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๑๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    หลักการและเหตผุล 

โดยที่คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ 
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว 
บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาต และมาตรการ
ในการควบคุมและตรวจสอบโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน รวมทั้ง
ปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

สาระสาํคญัโดยสรปุ 
๑. ใหยกเลิก 

 (๑) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 (๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
 (๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

๒. บทนิยาม 
 “โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ซึ่ ง ไ ด รั บ ใบอนุญาตประกอบกิ จการ โ ร ง ง านผลิ ตอาวุ ธตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “ผลิต” หมายความวา ทํา ประกอบ ซอมแซม หรือเปล่ียน
ลักษณะ 
  
 

โดย  นางสาวสทุธมิาตร  จนัทรแดง
นิติกร   กลุมงานพฒันากฎหมาย

พระราชบญัญัติโรงงานผลิต
อาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๒๒  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๒๓ ก หนา  ๑ 
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๑๒๐ 

“อาวุธ” หมายความวา 
 (๑) อาวุธปน หรืออาวุธอยางอ่ืนซึ่งใชสงกระสุนปน โดยวิธี
ระเบิด หรือกําลังดันของกาซหรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอยางใด ๆ ซึ่ง
ตองอาศัยอํานาจของพลังงาน รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย 
 (๒) กระสุนปน และหมายความรวมถึงกระสุนโดด กระสุน
ปราย กระสุนแตก ลูกระเบิดตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มี
หรือไมมีกรด กาซ เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือ
กระสุน ลูกระเบิด ตอรป โด ทุนระเบิดและจรวด ที่ มีคุณสมบัติ
คลายคลึงกัน หรือเครื่อง หรือส่ิงสําหรับอัดหรือทําหรือใชประกอบ
กระสุนปน รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย 
 (๓) วัตถุที่สามารถสงกําลังดันอยางแรงตอส่ิงหอมลอมโดย
ฉับพลันในเม่ือระเบิดขึ้นโดยมีส่ิงเหมาะมาทําใหเกิดกําลังดัน หรือโดย
การสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทําใหมีแรงทําลายหรือแรงประหาร 
และหมายความรวมถึงเชื้อปะทุหรือวัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพคลายคลึงกัน 
ซึ่งใชหรือทําขึ้นเพื่อใหเกิดการระเบิด รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้น
ดวย หรือ 
 (๔)  ส่ิงอ่ืนใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให
หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกันกับอาวุธตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งนั้นดวย 
 “สวนประกอบ” หมายความวา สวนตาง ๆ ของอาวุธ และ
หมายความรวมถึงอุปกรณอ่ืนใดซึ่งเมื่อนํามาประกอบกับอาวุธดังกลาว
แลว ทําใหอาวุธนั้นมีประสิทธิภาพหรือเกิดประโยชนแกการใชเพิ่มขึ้น 
หรือทํา ใหคุณลักษณะเปลี่ ยนแปลงไป  ทั้ งนี้  ตามที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 
ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรี ผู รั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

๓. บทท่ัวไป 
 ๓.๑  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการผลิตอาวุธโดยสวน
ราชการของกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ แตให
รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลใดผลิตอาวุธสําหรับสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวนราชการอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจที่ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย 
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปนในการมีและใชตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา ๗) 
 ๓.๒ นอกจากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ การกระทํา
ซึ่งไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการกระทํานั้นไดรับยกเวน 
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๑๒๑ 

ไมตองขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนและ
กฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ (มาตรา ๘) 
 

 ๔. วาดวยการขอและการออกใบอนุญาต 
 ๔.๑ หลักเกณฑการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต กฎหมายกําหนด 
ใหบุคคลใดประสงคจะประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม โดยบุคคลที่จะมีสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตตองเปนบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑)  เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 
 (๒) เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด 
 (๓) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 ๔.๒  เง่ือนไขการออกใบอนุญาต ในการออกใบอนุญาต 
กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตให
ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑)  ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของอาวุธที่ผูรับใบอนุญาตจะตอง
ผลิต 
 (๒) การขาย  หรือจําหนายอาวุธใหแกหนวยงานตาม 
มาตรา ๗ 
 (๓) การรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตาม 
มาตรา ๖ เขาฝกอบรมการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาวุธของผูรับ
ใบอนุญาต 
 (๔) การกําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวน และแหลงกําเนิด
ของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธ 
 (๕) สถานที่เก็บวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธ
ที่ผลิตขึ้น 
 (๖) มาตรการในการรักษาความลับในการผลิตอาวุธ 
 (๗) มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการผลิตอาวุธ 
 (๘) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของผูถือหุนซึ่ง
เปนคนต างด าวตามกฎหมายว าด วยการประกอบธุ รกิ จของ 
คนตางดาวหรือผูถือหุนซึ่งมีจํานวนหุนมากที่ สุดตามลําดับลงมา 
หาอันดับของผูรับใบอนุญาต หรือการรายงานการดําเนินการใด ๆ ตาม
เง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาต 
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 (๙) มาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการตรวจสอบอาวุธที่
ผลิตขึ้นหรือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตอาวุธตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๐) เง่ือนไขอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ 
 ๔.๓  ประเภทของใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหใบอนุญาต 
มี ๔ ประเภท คือ 
 (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธ 
 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ 
 (๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซอมแซมอาวุธ 
 (๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปลี่ยนลักษณะอาวุธ 
 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทําอาวุธใหถือวาไดรับ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบ ซอมแซม และเปลี่ยนลักษณะ
อาวุธ และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่ง
อาวุธที่ไดรับใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะ 
แลวแตกรณี (มาตรา ๑๑) 
 ๔.๔  อายุการใชงานใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหใบอนุญาต
ทั้ง ๔ ประเภทใชไดตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดไวในใบอนุญาต 
แตมิใหกําหนดเกิน ๑๐ ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต แตหากมีกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีการเลิกประกอบกิจการ 
 (๒) มีการยายโรงงานผลิตอาวุธ ไปจากที่ ซึ่ งระบุ ไว ใน
ใบอนุญาต 
 (๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานสิ้นอายุ 
 กฎหมายใหถือวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุในวันที่รัฐมนตรี
อนุญาตใหเลิกประกอบกิจการ หรือวันที่ออกใบอนุญาตใหม หรือวันที่
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานสิ้นอายุ
แลวแตกรณี (มาตรา ๑๓) 
 ๔.๔ การตออายุใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอรัฐมนตรีกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ โดย
ใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวารัฐมนตรีจะมีคําส่ัง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต (มาตรา ๑๔) 
 ๔.๕ การแสดงใบอนญุาตและการขอรบัใบแทนใบอนญุาต ผูรบั
ใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถาน
ท่ีตั้งของโรงงานที่ไดระบุไวในใบอนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่ใบอนุญาต 
สูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ กฎหมายกําหนดใหผูรับ
ใบอนุญาตขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบถึง
การสูญหายหรือชํารุดเสียหาย (มาตรา ๑๕,๑๖) 
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 ๔.๖  การควบกิจการ กฎหมายกําหนดใหผูรับใบอนุญาต 
จะควบกิจการโรงงานกับกิจการอื่นมิได เวนแตจะควบกับกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธดวยกัน โดยในการ 
ควบกิจการดังกลาวเขากันนั้น ใหกระทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี 
 เม่ือไดจดทะเบียนควบกิจการเขากันตามกฎหมายแลว กิจการ
ใหมที่ควบเขากันตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ภายในระยะเวลาที่
รัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกิน ๓ เดือนนับแตวันท่ีจดทะเบียนกิจการ
ใหมท่ีควบเขากันน้ัน ในระหวางขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการไป
พลางไดตามใบอนุญาตเดิม หากไมขอรับใบอนุญาตในกําหนดดังกลาว
หรือควบกิจการเขากันโดยฝาฝนกรณีขางตน ใหถือวาใบอนุญาตเดิมที่
ออกใหกอนควบเขากันนั้นเปนอันส้ินอายุ (มาตรา ๑๘) 
 ๔.๗  การแตงตั้งกรรมการหรือผูจัดการหรือผูมีอํานาจจัดการ
โรงงานของผูรับใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหการแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวจะกระทําไดตอเม่ือบุคคลน้ันไมมีลักษณะตองหามตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงและไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และ 
ถาหากปรากฏในภายหลังวาบุคคลดังกลาวมีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได
ใหไวแลวไดและใหผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด (มาตรา ๑๙) 
 ๔.๘ การเลิกประกอบกิจการ  ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงค 
จะเลิกประกอบกิจการใหยื่นขออนุญาตเลิกประกอบกิจการตอรัฐมนตรี 
ในการอนุญาตนี้รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอื่นใดที่จําเปนไวลวงหนา
กอนการอนุญาตก็ได (มาตรา ๒๐) 
 

 ๕. หมวด ๓ วาดวยการดําเนินการผลิตอาวุธ 
   ๕.๑ ขั้นตอนการขออนุญาตการผลิตอาวุธ  เม่ือตั้งโรงงาน 
เสร็จแลว กอนเปดดําเนินการผลิตอาวุธ ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปน
หนังสือใหรัฐมนตรีหรือผู ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายทราบลวงหนา 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบโรงงานกอน 
ถาเห็นวาผูรับใบอนุญาตยังปฏิบัติไมถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังให
ผูรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดและถา
ระยะเวลาดังกลาวไมเพียงพอใหผูรับใบอนุญาตขอขยายระยะเวลาตอ
รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายได และเมื่อเห็นวาผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติถูกตองแลวใหรัฐมนตรีผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาตเปน
หนังสือใหดําเนินการผลิตอาวุธได (มาตรา ๒๑) 
 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะยายโรงงานผลิตอาวุธไป
จากที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาตตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๔ 

  ๕.๒ ขอหามของผูรับใบอนุญาต  ในการดําเนินการผลิตอาวุธ
นั้นกฎหมายไดกําหนดขอหามมิใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการในกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  หามมิใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาวุธอ่ืนใดนอกจากที่ไดระบุ
ไวในใบอนุญาต 
 (๒) หามมิใหผูรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง หรือใชโรงงานหรือ
ส วนหนึ่ งส วนใดของโรงงานให ผิดไปจากที่ ได รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีหรือ
ผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
   (๓)  หามมิใหผูรับใบอนุญาตใชวัตถุหรืออาวุธที่ไดส่ังหรือ
นําเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๕ ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต 
           (๔)  หามมิใหผูรับใบอนุญาตขนยายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการ
ผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
            (๕)  หามมิใหผูรับใบอนุญาตขายหรือจําหนายดวยประการ
ใดซึ่งอาวุธที่ผลิตขึ้น เวนแตขายหรือจําหนายใหแกหนวยงานตาม
มาตรา ๗ หรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหขายหรือจําหนายแกบุคคล
อ่ืน ไมวาโดยการสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือขายหรือจําหนายใน
ราชอาณาจักร 
 ๕.๓ ขอปฏิบัติของผูรับใบอนุญาต 
 (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบเวลาทําการของโรงงาน และหามมิใหเปล่ียนแปลงเวลาทําการ 
เวนแตไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ไดทราบลวงหนาและ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน 
 (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองเก็บวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิต
อาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นไวภายในโรงงานหรือสถานที่เก็บตามเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีกําหนดในใบอนุญาต แตในกรณีที่วัตถุหรืออาวุธดังกลาว  
มีกฎหมายใดกําหนดวิธีการเก็บไวโดยเฉพาะ ผูรับใบอนุญาตตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นดวย 
 (๓) ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ 
และการรับจายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้น รวมทั้งวัตถุหรือาวุธดังกลาวที่เสียหาย ใชไมได หรือ
ไมไดใช และตองสงรายงานที่มีรายการถูกตองตรงกับชนิดและปริมาณ
ของวัตถุหรืออาวุธดังกลาวที่เก็บไวภายในโรงงานหรือสถานที่เก็บนั้น
และสําเนาบัญชีดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๕ 

 (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองสํารองวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิต
อาวุธตามชนิดและปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดไวในโรงงานหรือสถานที่
เก็บตามมาตรา ๒๘ 
   ๕.๔  การส่ังและนําเขาวัตถุหรืออาวุธมาในราชอาณาจักร  
ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุ
หรืออาวุธใดเพื่อใชในการผลิตอาวุธ หรือเปนตัวอยางหรือเพื่อวิจัย
เก่ียวกับการผลิตอาวุธตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดย 
ผูไดรับอนุญาตดังกลาวจะไดรับยกเวนไมตองขอรับอนุญาต และปฏิบัติ
ตามกฎหมายอื่นในสวนที่เก่ียวกับการขออนุญาตสั่งหรือนําวัตถุหรือ
อาวุธนั้นเขามาในราชอาณาจักรและการมีกรรมสิทธิ์ หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุหรืออาวุธดังกลาว แตในเวลาขนยายผูไดรับอนุญาต
ตองนําหนังสืออนุญาตการขนยายกํากับไปพรอมกับการขนยายดวย 
(มาตรา ๒๕) 
 ๕.๕ การผลิตสวนประกอบของอาวุธสําหรับสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  กฎหมายกําหนด 
ใหกระทําไดตอเม่ือมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการ โดยที่
สวนราชการของกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติจะให
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
อยูแลวผลิตเฉพาะสวนประกอบของอาวุธสําหรับสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ได เม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาตไมสามารถผลิตสวนประกอบของอาวุธนั้นไดไมวาดวยเหตุใด 
ในกรณีนี้ ใหสวนราชการเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน และไดรับความเห็นชอบแลวใหผูรับใบอนุญาตยื่น 
คําขอรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะคราว
เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะผลิตสวนประกอบของอาวุธสําหรับสวน
ราชการของกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ (มาตรา ๓๓) 
   ๕.๖  การผลิตอาวุธเพ่ือขายหรือจําหนายแกบุคคลอื่น  
เพื่อประโยชนแกการผลิตอาวุธสําหรับหนวยงานตามมาตรา ๗ ถา
กรณีมีความจําเปนเพื่อใหผูรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการผลิตอาวุธ
ไปไดโดยสม่ําเสมอ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหผูรับใบอนุญาต
ดังกลาวผลิตอาวุธไวเพื่อขายหรือจําหนายแกบุคคลอื่นนอกจากหนวยงาน
ตามมาตรา ๗ เปนการเฉพาะคราวไดเม่ือผูรับใบอนุญาตนั้นรองขอ 
(มาตรา ๓๔) 
 

 ๖. หมวด ๔ วาดวยการควบคุม 
 เพื่อประโยชนในการควบคุมการดําเนินการผลิตอาวุธของผูรับ
ใบอนุญาตใหรัฐมนตรีมีอํานาจวางระเบียบการจัดใหเจาหนาที่ของ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๒๖ 

สวนราชการของกระทรวงกลาโหมอยูประจําโรงงานของผูรับใบอนุญาต 
เพื่ อตรวจสอบการปฏิบั ติ ของผู รั บ ใบอนุญาตให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนั้นกฎหมายกําหนด 
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
 (๑)  เขาไปตรวจสถานที่ทําการ โรงงาน หรือสถานที่เก็บวัตถุ
หรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นของผูรับใบอนุญาต 
 (๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธที่ผลิตขึ้น  
 (๓) ตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 
 (๔) ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือให
สงเอกสารหลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
   ทั้งนี้ ในขณะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเจาหนาที่หรือพนักงาน
เจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเม่ือผูซึ่งเกี่ยวของรองขอ (มาตรา ๓๕, 
๓๖ และมาตรา ๓๗) 
   ๖.๑  อํานาจในการสั่งใหหยุดประกอบกิจการ  เม่ือปรากฏวา
ผูรับใบอนุญาตฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีหรือ 
ผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
ใหถูกตองหรือจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะ
ส่ังใหหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได ในกรณีที่ส่ัง
ใหหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนไวกอน ถาผูรับใบอนุญาต
ไดปฏิบัติใหถูกตองหรือจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนดแลว ก็ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายสั่งใหประกอบ
กิจการตอไปได (มาตรา ๓๙) 
 ๖.๒ อํานาจในการสัง่พักใชหรอืเพิกถอนใบอนญุาต เม่ือปรากฏ
วาผูรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ๔.๑ 
กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ได แตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไดจัดการแกไขใหถูกตองแลว
รัฐมนตรีก็มีอํานาจส่ังเพิกถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตไดรวมทั้งในกรณี
ดังตอไปนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดดวย 
 (๑)  ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือจัดการแกไขใหถูกตองตาม
คําส่ังของรัฐมนตรี หรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายตามขอ ๔.๑  
 (๒)  ผูรับใบอนุญาตไมสามารถจะปฏิบัติใหถูกตองตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไวในอนุญาตหรือตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไดอีกตอไป 
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 (๓) เม่ือปรากฏวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติของผูรับใบอนุญาต
ตามขอ ๔.๑ เปนการกระทบกระเทือนอยางรายแรงตอความมั่นคง
หรือความปลอดภัยของประเทศ 
 (๔)  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ ได
ทําการฝาฝนประกอบกิจการตามใบอนุญาตตอไป 
  ๖.๓ การเขาควบคุมหรือดําเนินการแทนผูรับใบอนุญาต ใน
กรณีที่การประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตประสบปญหาดังตอไปนี้ 
  (๑)  มีความจําเปนตองหยุดดําเนินการผลิต 
  (๒)  ไมอาจดําเนินการผลิตตอไปได  
  (๓)  ดําเนินการผลิตในลักษณะที่ลดปริมาณการผลิตซึ่งอาวุธ
ที่ไดรับอนุญาตใหผลิต  
   ซึ่งถาการกระทําดังกลาวน้ันเปนเหตุใหทางราชการไดรับความ
เสียหายอยางรายแรง หรือเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
หรือความปลอดภัยของประเทศ กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีดวย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหมเขาดําเนินการผลิตอาวุธในโรงงานของผูรับ
ใบอนุญาตนั้นได ทั้งนี้ จนกวาพฤติการณอันเปนเหตุใหผูรับใบอนุญาต
นั้นตองหยุดดําเนินการผลิต หรือไมอาจดําเนินการผลิต หรือลด
ปริมาณการผลิตนั้นจะสิ้นสุดลง (มาตรา ๔๒) 
   เม่ือสวนราชการของกระทรวงกลาโหมเขาควบคุมหรือ
ดําเนินการแทนผูรับอนุญาตแลว กฎหมายกําหนดใหอาวุธที่ผลิต 
ขึ้ น สํ าห รั บ ส ว น ร า ชกา รขอ งกร ะทรว งกลา โหมตก เป น ขอ ง
กระทรวงกลาโหม และใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทน
การใชโรงงานตามระยะเวลาที่เขาควบคุมหรือดําเนินการแทนและ 
คาชดใชราคาอาวุธตามราคาที่คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้น 
เพื่อทําหนาที่กําหนดคาทดแทนการใชโรงงานและราคาอาวุธที่จะชดใช
ใหแกผูรับใบอนุญาตกําหนด (มาตรา ๔๓ และมาตรา๔๔) 
   ๖.๔  การอุทธรณคาทดแทน ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมพอใจ
คาทดแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีได
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงราคาที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีนั้นใหเปนที่สุด (มาตรา ๔๕) 
 ๖.๕  การขายหรือจําหนายวัตถุหรืออาวุธท่ีใชในการผลิตอาวุธ
หรืออาวุธท่ีผลิตขึ้น กฎหมายกําหนดใหผูรับอนุญาตตองจัดการขาย
หรือจําหนายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด เม่ือเกิดกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 (๒)  ใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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 (๓)  ผูรับใบอนุญาตไมไดตออายุใบอนุญาต 
 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่รัฐมนตรีจะกําหนดใหขายหรือจําหนายนั้น 
จะกําหนดใหมีการขยายระยะเวลาไวดวยก็ได แตมิใหขยายระยะเวลา
เกินหนึ่งครั้ง และถาพนระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดดังกลาวแลวยัง
ขายหรือจําหนายไมหมดใหวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้นตกเปนของรัฐและใหผูรับใบอนุญาตสงมอบวัตถุหรือ
อาวุธใหกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่มี
เศษวัตถุที่เกิดจากการผลิตอาวุธ หรือมีวัตถุหรืออาวุธที่เสียหายหรือใช
ไมได ผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการกําจัดหรือทําลายใหหมดไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด 
 ในระหวางที่ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวนั้นใหถือวาผูรับ
ใบอนุญาตตาม (๑), (๒) หรือ (๓) ยังคงเปนผูรับใบอนุญาตเพื่อการ
ดําเนินการขายหรือจําหนายวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้น  หรือกําจัดหรือทําลายเศษวัตถุที่เกิดจากการผลิตอาวุธ
หรือมีวัตถุหรืออาวุธที่เสียหายหรือใชไมได แลวแตกรณี 
   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๔๖ 
และมาตรา๔๗) 
  

 ๗. หมวด ๕  บทกําหนดโทษ 
 (๑) ผู รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ผู ใ ด ฝ า ฝ น ห รื อ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
   (๒)  ผูใดตอสูหรือขัดขวางเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๗) 
 (๓) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ 
ซึ่งเปนนิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
เวนแตจะพิ สูจน ไดวาตนมิได มีสวนในการกระทําความผิดของ 
นิติบุคคลนั้น (มาตรา ๖๐) 
 (๔) บรรดาวัตถุหรืออาวุธที่ใชในการผลิตอาวุธหรืออาวุธ 
ที่ผลิตขึ้นซึ่งไดผลิตสั่งนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
มีกรรมสิทธิ์ มีไวในครอบครอง ขาย หรือจําหนายโดยฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งส้ินไมวาจะมีผูถูกลงโทษตาม
คําพิพากษาหรือไม และใหสงมอบใหกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดการ
ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๖๑) 
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 (๕)  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน
เดียวหรือความผิดตามมาตรา ๕๘ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่
รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดได
ชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๖๒) 
 

 บทเฉพาะกาล 
 คําขออนุญาตใด ๆ ตามคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ไดยื่นไวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับใหถือวา เปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญ ญัติ นี้ โ ดยอนุ โ ลมและ ให ดํ า เ นิ น ก า รต อ ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ออกใหตาม
คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินดังกลาว ใหถือวาเปน
ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และใหใชตอไป
จนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน แลวแตกรณี 
 บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใด
อางถึงคําส่ังหรือขอบังคับในคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
ดังกลาว ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือ
คําส่ังนั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้หรืออางถึงบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
นี้ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 
 ใหบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังซึ่งไดออก
โดยอาศัยอํานาจตามคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองดังกลาว และ
ยังคงใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
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หลักการและเหตุผล 
 โ ดยที่ ป ร ะ เพณี การปกครองประ เทศ ไทย ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หามมิใหกระทํา
การทรมาน  ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ 
ไรมนุษยธรรม แตทัณฑทางวินัยบางประการที่จะลงแกผูตองขังตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ มี
ลักษณะเปนการกระทําการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรม สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 เนื่องดวยความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเรือนจํา
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ มีลักษณะเปนการกระทําทรมาน ทารุณ
กรรม หรือลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม ดังนั้นเพื่อให
สอดคลองกับประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมในกรณีดังตอไปนี้ 
 ๑. ความในมาตรา ๑๐ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในสวนของการ
ลงทัณฑทางวินัยแกผูตองขัง ซึ่งกําหนดใหผูบังคับบัญชาเรือนจําหรือ 
เจาพนักงานเรือนจํามีอํานาจที่จะสั่งลงทัณฑทางวินัยแกผูตองขังนั้นได 
ดังนี้ 
 (๑) ภาคทัณฑ 
  (๒) งดหรือลดสิทธิตาง ๆ โดยมีกําหนดเวลา 
 (๓) ขังเดี่ยวไมเกิน ๓ เดือน 
 ๒. ความในมาตรา ๒๒ ในสวนที่กฎหมายใหนําบทบัญญัติใน
ภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยอภัยโทษ 
เปล่ียนโทษหนักเปนเบาและการลดโทษนั้น มาใชบังคับแกผูตองคํา
พิพากษาของศาลทหารโดยอนุโลมนั้น ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดย
กําหนดให อํานาจหนา ท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ผูบัญชาการเรือนจํา และพัศดี ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี ผูบังคับบัญชา
เรือนจํา และเจาพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัติน้ี แลวแตกรณี 
 
 

พระราชบญัญัติเรือนจาํทหาร 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๒๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๒๓ ก หนา  ๑๘ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๑ 

 ๓. ความในมาตรา ๒๓ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องโทษที่จะ
ลงแกบุคคลซึ่งเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาต หรือรับจากหรือ
มอบแกผูตองขังนําเขามาหรือออกไปจากเรือนจําซึ่งเงินหรือส่ิงของ
ตองหามโดยทางใด ๆ อันเปนการงฝาฝนขอบังคับของเรือนจํา ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
หลักการและเหตผุล     
 โดยที่ในปจจุบันปรากฏวามีผูประสบภัยจากรถบางประเภทที่
ยังไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหผูประสบภัยไมไดรับการชดใชคาเสียหาย
เบื้องตนที่แนนอนและทันทวงที  นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบาง
ประการที่ไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบัน เชน บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักฐานการมีประกันความ
เสียหาย การแจงการบอกเลิกกรมธรรม การใชจายเงินกองทุน การ
จายคาเสียหายเบื้องตนจากเงินกองทุนและการเรียกคาเสียหาย
เบื้องตนคืน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง
ปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 ๑. ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “รถ” และ “เสียหายเบ้ืองตน” 

เดิม และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “รถ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถ

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตทหารตามกฎหมายวา

ดวยรถยนตทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

  “คาเสียหายเบ้ืองตน” หมายความวา คารักษาพยาบาล 

คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล คาปลงศพ คาใชจาย

เก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยาง

อ่ืนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประสบภัยในเบื้องตน  ทั้งนี้ ตาม

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  

พระราชบญัญัติคุมครอง 
ผูประสบภยัจากรถ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๓๑   มีนาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๑๙ ก หนา  ๔ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๒ 

รายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ 

วรรคสอง  

 ๒. ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “เครื่องหมาย” ในมาตรา ๔  

และยกเลิกมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๓. ความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง เปนหลักการท่ีไดบัญญัตขิึน้

ใหม โดยกําหนดใหบริษัทรายงานการรับประกันความเสียหายในกรณีที่

บริษัทไดรับประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามมาตรา ๗ 

หรือมาตรา ๙ แลวแตกรณี โดยใหบริษัทรายงานตอนายทะเบียนตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

 ๔. ความในมาตรา ๑๒, ๑๓ และมาตรา ๑๙ ไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๔.๑ การเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันความเสียหาย 

โดยกฎหมายกําหนดใหเจาของรถหรือผูใชรถตองเก็บรักษาหลักฐาน

แสดงการมีประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไวให

พรอมที่จะแสดงตอเจาพนักงานไดทุกเวลาที่ใชรถ เวนแตในกรณีที่รถ

คันดังกลาวไดดําเนินการจดทะเบียนหรือชําระภาษีประจําปสําหรับรถ

แลว จึงไมจําเปนตองเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันความเสียหายไว 

  โดยในการรับจดทะเบียนหรือการรับชําระภาษีรถยนต

ประจําปตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการขนสง

ทางบก กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวมี

อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบรถวาไดมีการทําประกันความเสียหาย

ตามมาตรา ๗ แลวหรือไม ซึ่งเม่ือนายทะเบียนตรวจสอบรถแลว

ปรากฏวา 

  (๑) รถไดมีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ แลว 

กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนรถยนตและรับชําระ

ภาษีรถยนตประจําปไดหรือตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  (๒) ไมปรากฏวารถมีประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ 

กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนจัดใหมีการทําประกันความเสียหาย โดย 

ใหนายทะเบียนมีสิทธิเรียกคาตอบแทนไดไมเกินรอยละ ๕ และให 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๓ 

เจาของรถไดรับสวนลดรอยละ ๗ จากคาตอบแทนที่นายทะเบียนนั้น

ไดรับจากบริษัทในอัตรารอยละ ๑๒ หรือตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศ 

  ทั้งนี้  เงินคาตอบแทนรอยละ ๕ ที่นายทะเบียนไดรับนั้น 

ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดของแผนดิน และสามารถ

นําไปใชจายตามระเบียบที่กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ 

  ๔.๒  การแจงการบอกเลิกกรมธรรม ในกรณีที่บริษัทหรือ

เจาของรถบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกําหนดการคุมครอง

ไมวาดวยเหตุใด บริษัทตองแจงการบอกเลิกนั้นใหนายทะเบียนทราบ 

ซึ่งการแจงการบอกเลิกดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

นายทะเบียนประกาศกําหนด 

 ๕. ความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ ไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๕.๑ การจายคาเสียหายเบ้ืองตนจากเงินกองทุน โดย

กฎหมายกําหนดใหความเสียหายที่เกิดแกผูประสบภัยจากรถในกรณี

ดังตอไปนี้ใหจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากเงินกองทุน 

  (๑) รถนั้นมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตาม

มาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ และเจาของรถไมจายคาเสียหายเบื้องตน

ใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไม

ครบจํานวน 

  (๒) รถนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถใน

ขณะที่เกิดเหตุเพราะถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย รีดเอาทรัพย 

ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย และไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 

  (๓) รถนั้นไมมีผูแสดงตนเปนเจาของรถและมิไดจัดใหมี

การประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 

  (๔) รถนั้นมีผูขับหลบหนีไปหรือไมอาจทราบไดวาความ

เสียหายเกิดจากรถคันใด 

  (๕) บริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนตามมาตรา ๒๐ 

ใหแกผูประสบภัย หรือจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไม

ครบจํานวน หรือ 

  (๖) รถตามมาตรา ๘ ที่มิไดจัดใหมีการประกันความ

เสียหายตามมาตรา ๗ 

  ทั้งนี้ เม่ือมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นและผูประสบภัยไมอาจ

ขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากเจาของรถที่มิไดจัดใหมีการประกันความ



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๔ 

เสียหายหรือบริษัทได กฎหมายกําหนดใหสํานักงานกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากกองทุนเม่ือ

ผูประสบภัยไดนําหลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน

มาแสดงพรอมกับยื่นคําขอ (มาตรา ๓๕) 

  ๕.๒ การเรียกคาเสียหายเบ้ืองตนคืน ในกรณีที่เจาของรถ

หรือบริษัทไมจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยหรือจาย

คาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยไมครบจํานวนตามมาตรา ๒๓ 

(๑) หรือ (๕) แลวแตกรณีหรือกรณีที่เกิดความเสียหายแกผูประสบภัย

เพราะเหตุตามมาตรา ๒๓ (๓) หรือ (๔) เม่ือสํานักงานกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยไดจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยตามมาตรา 

๒๕ แลวใหนายทะเบียนเรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไปคืนจากเจาของ

รถหรือบริษัทแลวแตกรณี  รวมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๒๐ ของ

จํานวนคาเสียหายเบื้องตนที่จายจากกองทุนสงเขาสมทบกองทุนอีก

ตางหาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ นายทะเบียนอาจงดหรือลดเงินเพิ่ม

ลงได 

  (๑) กรณีที่มีความเสียหายเกิดแกผูประสบภัยเพราะเหตุ

ตามมาตรา ๒๓ (๔) และเจาของรถหรือบริษัทไมทราบถึงเหตุนั้นโดย

สุจริต 

  (๒) เจาของรถที่กรมธรรมหมดอายุแตยังไมเกิน ๓๐ วัน

โดยเจาของรถไมมีเจตนาหลีกเล่ียงการทําประกันภัย  

  (๓) ในกรณีอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

 ๖. ความในวรรคสองของมาตรา ๓๔ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม

ในเรื่องการใชจายเงินกองทุน โดยกําหนดใหสํานักงานกองทุนทดแทน

ผูประสบภัยอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละ ๓๕ ของดอกผลของ

เงินกองทุนตอปเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายอ่ืน

ของสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย 

 ๗. ความในมาตรา ๓๘, ๔๐, ๔๑, ๔๔ และมาตรา ๔๕ ไดมี

การแกไขปรับปรุงบทกําหนดโทษ ดังนี้ 

  (๑) บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐, ๑๐ ทวิ หรือ

มาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๒) เจาของรถหรือผูใชรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 

หรือบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน  

๑,๐๐๐ บาท 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๕ 

  (๓) บริษัทใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประกาศที่ออกตาม

ความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ถึง 

๕๐,๐๐๐บาท 

  (๔) บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือเจาของรถหรือ

บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐

ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 

  (๕) ผู ใดยื่นคําขอรับชดใชคาเ สียหายเบื้องตนหรือ 

คาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต หรือแสดงหลักฐาน

อันเปนเท็จเพื่อขอรับคาเสียหายเบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทนตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ปหรือปรับไมเกิน  

๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  สิทธิเรียกรองคาเสียหายเบื้องตนหรือคาสินไหมทดแทน

ที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงมีอยูตอไป  ทั้งนี้ ภายใต

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 

  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังใช

บังคับอยูในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไม

ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก

รถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมี

ประกาศที่ออกตามมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 

  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 

๑๓๖ 

 
 
  
 
 
 
หลักการและเหตผุล     
 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดกําหนดใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูในตางประเทศ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเฉพาะกรณีที่บุตรศึกษาอยูในประเทศเดียวกัน แตโดยที่ในบาง
ประเทศไมมีสถานศึกษาที่ไดมาตรฐาน หรือประเทศหรือเมืองที่
ขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจํามีภาวะความเปนอยูไมปกติ ทําให
ขาราชการดังกลาวจําเปนตองสงบุตรไปศึกษาในสถานศึกษานอก
ประเทศที่ขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูโดยไมมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการ ดังนั้น สมควรกําหนดใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรในกรณีดังกลาวเพื่อลดภาระคาใชจายของขาราชการ และจูงใจ
ใหขาราชการไปปฏิบัติงานประจําในประเทศหรือเมืองนั้น 
 

สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 เนื่องดวยความในมาตรา ๘ ทวิเดิม ไดบัญญัติใหสิทธิเฉพาะ
แกขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศและมีบุตรที่
ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ขาราชการผูนั้นมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูเทานั้น จึงมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร ดังนั้น กฎหมายจึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๘ ทวิ 
ดังนี้ 
 ภายใตบังคับมาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ และมาตรา ๗ ตรี 
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังตอไปนี้ 
 (๑)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ขาราชการผูนั้น 
มีตําแหนงหนาที่ประจําอยู 
 (๒)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ขาราชการผูน้ัน
มีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูอันเน่ืองมาจากประเทศซึ่งขาราชการมี
ตําแหนงหนาท่ีประจําอยูไมมีสถานศึกษาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถานบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเปนประเทศหรือ
เมืองท่ีมีภาวะความเปนอยูไมปกติ ท้ังน้ี ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  

  

พระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบตุร 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๓๑   มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
      ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๑๙ ก หนา  ๑๑ 

 

หมายเหต ุ
       ๏ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓(๖)
แห งพระราชบัญญั ติการกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจาย 

พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหตราหระราชกฤษฎีกาข้ึนไว 
       ๏ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  




