
ประกาศกรมการอุตสาหกรรมทหาร   
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

เรื่อง  การควบคมุยุทธภัณฑ์  ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุยุทธภัณฑ์ 
ภายใต้รายการที่ก าหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสนิค้าควบคมุของกรมศุลกากร 

 
 

ด้วย  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
ได้ร่วมกับกรมศุลกากร  ก าหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ายุทธภัณฑ์ที่ควบคุมการสั่งเข้ามา
หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  และส่งออกหรือส่งผ่านแดนซึ่งยุทธภัณฑ์ไปนอกราชอาณาจักร   
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์  และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม  พ.ศ.  ๒๔๙๕  รวมทั้ง
พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  
ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  National  Single  Window  (NSW)   

ดังนั้น  เพ่ือให้การควบคุมยุทธภัณฑ์  ภายใต้รายการที่ก าหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม
ของกรมศุลกากรด าเนินการได้โดยถูกต้อง  ครบถ้วน  และมีประสิทธิภาพ  อันเป็นการลดภาระและ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  ในการขออนุญาตสั่งเข้ามาหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ส่งออก
หรือส่งผ่านแดนซึ่งยุทธภัณฑ์ไปนอกราชอาณาจักร  หรือในขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร  
ด้านการน าเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเชื่อมโยง 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการน าเข้า  การส่งออก  การน าผ่าน  และโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  เรื่อง  การควบคุมยุทธภัณฑ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์  
ภายใต้รายการที่ก าหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กรมการอุตสาหกรรมทหาร”  หมายความว่า  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



“ยุทธภัณฑ์”  หมายความว่า  อาวุธ  เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ  สารเคมี  สารชีวภาพ  วัสดุกัมมันตรงัสี  
วัสดุนิวเคลียร์  ยานพาหนะ  หรือเครื่องมือเครื่องใช้  ที่อาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้  ทั้งนี้  
ตามประกาศกระทรวงกลาโหม  เรื่อง  ก าหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ”  หมายความว่า  รหัสพิกัดศุลกากร  ซึ่งประกอบด้วย 
ตอน  ประเภท  ประเภทย่อย  จ านวน  ๘  หลัก  และรหัสสถิติ  จ านวน  ๓  หลัก  ของสินค้า 

“รายการสินค้า”  หมายความว่า  ชื่อหรือค าอธิบายของสินค้า  (Description)  ตามรหัสพิกัด
ศุลกากรและรหัสสถิติ 

“การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร  ระหว่างระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการอุตสาหกรรมทหารกับหน่วยงานภาครัฐ  
หรือระหว่างระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการอุตสาหกรรมทหารกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการน าเข้าและการส่งออก  โดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  
(National  Single  Window) 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตสั่งเข้ามาหรือใบอนุญาตน าเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์   
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสืออนุญาตส่งออกหรือหนังสืออนุญาตส่งผ่านแดน 
ซึ่งยุทธภัณฑ์  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์  และสิ่งที่ใช้
ในการสงคราม  พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

“ฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม”  หมายความว่า  ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลรหัสพิกัด
ศุลกากรและรหัสสถิติ  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งเป็นข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากรและ  
รหัสสถิติที่กรมการอุตสาหกรรมทหารได้มีการตกลงกับกรมศุลกากร  เพ่ือใช้ในการควบคุ มเกี่ยวกับ
กระบวนการน าเข้า  ส่งออกและส่งผ่านแดน  ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์  
และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม  พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

“ผู้น าเข้า”  ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือมีส่วนได้เสีย 
ในสินค้ายุทธภัณฑ์  นับแต่เวลาที่ยุทธภัณฑ์นั้นเข้ามาในราชอาณาจักร  จนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากร  
ได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากอารักขาของพนักงานศุลกากร   

“ผู้ส่งออก”  ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือมีส่วนได้เสีย 
ในสินค้ายุทธภัณฑ์  นับตั้งแต่วันที่น ายุทธภัณฑ์นั้นเข้ามาในอารักขาของพนักงานศุลกากร  จนถึงเวลา  
ที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



“ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตสั่งเข้ามาหรือใบอนุญาต
น าเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์  ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
หรือผู้รับหนังสืออนุญาตส่งออกหรือหนังสือส่งผ่านแดนซึ่งยุทธภัณฑ์  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์  และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม  พ.ศ.  ๒๔๙๕   

ข้อ ๔ สินค้ายุทธภัณฑ์  ที่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร  
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  ให้เป็นไปตาม 
ที่ระบุ ไว้ ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมที่กรมศุลกากรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร  
https://www.customs.go.th  หรื อช่ องทางอื่ น   เฉพาะรายการที่ อยู่ ในการก ากับดูแลของ 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร   

ข้อ ๕ ให้ผู้น าเข้าและผู้ส่งออก  ตรวจสอบรายการสินค้าควบคุมซึ่งก าหนดไว้ในฐานข้อมูล
รายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร  ที่กรมศุลกากรเผยแพร่ไว้ตามข้อ  ๔  และด าเนินการ 
ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  รวมถึงจัดท าใบแจ้งการน าเข้าหรือส่งออก  เพ่ือใช้ประกอบ  
ในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  ทั้งนี้  ให้ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกตรวจสอบ
รายการสินค้ายุทธภัณฑ์  ในประกาศกระทรวงกลาโหม  เรื่อง  ก าหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต   
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เนื่องจาก 
อาจมีบางรายการที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์  แต่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม
ของกรมศุลกากร  ที่กรมศุลกากรเผยแพร่ไว้ตามข้อ  ๔   

ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  แจ้งข้อมูลการน าเข้า - ส่งออกยุทธภัณฑ์  
(Restricted  Goods  Permit)  ผ่านระบบการเชื่อมโยงอเิล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  (National  Single  
Window)  โดยผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  อาจด าเนินการเป็นผู้น าเข้าหรือส่งออกด้วยตนเอง   
หรืออาจมอบหมายให้นิติบุคคลหรือบุคคล  เป็นผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออก  ก็ได้ 

เมื่อด าเนินการแจ้งข้อมูลการน าเข้า - ส่งออกยุทธภัณฑ์ถูกต้องและครบถ้วน  ผู้น าเข้าหรือ 
ผู้ส่งออก  จะได้รับเลขที่ ใบรับแจ้งการน าเข้าหรือการส่งออก  (License  Per  Invoice  (LPI))   
เ พ่ือน าไปบันทึกข้อมูลในช่องเลขที่ ใบอนุญาต  (Permit  Number)   ซึ่ งอยู่ ในส่วนใบอนุญาต  
(Import/Export  Declaration  Detail  (Permit))  ของใบขนสินค้า 

ทั้งนี้  ให้ด าเนินการข้างต้นกับรายการยุทธภัณฑ์ที่ปรากฏในเอกสารก ากับสินค้า  ( Invoice)   
ทุกรายการ  ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ก่อนการจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ 
กรมศุลกากร 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร  ขัดข้องไม่สามารถ 
ส่งข้อมูลใบรับแจ้งการน าเข้าหรือการส่งออก  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
จะก าหนดเงื่อนไขการผ่านพิธีการศุลกากร  ในรูปแบบเอกสารเป็นการเฉพาะคราว 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ในกรณีที่รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่อยู่ในความควบคุมของกรมการอุตสาหกรรมทหาร   
แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  และใบรับแจ้ง  การส่งข้อมูลใบขนสินค้า    
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  ให้ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออก  บันทึกข้อมูลในช่องเลขที่ใบอนุญาต  
ซึ่งอยู่ในส่วนใบอนุญาต  ดังนี้   

(๑) EXEMPT1  เนื่องจากเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  เฉพาะ  ๒  กรณี  นี้ 
 -  กรณียุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือต ารวจ   
 -  กรณียุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ   
(๒) EXEMPT2  เนื่องจากวัตถุประสงค์การน าไปใช้งานไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง  

เช่น  การส่งออกยุทธภัณฑ์เพื่อเป็นตัวอย่าง  (เป็นของตัวอย่าง) 
(๓) EXEMPT3  เนื่องจากมีกฎหมายอื่นควบคุมและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมแล้ว  

ดังนี้ 
 -   อาวุธซึ่งผู้ ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน   

มีไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน   
 -  แอมโมเนียม  ไนเทรต  (AMMONIUM  NITRATE)  กรณีเป็นปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมี   
 -  คลอรีน  (CHLORINE)  ยกเว้นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีสาร  CHLORINE  และ  CHLORINE  

RELEASING  SUBSTANCES  เป็นส่วนผสมอยู่ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตราย  ตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔) EXEMPT5  เนื่องจากปริมาณไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง  เช่น  น้ าหนกั  
จ านวน  ความเข้มข้น  ดังนี้ 

 -  เฮกซะเมทิลีนเททระมีน  (HEXAMETHYLENETETRAMINE)  กรณีผลิตภัณฑ์  PHENOLIC  
RESIN  ที่มีสาร  HEXAMETHYLENETETRAMINE  ผสมอยู่ไม่เกินร้อยละ  ๒๐ 

 -  โพแทสเซียมคลอเรต  (POTASSIUM  CHLORATE)  กรณีผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีส่วนผสม 
ของโพแทสเซียมคลอเรทไม่เกินร้อยละ  ๑๕  และเติมสารหน่วงการออกซิไดส์  ส าหรับการน าไปใช้ 
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อการระเบิด 

 -  ไนโทรเซลลูโลส  หรือ  ไนโทรเซลลูโลสในแอลกอฮอล์  (NITROCELLULOSE  OR  
NITROCELLULOSE  WITH  ALCOHOL)   ยก เ ว้ นผลิ ตภัณ ฑ์แก๊ ปที่ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งยิ งตะปู   ซึ่ ง มี 
ไนโทรเซลลูโลส  หรือไนโทรเซลลูโลสในแอลกอฮอล์และไนโทรกลีเซอรีน  เป็นส่วนผสมรวมอยู่ไม่เกิน   
๐.๒๒  กรัมต่อนัด 

 -  ไนโทรกลีเซอรีน  (NITROGLYCERINE)  ยกเว้นผลิตภัณฑ์แก๊ปที่ใช้กับเครื่องยิงตะปู   
ซึ่งมีไนโทรเซลลูโลสหรือไนโทรเซลลูโลสในแอลกอฮอล์และไนโทรกลีเซอรีนเป็นส่วนผสมรวมอยู่ไม่เกิน  
๐.๒๒  กรัมต่อนัด 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



(๕) EXEMPT99  ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง  เนื่องจากกรณีอื่น ๆ 
 -  ยุทธภัณฑ์ประจ าอากาศยานหรือเรือเดินทะเลตามปกติที่ได้แสดง  และให้พนักงาน

ศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว   
 -  ยุทธภัณฑ์ประจ ายานพาหนะที่ใช้เพ่ือการรบของต่างประเทศ  ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยทางราชการ   
 -  แอมโมเนียม  ไนเทรต  (AMMONIUM  NITRATE)  กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช ่

วัตถุระเบิด  แต่มีแอมโมเนียม  ไนเทรตเป็นส่วนผสม 
 -  แอนติมอนี  ซัลไฟด์  (ANTIMONY  SULPHIDE)  กรณีสารผสมที่มีแอนติมอนีซัลไฟด์   

เป็นส่วนผสมและไม่มีคุณสมบัติเป็นวัตถุระเบิด 
 -  ไฮดรอกซิล  เทอร์มิเนเท็ด  พอลิ  บิวทาไดอีน  (HYDROXYL  TERMINATED  POLY  

BUTADIENE)  เฉพาะที่เป็นของเหลว 
 -  ไนโทรเซลลูโลส  หรือ  ไนโทรเซลลูโลสในแอลกอฮอล์  (NITROCELLULOSE  OR  

NITROCELLULOSE  WITH  ALCOHOL)  กรณีผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ไม่ใช่วัตถุระเบิด  ซึ่งมีไนโทรเซลลูโลส
เป็นส่วนผสม 

ข้อ ๙ ในกรณีที่กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  
ด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การควบคุมสินค้าภายใต้รายการในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมด าเนินการได้ถูกต้อง  ครบถ้วน  
มีประสิทธิภาพ  และมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าวด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลโท ร่มเกล้า  ปัน้ด ี  
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร 
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