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กฎกระทรวง
การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานผลิ ต อาวุ ธ ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบอนุญาตตามแบบ อ. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอนั้น
จํานวนสองชุด โดยต้ องระบุความประสงค์ในการทํา ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุ ธ
แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
(ก) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัท
มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
(ข) กรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(ค) ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(ง) มีสํานักงานใหญ่อยู่ในราชอาณาจักร
(จ) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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(๒) ลักษณะต้องห้าม
(ก) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทํา ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ลัก ษณะอาวุธ ตามคํ า สั่ง ของคณะปฏิรู ป การปกครองแผ่ น ดิน ฉบับ ที่ ๓๗ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(ข) ต้องหรือเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ ๓ ผู้ถือหุ้ น ซึ่งมี จํานวนหุ้น มากที่ สุด ตามลํา ดับลงมาห้า อัน ดับ ของผู้ข อรั บใบอนุญ าต
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) คุณสมบัติ
๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๒) มีสัญชาติไทย
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑) เคยถูกเพิก ถอนใบอนุญ าตประกอบกิจ การโรงงานทํา ประกอบ ซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐
๒) ต้องหรือเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓) ต้องหรือเคยต้องคําพิพ ากษาถึงที่สุด ให้จําคุกในความผิด ตามพระราชบัญ ญัติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
๔) เป็นผู้ซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน
๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) นิติบุคคล
(ก) คุณสมบัติ
เป็น บริษัท จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรื อบริษัท มหาชนจํากั ด
ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด ซึ่ง มีก รรมการของบริ ษัท เกิ น กึ่ ง หนึ่ งเป็ น ผู้ มีสั ญ ชาติไ ทย
และมีผู้ถือหุ้นเกิน ร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
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(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑) เคยถูกเพิก ถอนใบอนุญ าตประกอบกิจ การโรงงานทํา ประกอบ ซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐
๒) ต้องหรือเคยต้องคําพิพ ากษาถึงที่สุด ในความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓) ต้องหรือเคยต้องคําพิพ ากษาถึงที่สุด ในความผิด ตามพระราชบัญ ญัติโ รงงาน
ผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นซึ่งมีจํานวนหุ้นมากที่สุดตามลําดับลงมาห้าอันดับของผู้รับ
ใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อรัฐมนตรีโดยเร็ว
ข้อ ๔ กรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจจัดการโรงงานของผู้รับใบอนุญาต
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบรู ณ์
(๒) เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๓) เคยเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจจัดการโรงงานของผู้รับ
ใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทํา ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ
ตามคําสั่ง ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่น ดิ น ฉบับที่ ๓๗ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจจัดการโรงงานของโรงงานผลิตอาวุธอื่น
(๕) ต้องหรือเคยต้องคําพิพ ากษาถึงที่สุด ให้จําคุกในความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ต้องหรื อเคยต้ องคําพิ พ ากษาถึงที่สุ ด ให้จํา คุกในความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติโ รงงาน
ผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๗) เป็นผู้ซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๙) เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ ๕ กรณีที่ปรากฏภายหลังว่า กรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจ
จัดการโรงงานของผู้รับใบอนุญาตมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ และรัฐมนตรีได้เพิกถอนความเห็นชอบ
ที่ให้ไว้แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ต่อรัฐมนตรีเพื่อเป็น
กรรมการหรือ ผู้จั ด การของผู้ รับ ใบอนุญ าต หรื อผู้ มีอํ านาจจัด การโรงงานของผู้ รับ ใบอนุ ญ าตแทน
ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการเพิกถอนความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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ข้อ ๖ เมื่อได้รับคําขออนุญาตแล้ว ก่อนเสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ ความเป็นไปได้
ของโครงการที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต และความจําเป็นของทางราชการและประโยชน์ที่ทางราชการ
จะได้รับจากการอนุญาตตามคําขอ
(๒) ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม หรือคณะกรรมการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานอาวุธตามคําขอและการควบคุมมาตรฐาน
(ข) ความจําเป็นและความต้องการของทางราชการที่มีต่ออาวุธที่ผู้ยื่นคําขอจะผลิตขึ้น
(ค) ความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายทางทหารในการอนุญาตตามคําขอ
(ง) ความปลอดภัยของสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาวุธ สถานที่เก็บอาวุธ และสถานที่ใกล้เคียง
(๓) ให้คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหาร หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง พิจารณารายงานการศึกษาโครงการในรายละเอียดและความเหมาะสมในการสนับสนุน
ให้เอกชนประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ
ข้อ ๗ ในการพิ จ ารณาและตรวจสอบคํ า ขอตามข้ อ ๖ กรมการอุ ต สาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร คณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) หรือคณะกรรมการ
ตามข้อ ๖ (๓) อาจเสนอแนะข้อกําหนด มาตรการ เงื่อนไข และข้อพิจารณาอื่น ๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของรัฐมนตรีได้
ข้อ ๘ เมื่อรัฐมนตรีอนุญ าตและผู้ข อรับใบอนุญ าตได้ชําระค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตแล้ ว
ให้ออกใบอนุญาตตามแบบท้ายกฎกระทรวงตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ ให้ใช้แบบ อ. ๒
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ ให้ใช้แบบ อ. ๒ - ๑
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซ่อมแซมอาวุธ ให้ใช้แบบ อ. ๒ - ๒
(๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ ให้ใช้แบบ อ. ๒ - ๓
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ยื่นคําขอตามแบบ อ. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอนั้น
จํานวนสองชุด ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับคําขอตามข้อ ๙ ให้กรมการอุต สาหกรรมทหาร ศูน ย์การอุต สาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ร ะบุไว้ในคําขอ ความจําเป็นและความต้องการของทางราชการ
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบโรงงานผลิตอาวุธของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามรายการที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด ก่อนเสนอรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๑ เมื่อรัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและผู้ขอได้ชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแล้ว ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ อ. ๒ แบบ อ. ๒ - ๑ แบบ อ. ๒ - ๒ แบบ อ. ๒ - ๓
แล้วแต่กรณี โดยมีข้อความว่า “ฉบับต่ออายุ” กํากับไว้ซ้ายมือเหนือเลขที่ใบอนุญาต โดยตัดเงื่อนไข
ที่ได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วออก
การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และผู้รับ
ใบอนุญาตอาจขอต่ออายุใบอนุญาตอีกได้
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตามแบบ อ. ๒๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบคําขอนั้นจํานวนสองชุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือชํารุดเสียหาย
การออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตตามแบบ อ. ๒ แบบ อ. ๒ - ๑
แบบ อ. ๒ - ๒ แบบ อ. ๒ - ๓ แล้วแต่กรณี และให้ประทับตราคําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดง
ไว้ที่กึ่งกลาง ส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต
ข้อ ๑๓ คํ า ขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ ยื่ น ณ กรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ศู น ย์ ก าร
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข้อ ๑๔ บรรดาคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การโรงงานทํ า ประกอบ ซ่ อ มแซม หรื อ เปลี่ ย นลั ก ษณะอาวุ ธ ที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอตามวรรคหนึ่งมีข้อความแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้กรมการ
อุตสาหกรรมทหารแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตแก้ไข
หรือปฏิบัติตามให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก สุกาํ พล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ.๑
เลขรับที…่ ……………………………..…
วันที่…………………………………………
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ
เขียนที…่ …………………………….
วันที่……..เดือน……...……….พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า……………………………(บริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด)………………………………….…จดทะเบียน
ณ................................................. เมื่อวันที่....................................เดือน………………………………………………………พ.ศ. ….…
เลขทะเบียน……………….มีสาํ นักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ณ เลขที…่ …………ตรอก/ซอย ………………………………………….………....
หมูท่ …ี่ ………………….ถนน ………………ตําบล/แขวง…………….………………………………………………………………………………….
อําเภอ/เขต……………………………………….จังหวัด …………………….รหัสไปรษณีย์ …………….................................................
โทรศัพท์ ………………โทรสาร............................…….โดยมี ……………………………………………….
อายุ …………...ปี
เป็ น ผู้ มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนหรื อ บั ต รอื่ น
(ระบุ)………………………...............เลขที่ ……………...........................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต …………………………… จังหวัด……………………………อยู่บ้านเลขที่ ………………………………………
ตรอก/ซอย …………………………………..……… หมู่ที่ ……………………………………………ถนน ………………………………..……
ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต ……………....จังหวัด ………….……………………………………………………………..
รหัสไปรษณีย์ ………………โทรศัพท์ ……………………โทรสาร .........................................................................................
มีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขออนุญาต
ทําอาวุธ
ประกอบอาวุธ
ซ่อมแซมอาวุธ
เปลี่ยนลักษณะอาวุธ
คือ .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ …………………. ตรอก/ซอย …………………. หมูท่ ี่ ………………………………………………………….
ถนน................................................................... ตําบล/แขวง ...............................................................................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
โทรศัพท์..................................................... โทรสาร........................................................................

-๒ พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(๒) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
(๓) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากรของนิติบุคคล
(๕) หนังสือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
(๖) หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้รับมอบอํานาจให้ยื่นคําขอแทน
(๗) สํ า เนาบั ต รประชาชนหรื อ บั ต รอื่ น ที่ ใ ช้ แ ทนบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของกรรมการ
ผู้ จั ดการ หรื อ ผู้ มี อํ านาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล และในกรณี ที่ ผู้ ยื่ นคํ า ขอได้ รั บ มอบอํ านาจให้ ยื่ น คํ า ขอแทน
ต้องมีสําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจด้วย
(๘) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของกรรมการ ผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล
และในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้รับมอบอํานาจให้ยื่นคําขอแทนต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจด้วย
(๙) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ สัญชาติ และจํานวนหุ้นที่ถือ
(๑๐) สํ า เนาใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน หรื อ เอกสาร
หรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงงาน
(๑๑) เอกสารแสดงว่ า มี ค วามรู้ แ ละความชํ า นาญเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การผลิ ต อาวุ ธ
กรณี ที่ ผู้ ข ออนุ ญ าตจะผลิ ต อาวุ ธ ที่ มี ผู้ ผ ลิ ต อยู่ แ ล้ ว จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากผู้ ผ ลิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง แสดงได้ ว่ า
ยิ น ยอมอนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต ได้ หากเป็ น เอกสารที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ในต่ า งประเทศจะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองเอกสาร
จากประเทศที่ จั ด ทํ า เอกสารด้ ว ย และจะต้ อ งแปลเป็ น ภาษาไทยโดยผ่ า นการรั บ รองจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ในการแปลเป็นภาษาไทย
(๑๒) เอกสารแสดงว่ า มี ทุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญเพี ย งพอที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ตามคําขอนี้ พร้อมด้วยหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
(๑๓) โครงการในการดํ า เนิ น การทํ า ประกอบ ซ่ อ มแซม หรื อ เปลี่ ย นลั ก ษณะอาวุ ธ
แล้ ว แต่ ก รณี สํ า หรั บ หน่ ว ยงานตามมาตรา ๗ โดยระบุ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารดํ า เนิ น กิ จ การโดยตลอด
ตามเอกสารแนบท้าย
(๑๔) แผนที่ แ สดงสถานที่ ตั้ ง โรงงาน รายการและแบบของสถานที่ เ ก็ บ วัต ถุห รือ อ า วุธ
ที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผ ลิตขึ้น
(๑๕) สํ า เนาโฉนดที่ ดิ น หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ ข องที่ ตั้ ง โรงงาน หรื อ เอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
(๑๖) เอกสารอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)……………………………………… ผู้ยื่นคําขอ
(……………………………………)
หมายเหตุ

ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ต้องการ

เอกสารแนบท้ายแบบ อ. ๑
๑. สรุปโครงการ
๑.๑ ความเป็นมาของโครงการ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.๓ ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
๒. รายการลงทุน
๒.๑ ผู้ก่อการและผูร้ ่วมลงทุน
๒.๒ การลงทุนในการก่อตัง้ โครงการ
๒.๓ การลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
๒.๔ กําหนดการลงทุน
๒.๕ การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓. การจัดหาเงินทุนและโครงการสร้างเงินทุน
๓.๑ เงินทุนจากต่างประเทศ
๓.๒ เงินทุนจากภายในประเทศ
๓.๓ เงินทุนในกิจการ
๓.๔ เครดิตต่าง ๆ
๔. การศึกษาความเป็นไปได้ทสี่ ําคัญ
๔.๑ นโยบายและแนวทางดําเนินงาน
๔.๒ การตลาดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาด
๔.๓ วิธีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
๔.๔ ปริมาณการผลิต
๔.๕ ภาวะการแข่งขัน
๔.๖ ปริมาณการขายและการส่งเสริมการขาย
๕. ความสามารถในการดําเนินงาน
๕.๑ กําลังการผลิตของเครือ่ งจักร
๕.๒ กําลังผลิตจริง
๕.๓ กรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
๕.๔ Technical Know – How ที่นํามาใช้กับโรงงาน
๕.๕ การจัดหากําลังพลและการฝึกกําลังพล
๕.๖ การจัดหาและการสํารองวัตถุดิบ
๖. มาตรการอื่น ๆ
๖.๑ มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงงาน แรงงาน และชุมชนใกล้เคียง
๖.๒ มาตรการรักษาสภาพแวดล้อมโรงงานและชุมชนใกล้เคียง

แบบ อ.๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ
ใบอนุญาตที…่ ……./……
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
...............................................................................................................................................……………
มีสํานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ณ เลขที…่ ……………… ตรอก/ซอย .........................................หมู่ท…ี่ ………….
ถนน……………………………………………..…………………….………ตําบล/แขวง…………………………………………………………
อําเภอ/เขต ………………………………………………………………….จังหวัด……………………………………………………….………
รหัสไปรษณีย์ …………………โทรศัพท์ ……………………………………….…โทรสาร...............………
เพือ่ แสดงว่าเป็นผู้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ คือ.................................................
………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………………………………..………...หมู่ที่ .................................
ถนน …………………..............................................ตําบล/แขวง …………………………………………………………………………
อําเภอ/เขต ………………………………………………………………………………จังหวัด …………………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………………..………โทรศัพท์ ………………………………..………โทรสาร...............................
โดยมีเงือ่ นไขที่ผอู้ นุญาตกําหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานนีจ้ ะต้องเปิดดําเนินการทําอาวุธภายใน ....................... วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ
(๒) สถานที่เ ก็บ วัตถุห รืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น ต้องมีลกั ษณะ ............
………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
(๓) ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นแปลงผู้ถือหุ้นซึง่ มีจาํ นวนหุ้นมากทีส่ ุดตามลําดับลงมาห้าอันดับของผู้รบั
ใบอนุญาต ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
(๔) อื่น ๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ .................... เดือน ........................ พ.ศ. .......……
ให้ไว้ ณ วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. .......……
(ลงชื่อ) ………………….…..………………….
( ………………….………………….. )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ.๒-๑

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ
ใบอนุญาตที…่ ……./……
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
...................................................................................................................................................................
มีสํานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ณ เลขที…่ ……………… ตรอก/ซอย .........................................หมู่ท…ี่ …………….
ถนน……………………………………………..…………………….………ตําบล/แขวง………………………………………………………….…
อําเภอ/เขต ………………………………………………………………….จังหวัด………………………………………………………………..…
รหัสไปรษณีย์ …………………โทรศัพท์ ……………………………………….…โทรสาร.....................................................………
เพือ่ แสดงว่าเป็นผู้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ คือ............................................
………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ………….. ตรอก/ซอย …………………………………..………... หมูท่ ี่ ...........................………
ถนน …………………..............................................ตําบล/แขวง …………………………………………………………………..………..
อําเภอ/เขต ………………………………………………………………………………จังหวัด …………………………………..…………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………………..………โทรศัพท์ ………………………………..………โทรสาร...................................
โดยมีเงือ่ นไขที่ผอู้ นุญาตกําหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานนี้จะต้องเปิดดําเนินการประกอบอาวุธภายใน .......................................................... วัน
นับแต่วันที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ
(๒) สถานที่เ ก็บ วัตถุห รืออาวุธที่ใช้ในการประกอบอาวุธหรืออาวุธที่ป ระกอบขึ้น
ต้องมีลักษณะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือ หุ้นซึ่งมีจํานวนหุ้นมากที่สุดตามลําดับลงมาห้าอันดับ ของผู้รับ
ใบอนุญ าต ให้ผู้รับ ใบอนุญ าตรายงานการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวต่อ รั ฐมนตรีภายในสิบ ห้ าวันนับ แต่ วันที่มีก าร
เปลี่ยนแปลง
(๔) อื่น ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……...……… เดือน ……………..…………… พ.ศ. ………………….……
ให้ไว้

ณ

วันที่ ……...……… เดือน ………………… พ.ศ. ……………….……
(ลงชื่อ) ………………………………………………………….
( ………………………………………..…………….. )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ.๒-๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานซ่อมแซมอาวุธ
ใบอนุญาตที่ ………./……
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
............................................................................................................................................................…………
มีสํานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ณ เลขที…่ ……………… ตรอก/ซอย .........................................หมู่ท…ี่ ………………….
ถนน……………………………………………..…………………….………ตําบล/แขวง……………………………………………………………….…
อําเภอ/เขต ………………………………………………………………….จังหวัด……………………………………………………………………..…
รหัสไปรษณีย์ …………………โทรศัพท์ ……………………………………….…โทรสาร............................................................………
เพือ่ แสดงว่าเป็นผู้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซ่อมแซมอาวุธ คือ................................................
………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………………………………..………...หมู่ที่ ..................................……
ถนน …………………..............................................ตําบล/แขวง ………………………………………………………………………………..
อําเภอ/เขต ………………………………………………………………………………จังหวัด …………………………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………………..………โทรศัพท์ ………………………………..………โทรสาร.......................................
โดยมีเงือ่ นไขที่ผอู้ นุญาตกําหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานนีจ้ ะต้องเปิดดําเนินการซ่อมแซมอาวุธภายใน..................................................................วัน
นับแต่วันที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซ่อมแซมอาวุธ
(๒) สถานที่เ ก็บ วัตถุห รืออาวุธที่ใช้ในการซ่อ มแซมอาวุธหรืออาวุธที่ซ่อ มแซม
ต้องมีลกั ษณะ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(๓) ในกรณีที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงผู้ถือ หุ้นซึ่ง จํานวนหุ้นมากที่สุ ดตามลําดับ ลงมาห้าอัน ดับ ของผู้รั บ
ใบอนุญาต ให้ผ้รู ับใบอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๔) อื่น ๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ …….....…… เดือน …………………..…………… พ.ศ. .................……
ให้ไว้ ณ วันที่ ……...……… เดือน ……………………….………… พ.ศ. ………….………
(ลงชื่อ) …………………………………………..……………….
(……………………………………………………….. )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ.๒-๓

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานเปลีย่ นลักษณะอาวุธ
ใบอนุญาตที…่ ……./……
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
...............................................................................................................................………………………………
มีสํานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ณ เลขที…่ ……………… ตรอก/ซอย ......................................... หมู่ท…ี่ …………….
ถนน……………………………………………..…………………….………ตําบล/แขวง…………………………………………………………….
อําเภอ/เขต ………………………………………………………………….จังหวัด………………………………………………………………...…
รหัสไปรษณีย์ …………………โทรศัพท์ ……………………………………….…โทรสาร.......................................................………
เพือ่ แสดงว่าเป็นผู้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ คือ ..................................
………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………..…………
โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ………….. ตรอก/ซอย ……………………………………..………...หมู่ที่ .............................………
ถนน …………………..............................................ตําบล/แขวง ……………………………………………………………………………..
อําเภอ/เขต ………………………………………………………………………………จังหวัด ………………………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………………………..………โทรศัพท์ ………………………………..………โทรสาร.....................................
โดยมีเงือ่ นไขที่ผอู้ นุญาตกําหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานนี้จะต้องเปิดดําเนินการเปลี่ยนลักษณะอาวุธภายใน .................................................................. วัน
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปลีย่ นลักษณะอาวุธ
(๒) สถานที่เ ก็บ วัตถุห รืออาวุธที่ใช้ในการเปลี่ยนลัก ษณะอาวุธหรืออาวุธที่เ ปลี่ยนลัก ษณะ
ต้องมีลกั ษณะ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
(๓) ในกรณีที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงผู้ถือ หุ้นซึ่ง จํานวนหุ้นมากที่สุ ดตามลําดับ ลงมาห้าอัน ดับ ของผู้รั บ
ใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๔) อื่น ๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ …….....…… เดือน …………………..…………… พ.ศ. .................……
ให้ไว้ ณ วันที่ ……...……… เดือน ……………….………… พ.ศ. ………….……..…
(ลงชื่อ) …………………………………………..……………….
(……………………………………………………….. )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ.๓
เลขรับที…่ ………………………………
วันที่………………………..…………….
(สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผู้กรอก)
คําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ
เขียนที…่ ……………………………….…….
วันที…่ …..เดือน……………….พ.ศ……………
๑. ข้าพเจ้า……………………………(บริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ………………………..…จดทะเบียน
ณ ………………………………………….เมือ่ วันที่ ……………………………………………………..……..เดือน ……………… พ.ศ. …………
เลขทะเบียน ……………….มีสาํ นักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ………………ตรอก/ซอย ………………………………………………...
หมูท่ …ี่ ………….ถนน…………………………………………………..…….. ตําบล/แขวง ………………………………..………………………
อําเภอ/เขต ……………………………………………………………………..จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์ ……………………
โทรศัพท์ ……………………โทรสาร ........……..โดยมี …………………………………………………………………………………..…………..
อ า ยุ ……….ปี เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ล ง น า ม ผู ก พั น นิ ติ บุ ค ค ล บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น ห รื อ บั ต ร อื่ น
(ระบุ)……………………………………………………………………………………..เลขที่………………………………………………………………
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด………………………………………อยู่บา้ นเลขที…่ ………………………..
ตรอก/ซอย ……………………………………… หมู่ที่ ……………… ถนน ……………………………………………………..………………
ตําบล/แขวง ………………………………อําเภอ/เขต ……………………………………………………… จังหวัด …………………………
รหัสไปรษณีย์ ...………………….. โทรศัพท์ ………………………โทรสาร……………………………………………………….………………
๒. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้รับอนุญาต
ทําอาวุธ
ประกอบอาวุธ
ซ่อมแซมอาวุธ
เปลี่ยนลักษณะอาวุธ
คือ ……….......…………………………………………………………………...………………………………………………..
………………………………………......……………………………………………………………….………………………………………………………
ตามใบอนุญาตที…่ …………/…………. ออกให้เมื่อวันที…่ ……………….….. เดือน …………………………….. พ.ศ. ..………...
และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันที่ …………. เดือน ……………………… พ.ศ. ………………………………….… โดยมีโรงงานตั้งอยู่
ณ เลขที่ ………… ตรอก/ซอย ……………………………………..…………….…. หมูท่ ี่ .............................................……………….
ถนน ………………………………………………………………..………… ตําบล/แขวง ……………………………………………..………….
อําเภอ/เขต..............................……………………จังหวัด …………………………………………….…รหัสไปรษณีย์ ……………………..
โทรศัพท์ ......................................................................……………โทรสาร............................

- ๒ ๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๒
๔. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้สง่ มอบเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนีม้ าประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ทําอาวุธ
ประกอบอาวุธ
ซ่อมแซมอาวุธ
เปลี่ยนลักษณะอาวุธ
(๒) บัญชีรายชื่อผูเ้ ป็นกรรมการและผูจ้ ัดการของผู้รบั ใบอนุญาต และผู้มีอํานาจจัดการโรงงานของ
ผู้รบั ใบอนุญาต ทีเ่ ป็นปัจจุบัน
(๓) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ สัญชาติ และจํานวนหุ้นที่ถือที่เป็นปัจจุบัน
(๔) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ กรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้รบั มอบอํานาจให้ยื่นคําขอแทน
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………………… ผู้ยื่นคําขอ
(…………………………………)

หมายเหตุ ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

แบบ อ.๒๐
เลขรับที…่ ………….…………………
วันที่…………………………………….
(สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผู้กรอก)
คําขอ
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ
เขียนที…่ …………………………….
วันที…่ …..เดือน……………….พ.ศ………
๑. ข้าพเจ้า………………… (บริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ………………………………….จดทะเบียน
ณ ……………………………………………………..…………………….เมือ่ วันที…่ ……………………..เดือน ……………… พ.ศ. …………
เลขทะเบียน……………….มีสาํ นักงานใหญ่ตงั้ อยู่ ณ เลขที…่ ……………ตรอก/ซอย ………………………………….……………….
หมูท่ …ี่ …………………………….ถนน……………………………………… ตําบล/แขวง………………………………………..…………….…….
อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด………………………………………………….………………รหัสไปรษณีย์ ………………..…………
โทรศัพท์ ……………………โทรสาร...........……………………………………………………..โดยมี ………………………….…………………..
อ า ยุ ……….ปี เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ล ง น า ม ผู ก พั น นิ ติ บุ ค ค ล บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น ห รื อ บั ต ร อื่ น
(ระบุ)…………………………………………………………….………………เลขที่……………………………………………………..………….........
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต …………..........………………จังหวัด……………………………………อยู่บ้านเลขที…่ ………….………………..
ตรอก/ซอย ……………………… หมู่ที่ ………………ถนน ……………………………………………………………………………………………
ตําบล/แขวง ……………………………….. อําเภอ/เขต ………………………....จังหวัด ……………………………………….………………
รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ ……………………….โทรสาร................................................
๒. ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของ
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้รับอนุญาต
ทําอาวุธ
ประกอบอาวุธ
ซ่อมแซมอาวุธ
เปลี่ยนลักษณะอาวุธ
คือ ..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
ตามใบอนุญาตที่ ……………/……………. ออกให้เมือ่ วันที…่ ……………….. เดือน…………………………………..……….. พ.ศ. ……
และใบอนุญาตจะสิน้ อายุวันที่ ……………………………..…เดือน …………………………………….พ.ศ…............โดยมีโรงงานตั้งอยู่
ณ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย …………………………………….………………. หมู่ที่ ………………………………………….…………
ถนน ……………………………..………. ตําบล/แขวง …………………………………………………………………………….…………………….
อําเภอ/เขต ………………………………………………จังหวัด …………………………………….รหัสไปรษณีย์ ………………………………..
โทรศัพท์ …………………………โทรสาร.............................………………………………………………………………………………………….

- ๒๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาตตามข้อ ๒
๔. เหตุทขี่ อรับใบแทนใบอนุญาต เนือ่ งจาก..........................................................................................
๕. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้สง่ มอบเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนีม้ าประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) ใบแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนัน้ สูญหาย กรณีใบอนุญาตสูญหาย
(๒) ใบอนุญาตฉบับเดิมทีเ่ หลืออยู่ กรณีใบอนุญาตชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ
(๓) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน
ผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีจํานวนหุ้นมากที่สุดตามลําดับลงมาห้าอันดับ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้จัดการของผู้รับ
ใบอนุญาต หรือผู้มีอํานาจจัดการโรงงานของผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

