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หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงกลาโหม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เป็ นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่ อง แต่ งตั้งพนักงานเจ้าหน้ าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมยุ ทธภั ณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
จึงได้ออกประกาศกระทรวงกลาโหมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
๑.๑ ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่ อง แต่ งตั้ งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อปฏิ บั ติ การ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖
๑.๒ ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่ อง แต่ งตั้ งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อปฏิ บั ติ การ
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๒.๑ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒.๑.๑ ผู้อานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒.๑.๒ รองผู้อานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒.๑.๓ เสนาธิการ
๒.๑.๔ รองเสนาธิการ
๒.๑.๕ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๒.๑.๖ ผู้อานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒.๑.๗ รองผู้อานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒.๒ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๒.๒.๑ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
๒.๒.๒ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
๒.๒.๓ เสนาธิการ
๒.๒.๔ รองเสนาธิการ
๒.๒.๕ วิศวกร
๒.๒.๖ ผู้อานวยการกองตรวจกิจการอุตสาหกรรม
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๒.๒.๗
๒.๒.๘
๒.๒.๙
๒.๒.๑๐
๒.๒.๑๑
๒.๒.๑๒
๒.๒.๑๓
๒.๒.๑๔

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้อานวยการกองควบคุมโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์
รองผู้อานวยการกองตรวจกิจการอุตสาหกรรม
รองผู้อานวยการกองควบคุมโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
รองผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์
หัวหน้าแผนกตรวจอาวุธและยุทโธปกรณ์ กองตรวจกิจการอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนกตรวจวัตถุระเบิดและสารเคมี กองตรวจกิจการอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่ควบคุมและอาวุธปืน กองควบคุมโรงงานผลิตอาวุธ

ของเอกชน
๒.๒.๑๕ หั ว หน้ าแผนกอนุ ญาตด าเนิ นกิ จการโรงงานผลิ ตอาวุ ธ กองควบคุ ม
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
๒.๒.๑๖ หัวหน้าแผนกหนังสืออนุญาตโรงงานผลิตอาวุธ กองควบคุมโรงงานผลิต
อาวุธของเอกชน
๒.๒.๑๗ หัวหน้าแผนกใบอนุญาต กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๒.๑๘ หัวหน้าแผนกควบคุมยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๒.๑๙ หัวหน้าแผนกควบคุมการส่งออกยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๒.๒๐ หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๒.๒๑ ประจาแผนกตรวจอาวุธและยุทโธปกรณ์ กองตรวจกิจการอุตสาหกรรม
๒.๒.๒๒ ประจาแผนกตรวจวัตถุระเบิดและสารเคมี กองตรวจกิจการอุตสาหกรรม
๒.๒.๒๓ ประจาแผนกเจ้าหน้าที่ควบคุมและอาวุธปืน กองควบคุมโรงงานผลิตอาวุธ
ของเอกชน
๒.๒.๒๔ ประจ าแผนกอนุ ญาตด าเนิ นกิ จการโรงงานผลิ ต อาวุ ธ กองควบคุ ม
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
๒.๒.๒๕ ประจ าแผนกหนั งสื ออนุ ญาตโรงงานผลิ ต อาวุ ธ กองควบคุ มโรงงาน
ผลิตอาวุธของเอกชน
๒.๒.๒๖ ประจาแผนกใบอนุญาต กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๒.๒๗ ประจาแผนกควบคุมยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๒.๒๘ ประจาแผนกควบคุมการส่งออกยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๒.๒๙ ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๒.๓๐ เจ้าหน้าที่ตรวจยุทธภัณฑ์ แผนกควบคุมยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์
๒.๓ สานักนโยบายและแผนกลาโหม
ผู้อานวยการกองสรรพกาลัง สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
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หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๔ กรมพระธรรมนูญ
๒.๔.๑ ผู้อานวยการกองนิติธรรมทหาร
๒.๔.๒ ผู้อานวยการกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ
๒.๕ กรมส่งกาลังบารุงทหาร
ผู้อานวยการกองส่งกาลัง สานักส่งกาลังบารุงร่วม
๒.๖ กรมสรรพาวุธทหารบก
ผู้อานวยการกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
๒.๗ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
นายทหารฝ่ายเทคนิคการวัตถุระเบิด
๒.๘ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ผู้อานวยการกองพัสดุสรรพาวุธ
๒.๙ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
นักวิทยาศาสตร์
๒.๑๐ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
หัวหน้านายทหารฝ่ายอานวยการ
๒.๑๑ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
รองผู้อานวยการกองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ์
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

