
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ควบคุมยุทธภณัฑ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 

๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยุทธภัณฑ”  หมายความวา อาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ 

สารรังสี หรือเคร่ืองมือเครื่องใชที่อาจนําไปใชในการรบหรือการสงครามได ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ 

“ส่ังเขามา”  หมายความวา ส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยุทธภัณฑ 
“นําเขามา”  หมายความวา นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยุทธภัณฑ 
“ผลิต”  หมายความวา ทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ผสม แปรสภาพ

ปรุงแตง หรือแบงบรรจุซึ่งยุทธภัณฑ 
“มี”  หมายความวา มีกรรมสิทธิ์หรือมีไวในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๕๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียม กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในสวนที่เก่ียวกับการศุลกากร ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
(๑)  ยุทธภัณฑของราชการทหารหรือตํารวจ 
(๒)  ยุทธภัณฑของสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓)  ยุทธภัณฑประจําอากาศยานหรือเรือเดินทะเลตามปกติที่ไดแสดงและให

พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแลว 
(๔)  ยุทธภัณฑประจํายานพาหนะที่ใชเพ่ือการรบของตางประเทศ ซึ่งเขามาใน

ราชอาณาจักรโดยทางราชการ 
(๕)  อาวุธซึ่งผูไดรับใบอนุญาตตามคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มีไวในครอบครองโดยไดรับอนุญาตตามคําส่ังของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษากําหนดวา อาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือ
เครื่องมือเคร่ืองใชที่อาจนําไปใชในการรบหรือการสงครามไดชนิดใดเปนยุทธภัณฑ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุม

ยุทธภัณฑ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนประธานกรรมการ เจากรมเสมียนตรา 
เจากรมพระธรรมนูญ เจากรมการอุตสาหกรรมทหาร เจากรมสงกําลังบํารุงทหาร เจากรม
สรรพาวุธทหารบก เจากรมสรรพาวุธทหารเรือ เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เจากรม
วิทยาศาสตรทหารบก เจากรมวิทยาศาสตรทหารเรือ ผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนา
ระบบอาวุธกองทัพอากาศ ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน กับผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสามคนเปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กลาโหมเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก หรือ 
(๓)  รัฐมนตรีใหออก 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืน

เปนกรรมการแทนได 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งแทน ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ 
(๑)  ใหคําวินิจฉัยชี้ขาดแกสวนราชการ องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจวาอาวุธ

เครื่องอุปกรณของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชใดเปนยุทธภัณฑหรือไม 
(๒)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการประกาศกําหนดยุทธภัณฑตามมาตรา ๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงกลาโหมในเรื่อง
ที่เก่ียวกับการควบคุมยุทธภัณฑ 

(๔)  พิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตและเสนอแนะแกปลัดกระทรวงกลาโหม
ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๕)  เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องการแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ 

(๖)  ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 

หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเปนหนังสือเรียก

บุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องที่คณะกรรมการ
พิจารณามาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

การสงหนังสือเรียก ใหนําไปสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระ
อาทิตยตก หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู หรือสํานักทําการงานของ
ผูรับ 

 
หมวด ๓ 

การขออนุญาตและการออกใบอนญุาต 
   

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ เวนแตจะ

ไดรับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตก็ได 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๖  หามมิใหออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก 
(๑)  บุคคลซึ่งเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกสําหรับ

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราใดมาตราหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(ก)  มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๒๐๙ ถึง

มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๓๓๕ ถึงมาตรา ๓๓๗ มาตรา ๓๓๙ ถึงมาตรา 
๓๔๐ ตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  มาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๘ และพนโทษยังไมเกินหาปนับแตวันพนโทษ
ถึงวันยื่นคําขอใบอนุญาต เวนแตในกรณีความผิดที่กระทําดวยความจําเปน หรือเพ่ือเปนการ
ปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย หรือโดยบันดาลโทสะ 

(๒)  บุคคลซึ่งเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกสําหรับ
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๖ หรือพระราชบัญญัตินี ้

(๓)  บุคคลซึ่งเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองครั้ง
ข้ึนไปในระหวางหาปนับยอนข้ึนไปจากวันยื่นคําขอ สําหรับความผิดอยางอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว
ใน (๑) เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔)  บุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(๕)  บุคคลซึ่งเปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ

เปนคนวิกลจริต 
(๖)  บุคคลซึ่งไมมีอาชีพและรายได 
(๗)  บุคคลซึ่งไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือ 
(๘)  บุคคลซึ่งมีความประพฤติช่ัวอยางรายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความ

สงบเรียบรอยของประชาชน 
 
มาตรา ๑๗  ประเภทของใบอนุญาตมีดังนี้ 
(๑)  ใบอนุญาตสั่งเขามา 
(๒)  ใบอนุญาตนําเขามา 
(๓)  ใบอนุญาตผลิต 
(๔)  ใบอนุญาตม ี
ใบอนุญาตสั่งเขามาใหคุมกันถึงผูนําเขามาซึ่งยุทธภัณฑตามใบอนุญาตสั่งเขามา

ดวย 
 
มาตรา ๑๘  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับ

ใบอนุญาตดวย และใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุม
กันเปนการกระทําของผูรับใบอนุญาต เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวา การกระทําดังกลาว
เปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๑๙  ผูรับใบอนุญาตส่ังเขามาหรือผูรับใบอนุญาตผลิตตองแจงสถานท่ี

เก็บใหปลัดกระทรวงกลาโหมพิจารณากอน ถาปลัดกระทรวงกลาโหมเห็นวา สถานที่นั้นไม
เหมาะสมในการเก็บยุทธภัณฑ จะสั่งใหผูรับใบอนุญาตนํายุทธภัณฑไปเก็บไว ณ สถานที่อ่ืนใด
ภายในเวลาที่กําหนดก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  เมื่อรัฐมนตรีประกาศกําหนดยุทธภัณฑตามมาตรา ๗ แลวใหผูส่ัง
เขามา ผูนําเขามา ผูผลิต หรือผูมีซึ่งยุทธภัณฑอยูในวันที่ประกาศ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศ 

 
มาตรา ๒๑  ผูนําเขามาซ่ึงยุทธภัณฑที่เปนของสําหรับใชสวนตัวโดยปกติของผู

นําเขามา หรือเปนของตัวอยางเทาที่จําเปน ตองแจงเปนหนังสือและสงมอบยุทธภัณฑแกพนักงาน
ศุลกากร ณ ดานแรกที่มาถึงจากนอกราชอาณาจักร ถานําเขามาทางทองที่ที่ไมมีดานศุลกากร ให
ผูนําเขามาแจงเปนหนังสือและสงมอบยุทธภัณฑแกพนักงานศุลกากร ณ ดานที่ใกลเคียงโดยไม
ชักชา ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นไดรับใบอนุญาตนําเขามาหรือใบอนุญาตมีตามมาตรา ๑๕ และไดแสดง
ใบอนุญาตกับใหพนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแลว 

เมื่อพนักงานศุลกากรไดรับหนังสือแจงและรับมอบยุทธภัณฑไวแลวใหแจงเปน
หนังสือไปยังปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
มาตรา ๒๒  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่สงมอบยุทธภัณฑแกพนักงานศุลกากร

ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ใหผูนําเขามายื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเขามาและใบอนุญาตมีตอ
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ถาปลัดกระทรวงกลาโหมไมอนุญาต ใหแจงคําส่ังนั้นเปนหนังสือใหผูนําเขามา
ทราบและใหผูนําเขามาสงยุทธภัณฑนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ผูนําเขามาไดรับแจงคําส่ัง ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําส่ังใหผูนําเขามาทราบได ใหปลัดกระทรวง
กลาโหมโฆษณาคําส่ังนั้นทางหนังสือพิมพหรือปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนําเขามาไดรับแจง
คําส่ังนั้นแลว 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ผูนําเขามามิไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในเกาสิบวัน นับ

แตวันที่สงมอบยุทธภัณฑแกพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมิไดสงยุทธภัณฑ
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตนําเขามาแลวไมมารับยุทธภัณฑนั้นไปจากพนักงานศุลกากรจนพนกําหนดอายุ
ใบอนุญาตใหยุทธภัณฑนั้นตกเปนของรัฐ 
 

มาตรา ๒๔  ผูรับใบอนุญาตผลิตและผูรับใบอนุญาตมีตองจัดใหมีบัญชีรับจาย
ยุทธภัณฑตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง บัญชีดังกลาวใหเก็บรักษาไวและพรอมที่จะแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลา 

 
มาตรา  ๒๕   ยานพาหนะใดที่ เข ามาในราชอาณาจักรเพื่อผ านไปนอก

ราชอาณาจักร ถามียุทธภัณฑอยูในยานพาหนะนั้น เจาของ หรือผูครอบครองยุทธภัณฑ หรือผู
ควบคุมยานพาหนะตามลําดับคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ตองแจงแกพนักงานศุลกากร ณ ดาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แรกท่ีมาถึงจากนอกราชอาณาจักร เพ่ือควบคุมหรือเก็บรักษายุทธภัณฑไวจนกวายานพาหนะนั้น
จะออกไปจากราชอาณาจักร 

ในกรณีที่เจาของ หรือผูครอบครองยุทธภัณฑ หรือผูควบคุมยานพาหนะ ไมมา
รับยุทธภัณฑคืนไปเมื่อยานพาหนะนั้นออกนอกราชอาณาจักร ใหยุทธภัณฑนั้นตกเปนของรัฐ 

 
มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในใบอนุญาต แตมิใหกําหนดเกินหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตหรือวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตตองย่ืนคําขอ
ตออายุใบอนุญาตเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการ
ตอไปก็ได จนกวาปลัดกระทรวงกลาโหมจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงกลาโหมไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต หรือออกใบอนุญาตใหไมเต็มตามจํานวนยุทธภัณฑที่ขออนุญาตไว ผูขออนุญาต
หรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมแจงการไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตหรือออกใบอนุญาตใหไมเต็มตามจํานวนยุทธภัณฑที่ขออนุญาตไว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีมีการอุทธรณการขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กอนที่รัฐมนตรีจะมี

คําวินิจฉัยอุทธรณ รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอน เมื่อมีคําขอของผู
อุทธรณก็ได 

 
มาตรา ๒๘  ถาใบอนุญาตสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย ลบเลือน
หรือชํารุดนั้น 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนในการระงับหรือปองกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นแก

บุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสินอื่น หรือเพ่ือคุมครองอนามัยของบุคคล ถาสถานท่ีผลิตยุทธภัณฑ
สถานที่เก็บยุทธภัณฑ เครื่องจักรกล หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชในสถานที่นั้นอยูในสภาพที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายได ปลัดกระทรวงกลาโหมจะสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปรับปรุงแกไข
หรือซอมแซมสถานที่เครื่องจักรกล หรือเคร่ืองมือเครื่องใชในสถานที่ดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดก็ได และปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหหยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราวในระหวางเวลาดังกลาวได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑)  เขาไปในสถานที่ผลิตยุทธภัณฑระหวางเวลาทําการ เขาไปในสถานที่เก็บ

ยุทธภัณฑในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุก
ยุทธภัณฑ  ทั้งนี้ เพ่ือตรวจสอบสถานที่ ยุทธภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงอ่ืนใด
ที่เก่ียวกับยุทธภัณฑนั้น 

(๒)  นํายุทธภัณฑหรือส่ิงอ่ืนที่ผลิตจากยุทธภัณฑในปริมาณเทาที่จําเปนไปเปน
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุสงสัย 

(๓)  ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดยุทธภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร 
หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก่ียวกับยุทธภัณฑนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔)  ส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ใหบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอ

บุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๒  ยุทธภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร และส่ิงอ่ืนใดที่ยึดหรือ

อายัดไวตามมาตรา ๓๐ (๓) ถาปลัดกระทรวงกลาโหมพิจารณาแลวเห็นวามิใชเปนสิ่งที่ตองริบ
ตามมาตรา ๓๔ หรือพนักงานอัยการหรืออัยการทหารสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหพนักงานเจาหนาที่
คืนสิ่งที่ยึดไวนั้นใหแกผูควรไดรับคืนหรือถอนการอายัดโดยมิชักชา 

ถาส่ิงที่ยึดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือเปนของที่ใกลจะหมดอายุการใชงานตามที่
กําหนดไว หรือถาการเก็บไวนั้นจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนกับคา
แหงของนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจจัดการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนไดตามที่
เห็นสมควร เงินที่ขายไดนั้นเมื่อไดหักคาใชจายทั้งปวงออกแลว ใหถือไวแทนสิ่งที่ยึดไว 

ในการคืนสิ่งที่ยึดไวใหแกผูควรไดรับคืนตามวรรคหนึ่ง หรือเงินที่ถือไวแทนส่ิงที่
ยึดไวตามวรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือไปยังผูควรไดรับคืนใหมารับสิ่งที่ยึดไว
หรือเงินที่ถือไวแทนสิ่งที่ยึดคืนไปโดยเร็ว ในกรณีที่ไมสามารถแจงไดใหพนักงานเจาหนาที่โฆษณา
ทางหนังสือพิมพหรือโดยปดประกาศในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนเวลาไม
นอยกวาเจ็ดวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากผูควรไดรับคืนไมมาขอรับสิ่งที่ยึดไวหรือเงินที่ถือไวแทนส่ิงที่ยึดไวคืนไป
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่แจงเปนหนังสือหรือวันที่โฆษณาทางหนังสือพิมพ หรือวันที่
ปดประกาศในที่เปดเผย แลวแตกรณีตามวรรคสาม ใหส่ิงที่ยึดไวหรือเงินที่ถือไวแทนสิ่งทียึ่ดไวนัน้
ตกเปนของรัฐ 

 
มาตรา ๓๓  ส่ิงที่ยึดไวตามมาตรา ๓๐ (๓) เมื่อไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่

แนนอนวามีสภาพหรือแปรสภาพอันอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน ปลัดกระทรวง
กลาโหมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือความจําเปนเพื่อปองกันอันตรายแกบุคคลหรือ
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากส่ิงที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งทําลายหรือ
จัดการตามที่เห็นสมควรไดโดยไมตองมีคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๔  ยุทธภัณฑที่ส่ังเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 
 
มาตรา ๓๕  ยุทธภัณฑที่พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนไดยึดไวถา

ในขณะยึดไมปรากฏวาผูใดเปนผูส่ังเขามา ผูนําเขามา ผูผลิตหรือผูมี และไมมีผูใดมาแสดงตน
เปนผูส่ังเขามา ผูนําเขามา ผูผลิตหรือผูมี เพ่ือขอรับคืนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ยึดไว ให
ยุทธภัณฑนั้นตกเปนของรัฐ 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตใหส่ังเขามาไมไปขอรับยุทธภัณฑที่ส่ังเขามา

จากกรมศุลกากรภายในหกสิบวันนับแตวันที่ยุทธภัณฑนั้นเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงาน
ศุลกากรแจงเปนหนังสือไปยังผูรับใบอนุญาตหรือผูควบคุมหรือตัวแทนผูควบคุมยานพาหนะที่นํา
ยุทธภัณฑเขามา ใหสงยุทธภัณฑนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือ หากผูรับใบอนุญาตหรือผูควบคุม หรือตัวแทนผูควบคุมยานพาหนะที่นําเขามาไม
ปฏิบัติตามที่พนักงานศุลกากรแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหยุทธภัณฑนั้นตกเปนของรัฐ 

 
มาตรา ๓๗  ยุทธภัณฑที่ริบหรือตกเปนของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงมอบ

ใหกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
การเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  เพ่ือความมั่นคงแหงรัฐ หรือเพ่ือความสงบเรียบรอย หรือประโยชน
สุขของประชาชน หรือในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม
ปฏิบัติตามคําส่ังหรือขอกําหนดซึ่งส่ังหรือกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรี
มีอํานาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียเมื่อใดก็ได 

 
มาตรา ๔๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะตองสงยุทธภัณฑนั้นกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร หรือจําหนาย หรือจัดการดวยประการใดๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรี
มอบหมายจะสั่งเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดไว เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวถาผูถูกส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตนั้นยังมิไดปฏิบัติตามที่ส่ัง ใหยุทธภัณฑนั้นตกเปนของรัฐ 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๑  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่

คณะกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือตามที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังตามมาตรา ๓๐ (๔) 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๓  ผู รับใบอนุญาตผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

ใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๔๔  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแจงสถานที่เก็บยุทธภัณฑตามมาตรา ๑๙ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๕  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามที่ปลัดกระทรวงกลาโหมสั่งตาม

มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๗  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๔๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง

ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ (๑) (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๔๒ และการกระทําความผิดนั้นเปน

สวนของแผนการเพื่อเปนกบฏตามประมวลกฎหมายอาญา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบ
ป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๕๑  ใบอนุญาตใหส่ังเขามาหรือใบอนุญาตมีไวในครอบครองตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชได
ตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะรับใบอนุญาตตอไป ใหย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอาย ุ
 

มาตรา ๕๒  ใหบรรดากฎกระทรวงหรือประกาศซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
แทน 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  คาํขอ ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๒)  ใบอนุญาตส่ังเขามา ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๓)  ใบอนุญาตนําเขามา ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๔)  ใบอนุญาตผลติ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๕)  ใบอนุญาตม ี ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๖)  ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๗)  การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ 
        คาธรรมเนียม สําหรับใบอนุญาตประเภทนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สภาพการณของบานเมืองได
เปลี่ยนแปลงไปเปนอันมากทําใหบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไมเหมาะสมแกกาลสมัย สมควร
ปรับปรุงเสียใหมใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๑/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
เนติมา/พัชรินทร จัดทํา 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
วาทินี/ประชุมพร/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


