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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
พ.ศ. .... 

   
  

หลักการ 
 

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ออกข้อมติคณะมนตรี 
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๕๔๐ (๒๐๐๔) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อมติฯ 
อ่ืนที่เกีย่วข้อง ก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการภายในประเทศในการป้องกันการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชในวงกว้างหรือ 
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ตลอดจนสินค้าทั่วไปที่สามารถน าไปประกอบ พัฒนา เสริมสร้าง  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติมีหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อ ๒๕ ของกฎบัตรสหประชาชาติที่จะต้องปฏิบัติตาม 
แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมการเป็นนายหน้าและสินค้าที่จับต้องไม่ได้  
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายและแนวทางการควบคุม 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ระบบอนุญาตหรือมาตรการอ่ืนใดส าหรับการกระท ากิจกรรมควบคุม 
และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่ก าหนดเพ่ือประโยชน์ 
ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และก าหนดความรับผิดทางแพ่ง ตลอดจนโทษ
ทางปกครองและทางอาญาที่เหมาะสมเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การควบคุมสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
พ.ศ. .... 

   
 

    
    
    

 
           
    
 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให้มีกฎหมายควบคุมสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๕๔๐ (๒๐๐๔) และข้อมติฯ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแลว้ 
  
           
    
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า 
ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ....” 
  
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
เว้นแต่มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐  
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
แก่กิจกรรมควบคุมใดหรือแก่สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นใด 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 



 ๒ 

จะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับกิจกรรมควบคุมไว้ด้วยก็ได้  
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  
  “อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ  
อาวุธเคมี หรืออาวุธอ่ืนใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชในวงกว้าง 
หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงท านองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ  
และส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย 
  “สินค้า” หมายความว่า สิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ ตลอดจนภาชนะบรรจุสิ่งนั้นและหีบห่อของภาชนะบรรจุสิ่งนั้น  
และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ด้วย 
  “สินค้าท่ีใช้ได้สองทาง” หมายความว่า สินค้าที่น าไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือน 
และทางทหาร โดยสามารถน าไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือล าเลียงอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง หรือน าไปกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง  
  “สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง” หมายความว่า 
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง อาวุธยุทธภัณฑ์ และสินค้าที่ใช้ได้สองทาง    
  “กิจกรรมควบคุม” หมายความว่า การส่งออก การส่งกลับ การถ่ายล า การผ่านแดน  
การเป็นนายหน้า และให้หมายความรวมถึงการด าเนินการใด ๆ เพื่อแพร่ขยายสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
กับอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
  “การเป็นนายหน้า” หมายความว่า การจัดการหรืออ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะกระท าในนามของตนเองหรือเป็นตัวแทนในนามของบุคคลอื่น  
และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  
  “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงก าหนด ลด หรือยกเว้น  
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ กับออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันตามประเภท 
หรือรายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าก็ได้ 
  กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
 

หมวด ๑ 



 ๓ 

คณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
   

 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมสินค้า 

ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  
และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เป็นกรรมการ 
  ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการกรมการค้า
ต่างประเทศจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอนโยบายและแผนงานในการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูงต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  (๒) เสนอแนะมาตรการและแนวทางต่อรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการควบคุม 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
  (๓) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
  มาตรการหรือแนวทางตาม (๒) และการตรวจสอบตาม (๓) ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจนและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตาม (๔)  
ให้กระท าได้ตามท่ีจ าเป็นและให้ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานให้ชัดเจนด้วย 
 
  มาตรา ๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีอาจขอให้คณะอนุกรรมการ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและการประเมิน
ความเสี่ยงทางเทคนิคของสินค้า และให้อธิบดีรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป 
 
  มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ 



 ๔ 

และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๑๐  ให้น าความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ด้วยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

   
 
  มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ
ประกาศก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดสินค้าที่ต้องขออนุญาตหรือต้องมีการรับรอง 
  (๒) ก าหนดกิจกรรมควบคุมส าหรับสินค้าตาม (๑)  
  (๓) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดเพ่ือควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
ให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
  เมื่อรัฐมนตรีประกาศก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ และให้เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมการค้าต่างประเทศด้วย 
 
  มาตรา ๑๒  เมื่อได้มีประกาศก าหนดกิจกรรมควบคุมส าหรับสินค้าที่ต้อง 
ขออนุญาตแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระท ากิจกรรมควบคุมนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
  การขออนุญาต ประเภทของใบอนุญาต การออกใบอนุญาต แบบใบอนุญาต  
อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซึ่งจะก าหนดให้มีการตรวจสอบระบบงานควบคุม
สินค้าด้วยก็ได้ แต่ต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย  
 

มาตรา ๑๓  ผู้ขออนุญาตตามมาตรา ๑๒ ต้องเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมการค้าต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีประกาศก าหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรอง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้  
เว้นแต่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดครบถ้วนแล้ว 

(๓) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตมาแล้วเกินหนึ่งปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาต 

(๔) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  



 ๕ 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย 
 
  มาตรา ๑๔  ผู้ใดกระท ากิจกรรมควบคุมโดยมิไดป้ฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้
ในใบอนุญาต ให้อธิบดีมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  
  ในกรณีที่ผู้กระท ากิจกรรมควบคุมมิได้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
 
  มาตรา ๑๕  เมื่อได้มีประกาศก าหนดกิจกรรมควบคุมส าหรับสินค้าที่ต้อง 
มีการรับรองแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระท ากิจกรรมควบคุมนั้น เว้นแต่จะได้มีการรับรองสินค้านั้น 
  การรับรองสินค้า แบบการรับรอง และอายุการรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
  ให้น าความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่ผู้รับรองด้วยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๖  สินค้าท่ีผู้รับรองมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการ 
ทีร่ัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ให้ถือว่าไม่เคยมีการรับรองนั้น 
  สินค้าท่ีผู้รับรองมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ให้อธิบดีมีค าสั่งระงับการรับรองจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  
 
  มาตรา ๑๗  เมื่อได้มีประกาศก าหนดมาตรการตามมาตรา ๑๑ (๓) แล้ว  
ห้ามมิให้ผู้ใดกระท ากิจกรรมควบคุม เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดนั้น 
  การก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้กระท ากิจกรรม
ควบคุมต้องปฏิบัติด้วยก็ได้  
 
  มาตรา ๑๘  ผู้ใดกระท ากิจกรรมควบคุมโดยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข 
ทีอ่ธิบดีก าหนดตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้อธิบดีมีค าสั่งระงับการกระท ากิจกรรมควบคุมนั้น 
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
  มาตรา ๑๙  ให้น าความในกฎหมายว่าด้วยศุลกากรในส่วนที่ว่าด้วยการน าของเข้า
และการส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายล า และของตกค้าง พนักงานศุลกากร และบทก าหนดโทษ
มาใช้บังคับแกก่ิจกรรมควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง
ด้วยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การอุทธรณ์ 

   
 



 ๖ 

  มาตรา ๒๐  ผู้กระท ากิจกรรมควบคุมผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของอธิบดี 
ตามหมวด ๒ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น 
  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้น เว้นแต่รัฐมนตรี 
จะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 

  มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์  
  ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ถ้ายังวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่ารัฐมนตรีเห็นด้วยกับผู้อุทธรณ์ 

 
หมวด ๔ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
  มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เข้าไปในสถานประกอบการ หรือสถานที่ใด ๆ ที่เก่ียวกับการกระท า 
กิจกรรมควบคุมในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 
หรือเข้าตรวจค้นหรือตรวจสอบยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบรรทุกสินค้า 
ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
  (๒) กักยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิด หรือเรียกให้ยานพาหนะใด ๆ ซึ่งยังอยู่ในราชอาณาจักรให้กลับเข้ามาจอดหรือ
เทียบท่า ณ สถานที่หรือท่าที่ก าหนดเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
  (๓) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด เพื่อประโยชน์ 
ในการด าเนินคดีในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐาน 
ที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น แสดงบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่และเอกสารที่ให้อ านาจในการตรวจค้นให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น 
เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น การค้นให้กระท าต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน โดยให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาเอกสารนั้นให้แก่ผู้ครอบครองในทันทีที่กระท าได้  
  เมื่อได้เข้าไปและท าการค้นแล้ว หากยังด าเนินการไม่เสร็จจะกระท าต่อเนื่องไป 
ในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้   



 ๗ 

  ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งจะท าการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ โดยจะต้องมีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปเป็นหัวหน้าในการด าเนินการ  
 
  มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ ให้บุคคล 
ที่เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
  มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 
  มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๕ 

ความรับผิดทางแพ่ง 
   

 
  มาตรา ๒๖  ผู้ใดกระท ากิจกรรมควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย 
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น 
ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย 
ด้วยประการใด ๆ ผู้กระท ากิจกรรมควบคุมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย 
เพ่ือการนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย การสงคราม หรือเกิดเพราะ
ความผิดของผู้เสียหายนั้นเอง 
  นอกจากการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
ศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้กระท ากิจกรรมควบคุมคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการกระท าความผิด
โดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้ รวมทั้งก าหนดค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้เสียหายต้องรับภาระจ่ายจริงในการควบคุมการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
  (๒) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลมาจากความเสียหาย 
ต่อร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา  
บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 

 
 
 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

   



 ๘ 

 
  มาตรา ๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือที่จะน าสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อ่ืน หรือน าไปใช้
ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือล าเลียงอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง หรือน าไป
กระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับไม่เกินยี่สิบล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท า 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามสิบปี หรือปรับไม่เกินสามสิบล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามวรรคสอง ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
 
  มาตรา ๒๘  ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีการออกใบอนุญาตกระท ากิจกรรมควบคุมตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง  
เพ่ือให้มีการรับรองว่าสินค้าที่จะกระท ากิจกรรมควบคุมไม่เป็นสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 
ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๒๙  ผู้ใดไดก้ระท ากิจกรรมควบคุมซึ่งสินค้าที่เก่ียวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงอันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือที่จะน าสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อ่ืน หรือน าไปใช้
ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ หรือล าเลียงอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง หรือน าไป
กระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับไม่เกินยี่สิบล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท า 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามสิบปี หรือปรับไม่เกินสามสิบล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามวรรคสอง ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
 
มาตรา ๓๐  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙  

นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
ถ้าปรากฏว่า 

(๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย  
หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

(๒) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น 
ในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย 



 ๙ 

(๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐที่การกระท าเกิดข้ึนภายในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวในราชอาณาจักร 
และมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับ 
แก่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๑  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ามหนังสือเรียกตามมาตรา ๒๒ (๔) หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ 
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 
 
  ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
  .......................................... 
         นายกรัฐมนตรี 

 
 



 ๑๐ 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
 (๑) ค าขอรับใบอนุญาต     ฉบับละ      ๒,๐๐๐  บาท 
 (๒) ค าขอต่ออายุใบอนุญาต    ฉบับละ      ๒,๐๐๐  บาท 
 (๓) ค าขอใบแทนใบอนุญาต    ฉบับละ      ๑,๐๐๐  บาท 
 (๔) ค าขอรับการตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้า  ฉบับละ      ๒,๐๐๐  บาท 
 (๕) ค าขอต่ออายุใบรับรองระบบงานควบคุมสินค้า  ฉบับละ      ๒,๐๐๐  บาท 
 (๖) ใบอนุญาต      ฉบับละ    ๑๐,๐๐๐  บาท 
 (๗) การต่ออายุใบอนุญาต     ฉบับละ    ๑๐,๐๐๐  บาท 
 (๘) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ      ๑,๐๐๐  บาท 
 (๙) การตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้า   ครั้งละ   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 (๑๐) ใบรับรองระบบงานควบคุมสินค้า   ฉบับละ      ๕,๐๐๐  บาท 
 (๑๑) การต่ออายุใบรับรองระบบงานควบคุมสินค้า   ฉบับละ      ๕,๐๐๐  บาท 

 
 

 


