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พระราชบัญญัติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงานผลิ ต อาวุ ธ ของเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
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(๑) คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม เติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน ดิน ฉบับที่ ๓๗
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม เติมคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน ดิน ฉบับที่ ๓๗
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตอาวุธตามพระราชบัญญัตินี้
“ผลิต” หมายความวา ทํา ประกอบ ซอมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะ
“อาวุธ” หมายความวา
(๑) อาวุธปน หรืออาวุธอยางอื่นซึ่งใชสงกระสุนปน โดยวิธีระเบิด หรือกําลังดันของกาซ
หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอยางใด ๆ ซึ่งตองอาศัยอํานาจของพลังงาน รวมทั้งสวนประกอบของสิ่ง
นั้นดวย
(๒) กระสุนปน และหมายความรวมถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกระเบิด
ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไมมีกรด กาซ เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือ
ควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน หรือเครื่อง
หรือสิ่งสําหรับอัดหรือทําหรือใชประกอบกระสุนปน รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย
(๓) วั ต ถุ ที่ ส ามารถส ง กํ า ลั ง ดั น อย า งแรงต อ สิ่ ง ห อ มล อ มโดยฉั บ พลั น ในเมื่ อ ระเบิ ด ขึ้ น
โดยมีสิ่งเหมาะมาทําใหเกิดกําลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทําใหมีแรงทําลายหรือแรง
ประหาร และหมายความรวมถึงเชื้อปะทุหรือวัตถุอื่น ใดอันมีสภาพคลายคลึงกัน ซึ่งใชหรือทําขึ้น
เพื่อใหเกิดการระเบิด รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย หรือ
(๔) สิ่งอื่ น ใดที่ มีอํ านาจในการประหาร ทํ าลาย หรือ ทํา ให หมดสมรรถภาพในทํา นอง
เดียวกันกับอาวุธตาม (๑) (๒) หรือ (๓) รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย
“สวนประกอบ” หมายความวา สวนตาง ๆ ของอาวุธ และหมายความรวมถึงอุปกรณอื่นใด
ซึ่งเมื่อนํามาประกอบกับอาวุธดังกลาวแลว ทําใหอาวุธนั้นมีประสิทธิภาพหรือเกิดประโยชนแกการใช
เพิ่มขึ้น หรือทําใหคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ออกกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มไม เ กิ น อั ต ราท า ย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ก ารผลิ ต อาวุ ธ โดยส ว นราชการของ
กระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มาตรา ๗ รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจอนุ ญ าตให บุ ค คลใดผลิ ต อาวุ ธ สํ า หรั บ ส ว นราชการของ
กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวนราชการอื่นหรือรัฐวิสาหกิจที่ไดรับยกเวนไมอยู
ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปนในการมีและใชตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๘ นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ การกระทําใดซึ่งไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหการกระทํานั้นไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนและกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ
หมวด ๒
การขอและการออกใบอนุญาต
มาตรา ๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตอรัฐมนตรี
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ผูขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย
วาดวยโรงงานและเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชนจํากัด และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูขอรับใบอนุญาตระหวางผูถือ
หุนซึ่งมีสัญชาติไทยกับผูถือหุนซึ่งเปนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
หรือ กํา หนดคุณ สมบัติห รือ ลักษณะตอ งหา มของผูถือ หุน ซึ่งมี จํา นวนหุน มากที่สุ ดตามลําดั บลงมา
หาอันดับของผูขอรับใบอนุญาตไวดวยก็ได
การขอและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ในการออกใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตใหผูรับ
ใบอนุญาตตองปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของอาวุธที่ผูรับใบอนุญาตจะตองผลิต
(๒) การขาย หรือจําหนายอาวุธใหแกหนวยงานตามมาตรา ๗
(๓) การรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา ๖ เขาฝกอบรมการปฏิบัติงาน
ในโรงงานผลิตอาวุธของผูรับใบอนุญาต
(๔) การกําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวน และแหลงกําเนิดของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการ
ผลิตอาวุธ
(๕) สถานที่เก็บวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
(๖) มาตรการในการรักษาความลับในการผลิตอาวุธ
(๗) มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการผลิตอาวุธ
(๘) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หุน ของผู ถือหุน ซึ่ง เปน คนตา งดาวตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือผูถือหุนซึ่งมีจํานวนหุนมากที่สุดตามลําดับลงมาหาอันดับ
ของผูรับใบอนุญาต หรือการรายงานการดําเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต
(๙) มาตรการอื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน ใ นการตรวจสอบอาวุ ธ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น หรื อ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตอาวุธตามพระราชบัญญัตนิ ี้
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(๑๐) เงื่อนไขอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
มาตรา ๑๑ ใบอนุญาตมีสี่ประเภทคือ
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซอมแซมอาวุธ
(๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธใหถือวาไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ประกอบ ซอมแซม และเปลี่ยนลักษณะอาวุธดวย
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรานี้ใ หถือว าไดรับอนุญาตให มีไวใ นครอบครองซึ่งอาวุ ธที่ไดรั บ
ใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๒ ใบอนุญาตใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุม กัน เปน การ
กระทําของผูรับใบอนุญาต เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่
ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
มาตรา ๑๓ ใบอนุญาตซึ่ง ออกตามพระราชบัญญั ตินี้ ให ใ ชไ ดตามระยะเวลาที่รัฐ มนตรี
กําหนดไวในใบอนุญาต แตมิใหกําหนดเกินสิบปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ในกรณี ที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การตามมาตรา ๒๐ หรื อ ย า ยโรงงานตามมาตรา ๒๒ หรื อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานสิ้นอายุ ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุใ น
วัน ที่รัฐ มนตรีอนุ ญาตใหเ ลิกประกอบกิจการ หรือวัน ที่ ออกใบอนุญาตใหม หรื อวัน ที่ใ บอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานสิ้นอายุ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๔ การขอตอ อายุ ใ บอนุญาต ใหผู รับใบอนุญ าตยื่ น คํา ขอต อรัฐ มนตรีกอ นวัน ที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูยื่น คําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวา
รัฐมนตรีจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๑๕ ผูรับใบอนุญาตตอ งแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถาน
ที่ตั้งของโรงงานที่ไดระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือชํารุดเสียหาย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผูรับใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตแจงเปน
หนังสือใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยน
มาตรา ๑๘ ผูรับใบอนุญาตจะควบกิจการโรงงานกับกิจการอื่นมิได เวนแตจะควบกับกิจการ
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธดวยกัน
การควบกิ จการตามวรรคหนึ่งเขากั น ใหก ระทําไดเ มื่อไดรับ ความเห็ น ชอบจากรัฐ มนตรี
ในการใหความเห็นชอบรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใหปฏิบัติกอนใหความเห็นชอบก็ได
เมื่อไดจดทะเบียนควบกิจการเขากัน ตามกฎหมายแลว กิจการใหมที่ควบเขากัน ตองขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินสามเดือนนับแตวันที่จด
ทะเบียนกิจการใหมที่ควบเขากัน นั้น ในระหวางขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางไดตาม
ใบอนุญาตเดิม หากไมขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดดังกลาวหรือควบกิจการเขากันโดยฝาฝนมาตรานี้
ใหถือวาใบอนุญาตเดิมที่ออกใหกอนควบเขากันนั้นเปนอันสิ้นอายุ
มาตรา ๑๙ การแตงตั้งกรรมการหรือผูจัดการของผูรับใบอนุญาต หรือผูมีอํานาจจัดการ
โรงงานของผูรั บ ใบอนุ ญาตจะกระทําไดก็ต อเมื่อบุ คคลนั้น ไมมี ลักษณะตองหามตามที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวงและไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ ปรากฏในภายหลั ง วา บุ คคลตามวรรคหนึ่ งมี ลั ก ษณะตอ งหา มตามที่กํ า หนดใน
กฎกระทรวง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ไดใหไวแลวไดและใหผูรับใบอนุญาตเสนอ
ชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๒๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการใหยื่นขออนุญาตเลิกประกอบ
กิจการตอรัฐ มนตรี ในการอนุญาตนี้รัฐ มนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอื่น ใดที่จําเปนไวลวงหนากอนการ
อนุญาตก็ได
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หมวด ๓
การดําเนินการผลิตอาวุธ
มาตรา ๒๑ เมื่อตั้งโรงงานเสร็จแลว กอนเปดดําเนินการผลิตอาวุธ ผูรับใบอนุญาตตองแจง
เปน หนังสือ ใหรัฐ มนตรี หรือผู ซึ่งรั ฐ มนตรีม อบหมายทราบลวงหนาไมนอยกวาสิ บหาวั น เพื่อให
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ไ ปตรวจสอบโรงงานก อ น ถ า เห็ น ว า ผู รั บ ใบอนุญ าตยั ง ปฏิ บั ติไ ม ถู ก ต อ งตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ นใบอนุญาต
ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหผูรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาระยะเวลาดังกลาว
ไมเพียงพอ ใหผูรับใบอนุญาตขอขยายระยะเวลาตอรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อสั่งขยาย
ระยะเวลาใหตามสมควร
ถาเห็น วาผู รับใบอนุญาตปฏิบัติถูก ตองตามหลั กเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อ นไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต
เปนหนังสือใหดําเนินการผลิตอาวุธได
มาตรา ๒๒ ผูรั บใบอนุ ญ าตซึ่ งประสงคจ ะยา ยโรงงานผลิ ต อาวุ ธไปจากที่ซึ่ ง ระบุ ไว ใ น
ใบอนุญาตตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม
มาตรา ๒๓ หามมิใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาวุธอื่นใดนอกจากที่ไดระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา ๒๔ หามมิใหผูรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง หรือใชโรงงานหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
โรงงานใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เวน แตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรือ
อาวุธใดเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธตองไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรี และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดรับอนุญาตใหสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธตาม
วรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนไมตองขอรับอนุญาต และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตสั่งหรือนําวัตถุหรืออาวุธนั้นเขามาในราชอาณาจักรและการมีกรรมสิทธิ์ หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุหรืออาวุธดังกลาว
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มาตรา ๒๖ หามมิใหผูรับใบอนุญาตใชวัตถุหรืออาวุธที่ไดสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๒๕ ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต
มาตรา ๒๗ ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเวลาทําการของ
โรงงาน และหามมิใหเปลี่ยนแปลงเวลาทําการ เวนแตไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ไดทราบ
ลวงหนาและไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน
มาตรา ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตองเก็บวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ไวภายในโรงงานหรือสถานที่เก็บตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดในใบอนุญาต
สถานที่เก็บวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น ผูรับใบอนุญาตตองจัดให
มีลักษณะตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต เวนแตรัฐ มนตรีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกลาวหรือ
กําหนดเปนอยางอื่นในกรณีที่มีเหตุสําคัญเพื่อคุมครองความปลอดภัยหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป
ในกรณีที่วัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นมีกฎหมายใดกําหนดวิธีการ
เก็บไวโดยเฉพาะ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นดวย
การเก็บ กําจัด หรือทําลายเศษวัตถุที่เกิดจากการผลิตอาวุธ หรือวัตถุหรืออาวุธที่เสียหาย
ใชไมได หรือไมไดใช ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๙ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งจั ด ให มี บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ปริ ม าณ และการรั บ จ า ย
ประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น รวมทั้งวัตถุหรืออาวุธดังกลาวที่
เสียหาย ใชไมได หรือไมไดใช และตองสงรายงานและสําเนาบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่
แบบบัญชีและหลักเกณฑการรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
บัญชีตามวรรคหนึ่ง ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําใหมีรายการถูกตองตรงกับชนิดและปริมาณของ
วัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น ที่เก็บไวภายในโรงงานหรือสถานที่เก็บตาม
มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองสํารองวัตถุหรืออาวุธที่ใ ชใ นการผลิตอาวุธ ตามชนิดและ
ปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดไวในโรงงานหรือสถานที่เก็บตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๓๑ หามมิใหผูรับใบอนุญาตขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่
ผลิตขึ้น ออกจากโรงงานหรือสถานที่ เก็บ เวน แตไดรั บอนุญ าตเป น หนัง สือจากรัฐ มนตรีห รือผูซึ่ ง
รัฐมนตรีมอบหมาย
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การขนยายใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยผูรับ
อนุญาตตองนําหนังสืออนุญาตการขนยายตามวรรคหนึ่งกํากับไปพรอมกับการขนยายดวย
มาตรา ๓๒ หามมิใ หผู รับใบอนุ ญาตขายหรือจําหนายดวยประการใดซึ่งอาวุ ธที่ผ ลิตขึ้ น
เวน แตขายหรือจําหนายใหแ กหนวยงานตามมาตรา ๗ หรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใ หขายหรือ
จํ า หน า ยแก บุ ค คลอื่ น ไม ว า โดยการส ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร หรื อ ขายหรื อ จํ า หน า ย
ในราชอาณาจักร
การขออนุ ญ าตขายหรื อ จํ า หน า ยอาวุ ธ ใหแ ก บุ คคลอื่ น นอกจากหน ว ยงานตามมาตรา ๗
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการที่รัฐมนตรีจะอนุญาตใหขายหรือจําหนายโดยการสงออกไปนอกราชอาณาจักรจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ ประโยชน แ ก ท างราชการ ส ว นราชการของ
กระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติจะใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายว า ด ว ยโรงงานอยู แ ล ว ผลิ ต เฉพาะส ว นประกอบของอาวุ ธ สํ า หรั บ ส ว นราชการของ
กระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ได เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ไม ส ามารถผลิ ต ส ว นประกอบของอาวุ ธ นั้ น ได ไ ม ว า ด ว ยเหตุ ใ ด ในกรณี นี้ ใ ห ส ว นราชการของ
กระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
เมื่ อไดรั บความเห็ น ชอบตามวรรคหนึ่ง แล ว ให ผูรั บใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงาน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานยื่นคําขอรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะคราว
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิตสวนประกอบของอาวุธสําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหมหรือ
สํานักงานตํารวจแหงชาติได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ให นํ า มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๗ มาใชบังคับแกผูรับอนุญาตตามวรรคสองโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนแกการผลิตอาวุธสําหรับหนวยงานตามมาตรา ๗ ถากรณีมีความ
จําเปนเพื่อใหผูรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการผลิตอาวุธไปไดโดยสม่ําเสมอ ใหรัฐ มนตรีมีอํานาจ
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อนุญาตใหผูรับใบอนุญาตดังกลาวผลิตอาวุธไวเพื่อขายหรือจําหนายแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานตาม
มาตรา ๗ เปนการเฉพาะคราวไดเมื่อผูรับใบอนุญาตนั้นรองขอ
การขายหรือจําหนายอาวุธที่ไดรับอนุญาตใหผลิตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมาตรา ๓๒
หมวด ๔
การควบคุม
มาตรา ๓๕ เพื่ อประโยชน ใ นการควบคุ ม การดํ า เนิ น การผลิ ตอาวุธ ของผูรั บ ใบอนุญ าต
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจวางระเบียบการจัดใหเจาหนาที่ของสวนราชการของกระทรวงกลาโหมอยูประจํา
โรงงานของผูรับใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติของผูรับใบอนุญาตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปตรวจสถานที่ทําการ โรงงาน หรือสถานที่เก็บวัตถุหรืออาวุธที่ใ ชใ นการผลิต
อาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นของผูรับใบอนุญาต
(๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายวัตถุหรืออาวุธที่ใชใน
การผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
(๓) ตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐาน หรือ
สิ่งอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๕ หรือพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา ๓๖ ผูรับใบอนุญาตตองใหความสะดวกแกเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวเมื่อผูซึ่งเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๙ เมื่ อ ปรากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ น
ใบอนุญาต หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาต
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ปฏิบัติใหถูกตองหรือจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะสั่งใหหยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได ในกรณีที่สั่งใหหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนไวกอน
ถาผู รับ ใบอนุ ญาตไดป ฏิบั ติใ หถู กต องหรื อจั ดการแก ไขให ถูก ตอ งภายในระยะเวลาที่กํ าหนดแล ว
ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายสั่งใหประกอบกิจการตอไปได
มาตรา ๔๐ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙
วรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร
หามมิใหผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น
เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไดจัดการแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๙ วรรคสองแลว รัฐมนตรี
มีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตได
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือจัดการแกไขใหถูกตองตามคําสั่งของ
รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๓๙ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสามารถจะ
ปฏิ บัติ ใ ห ถูก ต องตามเงื่ อนไขที่กํ าหนดไวใ นใบอนุ ญาตหรื อตามที่บั ญญั ติ ไว ใ นพระราชบั ญญั ติ นี้
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไดอีกตอไปแลว หรือเมื่อปรากฏวาการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติของผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เปนการกระทบกระเทือนอยางรายแรงตอความมั่นคง
หรือความปลอดภัยของประเทศ หรือผูรับใบอนุญาตฝาฝนมาตรา ๔๐ วรรคสอง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ในกรณีที่สั่ งพักใชใ บอนุญาตตามมาตรา ๔๐ หรือสั่งเพิ กถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง
รัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนหนังสือใหสวนราชการของกระทรวงกลาโหมเขาควบคุมหรือดําเนินการแทน
ก็ได
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ ผูรับใบอนุญาตมี ความจํา เปน ตอ งหยุดดํา เนิน การผลิตหรื อไมอาจ
ดําเนินการผลิต หรือดําเนินการในลักษณะที่ลดปริมาณการผลิตซึ่งอาวุธที่ไดรับอนุญาตใหผลิต ถาการ
กระทําดังกลาวเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรงหรือเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ใหรัฐมนตรีดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งใหสวนราชการของกระทรวงกลาโหมเขาดําเนินการผลิตอาวุธในโรงงานของผูรับใบอนุญาตนั้นได
ทั้ง นี้ จนกว า พฤติ การณ อั น เป น เหตุ ใ หผู รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ตอ งหยุ ด ดํ า เนิ น การผลิ ต หรื อ ไม อ าจ
ดําเนินการผลิต หรือลดปริมาณการผลิตนั้นจะสิ้นสุดลง
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มาตรา ๔๓ ในกรณีที่สวนราชการของกระทรวงกลาโหมเขาควบคุม หรือดําเนิน การแทน
ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๑ หรื อ มาตรา ๔๒ ให อ าวุ ธ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น สํ า หรั บ ส ว นราชการของ
กระทรวงกลาโหมตกเปนของกระทรวงกลาโหม และใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะไดรับคาทดแทน
การใชโรงงานตามระยะเวลาที่ เขาควบคุ มหรื อดําเนิน การแทนและคา ชดใชราคาอาวุธตามราคาที่
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ กําหนดภายในเวลาอันควร
มาตรา ๔๔ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาที่กําหนดคาทดแทนการ
ใชโรงงานและราคาอาวุธที่จะชดใชใหแกผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แลวแจงเปนหนังสือใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ
การกําหนดคาทดแทนการใชโรงงานและราคาอาวุธตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดตามราคาอัน
เปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธ คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรหรือ
ทรัพยสิ น อื่น รวมทั้งคา ใชจา ยอื่น ที่ จําเป น ทั้ งนี้ เฉพาะที่นํา มาใช ใ นการผลิต อาวุธ ที่ตกเปน ของ
กระทรวงกลาโหม
องค ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงกลาโหม
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผูรับ ใบอนุญาตไมพอใจคาทดแทนการใชโรงงานหรือราคาอาวุธที่
ไดรับชดใชตามที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นตามมาตรา ๔๔ ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงราคาที่คณะกรรมการกําหนด
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๖ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ ป น
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือใบอนุญาตสิ้น อายุและ
ไมไดตออายุอีก ผูรับใบอนุญาตตองจัดการขายหรือจําหนายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้นตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาที่รัฐมนตรีจะ
กําหนดนั้นจะกําหนดใหมีการขยายระยะเวลาไวดวยก็ได แตมิใหขยายระยะเวลาเกินหนึ่งครั้ง
ถาพนระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดตามวรรคหนึ่งแลวยังขายหรือจําหนายไมหมดใหวัตถุหรือ
อาวุธที่ใ ชใ นการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผ ลิตขึ้น ตกเปน ของรัฐและใหผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
สงมอบใหกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
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ในกรณีที่มี เ ศษวั ตถุที่ เกิด จากการผลิตอาวุธ หรื อมีวัต ถุหรื ออาวุ ธที่เ สียหายหรื อ ใช ไมไ ด
ซึ่งจะตองกํ าจัดหรือทํา ลายใหหมดไป ใหผูรั บใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป น ผูดํา เนิน การดัง กลา ว
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด
ภายในระยะเวลาที่รฐั มนตรีกําหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ใหถือวาผูรับใบอนุญาตที่ถูก
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตหรื อ ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ แ ละไม ไ ด ต อ อายุ อี ก ยั ง คงเป น ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัตินี้เฉพาะเพื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม แลวแตกรณี
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๘ ผูใ ดประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนมาตรา ๔๐ วรรคสอง หรือประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธผิดประเภทที่ระบุ
ไวใ นใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงหาลานบาท
มาตรา ๔๙ ผูรับใบอนุญาตผูใด
(๑) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐
(๒) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙
(๓) เปด ดําเนิน การผลิตอาวุธ โดยไมแ จงใหรัฐ มนตรีหรื อผูซึ่ งรัฐ มนตรีมอบหมายทราบ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง หรือ
(๔) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่รัฐ มนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๕๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๗
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๕๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๕๒ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ วรรคสอง
หรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
มาตรา ๕๔ ผูรับใบอนุญาตผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม หรือไมนําหนังสืออนุญาตการขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บกํากับไปพรอมกับการขนยายตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๕ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง วรรคสองหรือวรรคสี่ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๔๗ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐ หรือไมอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่หรือ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๗ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายที่
สั่งใหหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนตามมาตรา ๓๙ หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ตองระวางโทษเชนเดียวกับที่บัญญัติไวสําหรับผูรับใบอนุญาต
มาตรา ๕๖ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไข
ที่รั ฐ มนตรีป ระกาศกํา หนดตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ต อ งระวางโทษปรับ ไมเ กิ น หา แสนบาท
และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๕๗ ผูใ ดตอสูหรือ ขัดขวางเจ าหนาที่หรือ พนักงานเจา หนาที่ซึ่งปฏิ บัติหนาที่ตาม
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๕๘ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดไม อํ า นวยความสะดวกให แ ก เ จ า หน า ที่ ห รื อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี
มอบหมายที่สั่งใหหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหนึ่งลานบาท
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ซึ่งเปน นิติบุคคล
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวน แตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๖๑ บรรดาวั ต ถุ ห รื อ อาวุ ธ ที่ ใ ช ใ นการผลิต อาวุ ธ หรื อ อาวุ ธที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ซึ่ ง ได ผ ลิ ต
สั่งนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร มีกรรมสิทธิ์ มีไวในครอบครอง ขาย หรือจําหนาย
โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษา
หรือไม และใหสงมอบใหกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๖๒ บรรดาความผิ ดตามพระราชบัญญั ตินี้ที่มี โทษปรับ สถานเดีย วหรื อความผิ ด
ตามมาตรา ๕๘ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําความผิ ดไดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๓ คําขออนุญาตใด ๆ ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือวาเปนคําขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลมและใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๖๔ ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ออกใหตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผน ดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ใหถือวาเปน ใบอนุญาต หรือหนังสือ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน แลวแตกรณี
มาตรา ๖๕ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอางถึงคําสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หรืออางถึงขอความ
ในคํา สั่งของคณะปฏิรูป การปกครองแผน ดิ น ฉบับ ที่ ๓๗ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้หรืออาง
ถึงบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี
มาตรา ๖๖ ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และ
ยังคงใชบังคับอยูใ นวัน ที่ พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคั บยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ แยงกั บ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
(๑)

(๒)

คําขอ
(ก) คําขอใบอนุญาต

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

(ข) คําขอหนังสืออนุญาต

ฉบับละ

๒๐๐ บาท

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ

ฉบับละ

๕๐๐,๐๐๐ บาท

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ

ฉบับละ

๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซอมแซมอาวุธ

ฉบับละ

๒๐๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๔๐๐ บาท

ฉบับละ

๔๐๐ บาท

ฉบับละ

๔๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

ใบอนุญาต

(ง)

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เปลี่ยนลักษณะอาวุธ

(๓)

หนังสืออนุญาต
(ก) หนังสืออนุญาตใหสั่งหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใชในการ
ผลิตอาวุธหรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัย
เกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
(ข) หนังสืออนุญาตใหขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใช
ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจาก
โรงงานหรือสถานที่เก็บ
(ค) หนังสืออนุญาตใหขายหรือจําหนายอาวุธ
ในราชอาณาจักร
(ง)

หนังสืออนุญาตใหขายหรือจําหนายอาวุธ
โดยการสงออกไปนอกราชอาณาจักร

(จ) หนังสืออนุญาตใหผลิตสวนประกอบของอาวุธ
เปนการเฉพาะคราวตามมาตรา ๓๓
(ฉ) หนังสืออนุญาตใหผลิตอาวุธเพื่อขายหรือ
จําหนายแกบุคคลอื่นนอกจากกระทรวง
กลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนการเฉพาะคราวตามมาตรา ๓๔
(๔)

ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

(๕)

การตออายุใบอนุญาต

ครั้งละเทากับรอยละสามสิบ
ของคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตประเภทนั้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญ ญัติ
บางประการไมสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณใ นปจ จุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญ ญัติเกี่ย วกั บ
การอนุญาต และมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนด
โทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

