การวิเคราะห์ผลกระทบทิ่เกิดขิ้นจาก
ร่างพระราชบัญญัตควบคุมยุทธภัณฑ์ิ(ฉบับท่..)ิพ.ศ.ิ....
-------------------------------

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ที่ไ ด้จัด ทํา ขึ้น เป็ น การพิ จ ารณาผลกระทบของบทบั ญ ญั ติ ต าม ร่างพระราชบัญ ญัตินี้ ที่อาจมีผ ลต่อผู้ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร ได้รวบรวมประเด็นและนําสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผ ลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เพ่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.ิการแก้ไขเพ่มเตมพระราชบัญญัตควบคุมยุทธภัณฑ์ิพ.ศ.๒๕๓๐ิมดังน้
(๑) แก้ไขคําว่า “สารรังสี” เป็น “สารกัมมันตรังสี” และเพิ่มคําว่า “ยานพาหนะ” ในบทนิยาม
คําว่า “ยุทธภัณฑ์ ” ในอํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการประกาศกําหนดว่าสิ่งใดเป็น ยุทธภัณ ฑ์
และในหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าสิ่งใดเป็นยุทธภัณฑ์ (มาตรา ๔ มาตรา ๗
และมาตรา ๑๒(๑))
(๒) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กรณี ย านพาหนะและยุ ท ธภั ณ ฑ์ ป ระจํ า ยานพาหนะที่ ใช้ เพ่ อ การรบของ
ต่างประเทศซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยทางราชการมิให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการอ้างช่อ
กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิ ตอาวุธของเอกชนให้ เป็น ไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และกํา หนดให้
ยุ ทธภั ณ ฑ์ ห รออาวุธ ตามมาตรา ๖ ที่ ใช้ พ ลั งงานปรมาณู พลั งงานนิ วเคลี ยร์ หรอสิ่ งอ่นใดที่มี ลั กษณะเดี ยวกั น
ต้องแจ้งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ (มาตรา ๖(๔) และ (๕) และเพิ่มมาตรา ๖ วรรคสอง)
(๓) ปรั บ ปรุงองค์ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุมยุท ธภัณ ฑ์ การปฏิบั ติห น้าที่ต่อไปของ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งพ้ น จากตํ า แหน่ งก่ อ นวาระ และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ของ
คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ (มาตรา ๘ มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๑ และเพิ่มมาตรา ๙ วรรคสาม
และมาตรา ๑๐ วรรคสี่)
(๔) กําหนดให้ยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานปรมาณู พลังงานนิวเคลียร์ หรอสิ่งอ่นใด
ที่ใช้พลังงานในลักษณะเดียวกัน ที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าของหรอผู้ครอบครองยานพาหนะจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มมาตรา ๒๕/๑)
(๕) เพิ่มบทกําหนดโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรอไม่ปฏิบัติตามเง่ อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๕/๑ (มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓)

/๒.ิการวเคราะห์ ...

-๒๒.ิการว เคราะห์ ผ ลกระทบท่ เก ดข้ น จากร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ควบคุ ม ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ิ (ฉบั บ ท่ ..)ิิิิิิิิิิิิิ
พ.ศ.ิ....ิมดังน้
๒.๑ ผิ้ซิ่งอาจไดิ้รัิบผลกระทบจากการบิังคิับใชิ้กฎหมาย
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ดังนี้
๒.๑.๑ หน่วยงานภาครัฐ
๒.๑.๒ ภาคเอกชน
๒.๑.๓ ภาคประชาชน
๒.๒ ผลกระทบท่อาจได้รับจากกร่างกฎหมาย
การวิเคราะห์ผลกระทบแบ่งออกเป็น ๒ ข้อ ดังนี้
๒.๒.๑ ด้านสังคม (ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก : ประชาชนทั่วไป)
ิ-ิเช งบวกิ: ทํ า ให้ สั ง คมมี ค วามปลอดภั ย จากการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายดั งกล่ า ว
โดยกําหนดให้ ยานพาหนะซึ่งเป็ น ยุทธภัณ ฑ์ที่ใช้พลั งงานปรมาณู พลังงานนิว เคลี ยร์ หรอสิ่งอ่นใดในลั กษณะ
เดียวกัน ที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขออนุญาต เพ่อกําหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายจาก รังสีที่เกิด
จากยุทธภัณฑ์นั้น
- เชงลบ : ไม่มี
๒.๒.๒ิด้านความมั่นคง (ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก : หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน)
ิ-ิเช งบวก : การแก้ไขช่ อกฎหมายตามความในมาตรา ๖ (๕) เพ่ อให้ เกิด ความ
สะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย และตามมาตรา ๖ ถ้าเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานปรมาณู พลังงานนิวเคลียร์ หรอ
สิ่งอ่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องแจ้งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ และตามมาตรา ๒๕/๑ ในการกําหนดให้
ยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานปรมาณู พลังงานนิวเคลียร์ หรอสิ่งอ่ นใดในลักษณะเดียวกัน ที่จะเข้ามา
ในราชอาณาจั กรเจ้ าของหร อผู้ ครอบครองยานพาหนะจะต้ องขออนุ ญ าต ทั้ งนี้ เพ่ อเป็ นข้อมู ล ในการกําหนด
มาตรการในการป้ องกัน อัน ตรายจากรั งสี ที่ เกิ ดจากยุ ท ธภั ณ ฑ์ นั้ น อีก ทั้ ง การเพิ่ ม บทกําหนดโทษสํ าหรับ ผู้ ที่
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕/๑ ทําให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีความตระหนักในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และไม่กระทําผิดกฎหมายดังกล่าว
- เชงลบ : ไม่มี

/๓.ิประโยชนิ์...

-๓๓.ิประโยชนิ์ทิ่ประชาชนและสิังคมไดิ้รับิ
๓.๑ การแก้ไขคําว่า “สารรังสี” เป็น “สารกัมมันตรังสี” และเพิ่มคําว่า “ยานพาหนะ” ในบทนิยาม
คําว่า “ยุทธภัณฑ์” ทําให้เกิดความชัดเจน และครอบคลุมในการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในการควบคุมยุทธภัณฑ์
๓.๒ การแก้ไขความในมาตรา ๖ (๕) จากเดิม “...คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙...” เป็น “...กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน...” ทําให้เกิด
ความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย
๓.๓ การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ย วกับ การประชุม ของคณะกรรมการ ทําให้ องค์ป ระกอบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็น ผู้ มี ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ในด้านยุทธภั ณฑ์ การพลั งงานทหาร และการป้ องกันประเทศ
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามการแบ่งส่วนราชการ รวมถึงสอดคล้องกับการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน อีกทั้ง ทําให้การปฏิบัติในการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ในการวินิจฉัยชี้ขาด
ชนิดยุทธภัณฑ์ การเสนอความเห็น เสนอแนะหรอให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรี และพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต
เป็นไปด้วยความชัดเจน
๓.๔ ทําให้สังคมมีความปลอดภัยจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยกําหนดให้ยานพาหนะ
ของเอกชนซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานปรมาณู พลังงานนิวเคลียร์ หรอสิ่งอ่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่จะเข้ามา
ในราชอาณาจักรเจ้าของหรอผู้ครอบครองยานพาหนะจะต้องขออนุญาต เพ่อกําหนดมาตรการในการป้องกัน
อันตรายจากรังสีที่เกิดจากยุทธภัณฑ์นั้น
๓.๕ การตรากฎหมายดังกล่าวขึ้น ทําให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมถึงการบั งคับ ใช้กฎหมายตามมาตรา ๖ และมาตรา ๒๕/๑ ทําให้ กระทรวงกลาโหม มีฐานข้อมูล
ของหน่วยงานหรอผู้ใช้ และยุทธภัณฑ์หรอยานพานะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานปรมาณู พลังงานนิวเค ลียร์
หร อสิ่ ง อ่ น ใดในลั ก ษณะเดี ย วกั น ที่ จ ะเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง สามารถทํ า ให้ มี ก ารควบคุ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๖ การเพิ่มบทกําหนดโทษใน มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ สําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา
๒๕/๑ ทําให้ห น่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ไม่กระทําผิดกฎหมายดังกล่าว

