               ฯลฯ” 
จึงกล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ ดังกล่าว ได้ยกเลิก 

การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและ
เพ่ือปิดช่องทางการทุจริต ส่งผลให้โรงงานทุกประเภท รวมทั้งโรงงานเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรท  
ไม่ต้องขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตทุก ๕ ปี เหมือนที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบการจะต้องมีระบบ 
รับรองตัวเองหรือ self-declaration ว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการตั้งโรงงาน ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 

 
                                                           

๓ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก (๓๐ เมษายน ๒๕๖๒):
๒๑๙. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0213.PDF. 

๔ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ (๙ เมษายน ๒๕๓๕): ๖๗.
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/044/62.PDF. 
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ความอันตรายของแอมโมเนียมไนเตรท 
ทั้งนักวิชาการด้านเคมีจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อ านวยการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุตรงกันว่า หากจัดเก็บไม่ถูกต้อง
หรือไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยแล้ว แอมโมเนียมไนเตรทมีโอกาสเกิดระเบิดหรือลุกไหม้ได้ 
หากครบองค์ประกอบในการเกิดไฟ หรือ “สามเหลี่ยมไฟ” เนื่องด้วยในโมเลกุลของแอมโมเนียมไนเตรท 
มีออกซิเจนอยู่ในตัว คือ เป็นออกซิไดเซอร์ในตัว ดังนั้น ต่อให้สารตัวนี้อยู่ในที่อับอากาศก็จุดไฟติด  
เพราะมีออกซิเจนช่วยให้ติดไฟอยู่ในตัวอยู่แล้ว ซึ่งในกรณีระเบิดที่ เกิดขึ้นในต่างประเทศอาจเกิดจาก
ประกายไฟบางอย่าง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ว่าเกิดการติดไฟด้วยตัวเอง (Spontaneous Combustion) 
ซึ่งการติดไฟด้วยตัวเองนั้นอาจเกิดจากการเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรทในที่อัดแน่น ท าให้เกิดความร้อน
ภายในจนอาจติดไฟขึ้นมาเองได้เพราะครบองค์ประกอบการเกิดไฟ คือ มีออกซิเจน เชื้อเพลิง และความร้อน 
เมื่อเกิดการระเบิด แอมโมเนียมไนเตรทจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นก๊าซร้อนอย่า งฉับพลัน  
เกิดคลื่นแรงดันมหาศาลที่มีพลังการท าลายสูง  

นักวิชาการด้านเคมีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากสารแอมโมเนียมไนเตรทแล้ว สารเคมีที่มีอันตราย
ในลักษณะเดียวกัน คือ สารเคมีกลุ่มเปอร์คลอเรตซึ่งเป็นส่วนผสมของปุ๋ยใส่ล าไย เช่น แอมโมเนียม  
เปอร์คลอเรตและโปแตสเซียมเปอร์คลอเรต ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุระเบิดหรือไฟไหม้ในประเทศไทยมาแล้ว 

รองศาสตราจารย์  ดร . วีรชัย  พุทธวงศ์  ผู้ เชี่ ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์  จากภาควิชาเคมี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้แจงว่าการจัดเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรทต้องเก็บในที่ปลอดภัย ห่างจาก 
การเกิดประกายไฟ ห่างไกลความร้อน อากาศปลอดโปร่ง ไม่อัดแน่น และห่างไกลชุมชน  

ส่วนอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการน าแอมโมเนียมไนเตรทมาประกอบเป็นวัตถุระเบิดนั้น  
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ และนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ระบุว่า ไม่ใช่เรื่องที่ท าได้ง่าย  
ต้องใช้ส่วนผสมที่มีความเหมาะเจาะมาก เชื่อว่าคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านเคมีหรือวัตถุระเบิดไม่สามารถ 
ท าได้โดยง่าย 

ด้านนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวย้ าว่า สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งคือความร้อนและสิ่งที่ท าให้เกิดประกายไฟ 
ในบริเวณที่เก็บแอมโมเนียมไนเตรท ถ้าระมัดระวังไม่ให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนก็จะไม่เกดิอบุตัิเหตขุึน้ 
ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ก าชับให้โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารตัวนี้มีมาตรการป้องกันการเกิด
ประกายไฟ และอัคคีภัยอย่างดี เช่น ใช้วัสดุที่ทนไฟ มีสายล่อฟ้าและสายดิน มีการตรวจสอบโดยวิศวกรไฟฟ้า 
อย่างสม่ าเสมอ  

 








































































