เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผ ลและความจาเป็น ในการจากัด สิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุค คลตามพระราชบัญ ญัต ินี ้
เพื่อกาหนดให้มีมาตรการควบคุมยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ ที่ใช้พลั งงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อาจ
ได้รับอันตรายที่เกิดจากยุทธภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “ยุทธภัณฑ์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ” หมายความว่ า อาวุ ธ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ข องอาวุ ธ สารเคมี สารชี ว ภาพ
วั ส ดุ กัมมันตรังสี วัสดุนิ วเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจนาไปใช้ในการรบหรื อ
การสงครามได้ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ยานพาหนะและยุทธภัณฑ์ประจายานพาหนะที่ใช้เพื่อการรบของต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยทางราชการ
(๕) อาวุ ธ ซึ่ งผู้ ไ ด้ รั บใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานผลิ ต อาวุ ธของเอกชน มี ไว้ ใน
ครอบครองโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
“ถ้ายุทธภัณฑ์หรืออาวุธตามมาตรานี้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ต้องแจ้งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อานาจป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากาหนดว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจนาไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ชนิดใด
เป็นยุทธภัณฑ์”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่ า “คณะกรรมการควบคุ มยุ ท ธภัณฑ์ ”
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสิบ เจ็ด คน ได้แ ก่ ผู้อานวยการสานัก นโยบายและ
แผนกลาโหม เจ้ากรมเสมียนตรา เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้อานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหาร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านยุทธภัณฑ์ การพลังงานทหาร และการป้องกันประเทศ หรือด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงาน จานวนไม่เกินสี่คน
ให้เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) ต าแหน่ ง ใด ให้ ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อ ครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยัง มิไ ด้แ ต่ง ตั้ง กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิขึ้น ใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”
มาตรา ๑๑ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิค วบคุม ยุท ธภัณ ฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ให้คาวินิจฉัยชี้ขาดแก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจว่าอาวุธ เครื่องอุปกรณ์
ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใด
เป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐
“มาตรา ๒๕/๑ ยานพาหนะตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้เป็นยุทธภัณฑ์ตามมาตรา ๗
ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร
เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะจะต้องได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๕/๑ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ผู้รับ ใบอนุญ าตผู้ใ ดฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามเงื่อ นไขที่กาหนดในใบอนุญ าต
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ให้ ยุ ทธภัณฑ์ห รื ออาวุธตามมาตรา ๖ ที่ไม่อยู่ภ ายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ถ้ายุทธภัณฑ์ห รืออาวุธนั้น
ใช้ พลั งงานนิ วเคลี ยร์ หรื อสิ่ งอื่ นใดในลั กษณะเดี ยวกั น ต้ องแจ้ งให้ ปลั ดกระทรวงกลาโหมทราบเพื่ อ เป็ น
ข้ อ มู ล ในการก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น อั นตรายที่ เ กิ ด จากยุ ท ธภัณ ฑ์ ห รือ อาวุ ธ นั้ น และก าหนดให้
ยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ ไม่ได้รับการยกเว้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ทจี่ ะเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะจะต้องได้รับใบอนุญาต
โดยกาหนดบทกาหนดโทษกรณีที่มีการกระทาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุ ญ าต รวมทั้งแก้ไของค์ ประกอบของคณะกรรมการควบคุ มยุ ทธภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี
ความเหมาะสมและสอดคล้ องกั บสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขเพิ่ มเติมหลั กเกณฑ์ และวิธีการเกี่ ยวกั บ
การประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

