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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ
เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึน้
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑
“หน่วยงานตามมาตรา ๗” หมายความว่า ส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอื่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้ว ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัต ถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ ปืน ในการมีแ ละใช้
ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๒ วัตถุหรืออาวุธที่อาจได้รับอนุญาตให้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการ
ผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ สําหรับหน่วยงานตามมาตรา ๗ ต้อง
(๑) เป็นวัตถุหรืออาวุธที่ไม่สามารถหาได้ภายในราชอาณาจักร หรือ
(๒) เป็นวัตถุหรืออาวุธที่หาได้ภายในราชอาณาจักร แต่วัตถุหรืออาวุธดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ
หรือประสิทธิภาพตามที่ตอ้ งการ หรือมีราคาสูงกว่าราคาวัตถุหรืออาวุธที่สั่งหรือนําเข้ามาจากนอกราชอาณาจักร
หรือมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับใบอนุญาต
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ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญ าตซึ่งประสงค์จ ะสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจั กรซึ่ง วัต ถุหรื ออาวุ ธ
เพื่ อใช้ ในการผลิต อาวุ ธ หรือ เป็น ตัว อย่า งหรื อ เพื่ อ วิจั ย เกี่ ย วกั บ การผลิ ต อาวุธ สํ า หรั บ หน่ ว ยงาน
ตามมาตรา ๗ ต้ อ งได้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี โดยให้ ยื่ น คํา ขออนุ ญ าตตามแบบ อ.๔
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ ซึ่งต้องมีเอกสาร
หรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ภาพตัวอย่างหรือแบบรูปของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิต หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัย
เกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
(๒) เอกสารหรือหลักฐานที่แ สดงคุณสมบัติหรือลักษณะของวัต ถุหรืออาวุธ ที่ใช้ในการผลิต
หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
(๓) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า ไม่ ส ามารถหาวั ต ถุ ห รื อ อาวุ ธ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต อาวุ ธ
หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัย เกี่ยวกับการผลิตอาวุธได้ภายในราชอาณาจักร หรือเป็นวัตถุหรืออาวุธ
ที่หาได้ภายในราชอาณาจักร แต่วัตถุหรืออาวุธดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
หรือมีราคาสูงกว่าราคาวัตถุหรืออาวุธที่สั่งหรือนําเข้ามาจากนอกราชอาณาจักร หรือมีจํานวนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้รับใบอนุญาต
(๔) โครงการวิจัยในกรณีที่เป็นการสั่งหรือนําเข้ามาเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
ข้อ ๔ หนังสืออนุญาตให้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการ
ผลิต อาวุธ หรือเป็ น ตัว อย่างหรือเพื่อ วิจัย เกี่ย วกั บการผลิต อาวุธ สําหรับหน่ ว ยงาน ตามมาตรา ๗
ให้เป็นไปตามแบบ อ.๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับหนังสืออนุญาตให้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัต ถุ
หรืออาวุธตามกฎกระทรวงนี้แล้ว ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) นําวัตถุหรืออาวุธเข้ามาในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต
(๒) แจ้งเป็นหนังสือพร้อมสําเนาใบตราส่งหรือสําเนาเอกสารการขนส่งอื่นที่ออกโดยผู้รับขนส่ง
และชื่อด่านศุลกากรที่นําเข้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดเวลาที่วัต ถุหรืออาวุธ
ดังกล่าวจะมาถึงด่านศุลกากร และเมื่อวัตถุหรืออาวุธเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ผู้รับหนังสืออนุญาต
ต้องมีหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานแจ้งการนําเข้ามาในราชอาณาจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่วัตถุหรืออาวุธผ่านด่านศุลกากรแล้ว
(๓) เก็บวัตถุหรืออาวุธภายในโรงงานหรือสถานที่ตามที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต
ข้อ ๖ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อวิจัย
เกี่ยวกับการผลิต อาวุธ สําหรับหน่ว ยงานตามมาตรา ๗ ให้ผู้รับหนังสืออนุญาตรายงานผลการวิจัยต่อ
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารทุกสามเดือนนับแต่วันที่นําเข้าและภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทําการ
วิจัยเสร็จ
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ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับหนังสืออนุญ าตให้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ
ตามกฎกระทรวงนี้ประสงค์จะขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจาก
โรงงานหรื อ สถานที่ เ ก็ บ ให้ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตตามแบบ อ.๙ ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ ณ กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
ข้อ ๘ หนังสืออนุญาตให้ข นย้ายวัต ถุหรืออาวุธ ที่ใช้ในการผลิต อาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ ให้เป็นไปตามแบบ อ.๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ข นย้ า ยวั ต ถุ ห รื อ อาวุ ธ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต อาวุ ธ
หรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ ต้องขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
รัฐมนตรีอนุญาต
ในกรณีที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรื อสถานที่เ ก็ บโดยส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร ต้อ งขนย้า ยให้ เ สร็ จ สิ้น ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้รับหนังสืออนุญ าตได้ข นย้ ายวัต ถุหรื ออาวุธ แล้ ว ให้มีห นังสือพร้อ มเอกสาร
หรือหลักฐานแจ้งการส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่มีการส่งมอบวัตถุ
หรืออาวุธให้แก่ผู้รับเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ ๑๑ คํา ขออนุ ญ าตสั่ ง หรื อ นํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง วั ต ถุ เ พื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต อาวุ ธ
หรืออาวุธ เพื่อใช้ในการผลิต อาวุธ หรือเป็น ตัว อย่างหรือเพื่อวิจัย เกี่ย วกับการผลิต อาวุธ และคําขอ
อนุ ญ าตขนย้ า ยวั ต ถุ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต อาวุ ธ หรื อ อาวุ ธ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ออกจากโรงงานหรื อ สถานที่ เ ก็ บ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๒ บรรดาหนังสืออนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความ
ในคํา สั่ง ของคณะปฏิ รูป การปกครองแผ่น ดิน ฉบับ ที่ ๓๗ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ. ๔
เลขรับที่ ......................................
วันที่ ...........................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขออนุญาต
สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่าง
หรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ สําหรับหน่วยงานตามมาตรา ๗
เขียนที่ ....................................................
วันที่ ............... เดือน .......................... พ.ศ. .....
ข้าพเจ้า (บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ทํา ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ สําหรับหน่วยงานตามมาตรา ๗ ตามใบอนุญาตที่ ........../.........
ลงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ...... โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ........... ตรอก/ซอย .......................
ถนน ......................... หมู่ที่ ................. ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ............................................. หมายเลขโทรศัพท์ ......................................
มีความประสงค์จะขออนุญาตสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิต
อาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ ดังมีรายการต่อไปนี้
ชนิด/ประเภท/
ลําดับ ชื่อวัตถุหรือ
ขนาด/เลขหมาย
ที่
อาวุธ
ประจําอาวุธ

ผู้ผลิตและ
แหล่งผลิต

หน่วยนับ

จํานวน

วิธีการบรรจุ
หีบห่อหรือ
ผูกมัด

วิธีการ
นําเข้า

๒
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยคือ
(๑) ภาพตัวอย่างหรือแบบรูปของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิต หรือเป็นตัวอย่างหรือเพือ่ วิจัย
เกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
(๒) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัตหิ รือลักษณะของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิต หรือเป็น
ตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
(๓) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าไม่สามารถหาวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรือเป็น
ตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธได้ภายในราชอาณาจักร หรือเป็นวัตถุหรืออาวุธที่หาได้ภายใน
ราชอาณาจักร แต่วัตถุหรืออาวุธดังกล่าวไม่มีคุณสมบัตหิ รือประสิทธิภาพตามที่ต้องการ หรือมีราคาสูงกว่าราคาวัตถุ
หรืออาวุธทีส่ ั่งหรือนําเข้ามาจากนอกราชอาณาจักร หรือมีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูร้ ับใบอนุญาต
(๔) โครงการวิจัยในกรณีทเี่ ป็นการสัง่ หรือนําเข้ามาเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
(๕) เอกสารอื่น ๆ ...................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคําขอ
( ................................................... )
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก

แบบ อ. ๘
(ครุฑ)
หนังสืออนุญาต
ให้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่าง
หรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ สําหรับหน่วยงานตามมาตรา ๗
หนังสืออนุญาตที่ ................/.............
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.........................................................................................................
เพื่อ แสดงว่าเป็ นผู้ได้รั บ อนุญ าตให้สั่ง หรือ นําเข้ามาในราชอาณาจัก รซึ่ง วัตถุห รืออาวุ ธเพื่อ ใช้
ในการผลิ ต อาวุ ธ หรื อ เป็ น ตั ว อย่ า งหรื อ เพื่ อ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การผลิ ต อาวุ ธ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานตามมาตรา ๗
ตามคําขออนุญาตแบบ อ. ๔ เลขรับที่ .........../........... ลงวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ....... เฉพาะตามรายการ
ดังต่อไปนี้
ลําดับ ชื่อวัตถุหรือ
ที่
อาวุธ

ชนิด/ประเภท/
ขนาด/เลขหมาย
ประจําอาวุธ

ผู้ผลิตและ
หน่วยนับ จํานวน
แหล่งผลิต

วิธีการ
บรรจุหีบ
ห่อหรือ
ผูกมัด

วิธีการ
นําเข้า

สถานที่
เก็บวัตถุ
หรือ
อาวุธ

หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาหนึง่ ปีจนถึงวันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. .......
ให้ไว้ ณ วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ........................................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ. ๙
เลขรับที่ ......................................
วันที่ ...........................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขออนุญาต
ขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ
เขียนที่ .....................................................
วันที่ ............... เดือน .......................... พ.ศ. .....
ข้าพเจ้า (บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ทํา ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ สําหรับหน่วยงานตามมาตรา ๗ ตามใบอนุญาตที่ ........../.........
ลงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ...... โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ........... ตรอก/ซอย .......................
ถนน ......................... หมู่ที่ ................. ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... หมายเลขโทรศัพท์ ......................................
มีความประสงค์จะขออนุญาตขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ จาก ............................................ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ...... ตรอก/ซอย .......................
ถนน ............................. หมู่ที่ .............. ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ......................................
จังหวัด .......................................... ประเทศ ............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
ไปยัง ........................................................................ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ............... ตรอก/ซอย ............................
ถนน ................................................................ หมู่ที่ ................. ตําบล/แขวง .............................................
อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ............................. ประเทศ ......................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ในระหว่างวันที่ ............................................ ถึงวันที่ ................................................... ดังมีรายการต่อไปนี้
ลําดับที่ ชื่อวัตถุหรืออาวุธ

ชนิด/ประเภท/
ขนาด/เลขหมาย
ประจําอาวุธ

หน่วยนับ

จํานวน วิธีการขนย้าย

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้ยื่นคําขอ
( .................................................... )
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก

แบบ อ. ๑๐
(ด้านหน้า)
(ครุฑ)
หนังสืออนุญาต
ให้ขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ
หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น ออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ
หนังสืออนุญาตที่ ................./............
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.........................................................................................................
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ ตามคําขออนุญ าต แบบ อ. ๙ เลขรับที่ ............../..... ลงวันที่ ...............
เดือน ................ พ.ศ. ......... โดยจะดําเนินการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ
จาก ............................................................ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ .......... ตรอก/ซอย ......................
ถนน ....................................... หมู่ที่ ........... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ..........................
จังหวัด ................................... ประเทศ ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................
ไปยัง ................................................................. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ......... ถนน ...........................
หมู่ที่ ................. ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต .................................จังหวัด ...........................
ประเทศ .............................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................
ในระหว่างวันที่ ............................................. ถึงวันที่ ............................... ดังมีรายการต่อไปนี้
ลําดับที่

ชื่อวัตถุหรืออาวุธ

ชนิด/ประเภท/
ขนาด/เลขหมาย
ประจําอาวุธ

หน่วยนับ

จํานวน

วิธีการ
ขนย้าย

หมายเหตุ

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี้
(๑) ................................................................................................................
(๒) ................................................................................................................
(๓) ................................................................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ......................................................
( ..................................................... )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ. ๑๐
(ด้านหลัง)
หน้าที่ ........
บันทึกการส่งมอบวัตถุหรืออาวุธ
ตามหนังสืออนุญาต ฯ (แบบ อ. ๑๐) ที่ .............../............ ลงวันที่ ............ เดือน ................พ.ศ. ..........
ขนย้าย
ครั้งที่

วัน/
เดือน/
ปี

ชื่อวัตถุหรืออาวุธ

ชนิด/ประเภท/ขนาด/ หน่วย
เลขหมายประจําอาวุธ นับ

จํานวน
อนุญาต

จํานวน
ขนย้าย

ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ
จํานวน
ผู้บันทึกการ ผู้รับวัตถุ
คงเหลือ
ขนย้าย
หรืออาวุธ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ผู้รับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ
ซึ่งประสงค์จะสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธใดเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่าง
หรือเพื่อ วิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

