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บทคัดย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการมีและ  

ใช้อาวุธปืนตามกฎหมายอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
อันมีลักษณะเป็นการพิจารณาถึงปัญหาการอนุญาต การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน ตลอดจน  
การออกค าสั่งทางปกครอง การตรวจสอบและการลงโทษโดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิด  ทฤษฎี
และหลักการเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนของต่างประเทศ การกระท าทางปกครองและ 
การควบคุมการตรวจสอบทางปกครอง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม  
การตรวจสอบและการลงโทษเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนของไทย 

จากการศึกษาพบว่า การควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมายอาวุธปืนของ
ประเทศในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ
การควบคุมการตรวจสอบการมีและใช้อาวุธปืนหลายประการ ได้แก่ ปัญหาการควบคุมอุปกรณ์ 
ลดเสียงอาวุธปืนการใช้อ านาจดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปัญหาการเพิกถอนใบอนุญาตและ  
การริบอาวุธปืน ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษ 

จากการศึกษาการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า แต่ละประเทศมีความเข้มงวด
และเคร่งครัดแตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากสภาพพื้นที่  ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป 
แต่จากการศึกษาจึงได้พบหลักกฎหมายในการควบคุมการอนุญาตการมีและใช้อาวุธปืน  
การตรวจสอบและการลงโทษอันเป็นหลักสากลที่ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นมาตรการในการควบคุม
การมีและการใช้อาวุธปืน ดังนั้น จึงได้น าหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน การตรวจสอบและการลงโทษ
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ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการควบคุมการมีและใช้อาวุธ
ปืนของต่างประเทศและหลักการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองต่อไป  

ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการก าหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองอุปกรณ์ลดเสียงอาวุธปืน 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เพื่อให้นายทะเบียนใช้ดุลพินิจในกรอบของกฎหมาย
และได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืนแล้ว อันน าไป สู่การเพิกถอนใบอนุญาต การริบอาวุธปืนและการลงโทษที่
เหมาะสมเพื่อเป็นมาตรการควบคุม การมีและใช้อาวุธปืนอันจะท าให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม
ต่อไป 
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ABSTRACT 
 

This thesis is to study the laws and regulations regarding the control and use of 
firearms by the firearms, ammunition, explosives, Pyrotechics and fake gun. It is consider the 
problem of the nature of a licensce, discretion of the official and all of the issuance of 
administrative orders. This thesis is to study the detection and punishment by comparing the 
theoretical concepsts and principles regulating the possession and use of firearms, acts of foreign 
domination and control of administrative checks. It is to study analyze the legal issues relating to 
control, inspection and Penalties on firearms laws of Thailand. 

The controlling use of firearms and firearms laws of the country today are 
inappropriate and in consistent with the concept, theories and principles retating to control and 
monitor the use of firearms in many respects, including the control of the Property and the firearm 
noise reduction devices and the discretion of the competent authority. The revocation of licenses 
and confiscation of firearms are problems with monitoring and sanctions 

Study on the controlling and use of firearms in various countries including England, 
Malaysia, Singapore and The United states found that each country has a stringent and rigrous 
variety. It is due to customary conditions and cultures variety. The studying has founded the law 
to regulate the possession and use of firearms permit inspection and penalties as amajor 
international countries as a measure to control the availability and use of firearms. So it has 
adopted such an approach in the amended the act on firearms, ammunition, explosives, 
Pyrotechnics and fake gun, features on the subject of 2490. It was amended the applicant to have 
and use firearms, legal basis to permit and using weapons inspections and sanctions. They are 
appropriate to current social conditions and in accordance with the principles regulate the use of 
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firearms and international monitoring and control administrative actions. It was continued rule. 
The researcher would recommend that has taken control of the property and the firearm noise 
reduction devices. It is establish rules to permit the use of firearms and registrar to exercise 
discretion in the legal framework and criteria for monitoring compliance with laws. After it has 
allowed to possess and use firearms. Then that will lead to the revocation of the license, forfeiture 
of firearms and appropriate, punishment to control measures having and using a firearm to cause 
the social order. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เกิดขึ้นด้วยความเมตตาเอาใจใส่จากบุคคลทั้งหลาย 
โดยได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ที่ได้สละเวลาอันมีค่ารับเป็น  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผลักดันให้ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ค าชี้แนะและแนวความคิดทางด้านวิชาการ ซึ่งท่านได้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งกรุณาตรวจทานพร้อมทั้งให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์
มีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ ที่ได้กรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนฉวี และอาจารย์ ดร.ประสาท  
พงษ์สุวรรณ์ ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งได้ให้ข้อแนะน าที่มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท าวิทยานิพนธ์ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ ผู้ เขียนขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่ถือเสมือนเป็นแรงใจและ
แรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ และขอขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็นก าลังใจอันส าคัญ รวมทั้ง
อาจารย์ทุกท่านที่ประสาทความรู้และวิชาการ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่คอยช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวก ตลอดจนเพื่อน พี่ น้อง ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือให้ก าลังใจและมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กันมา  
โดยตลอด จนเป็นผลให้การศึกษาระดับมหาบัณฑิตของผู้เขียนส าเร็จได้ในที่สุด 

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่
การศึกษาหรือปฏิบัติ ผู้เขียนขอมอบความดีทั้งหมดแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ทุกท่าน 
ตลอดจนผู้แต่งหนังสือ ต ารา บทความ และข้อเขียนทั้งหลายที่ผู้เขียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าในการ
จัดท าและอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
ประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว 
 

 
วิชาญ  น้อยโต 

 
 

 

DPU



ซ 

สารบัญ 
 

                                                                                                                                                    หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  .....................................................................................................................  ฆ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .......................................................................................................................  ช 
สารบัญตาราง ..............................................................................................................................  ฎ 
บทที่ 

1. บทน า ..............................................................................................................................  1 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ...................................................................  1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ......................................................................................  8 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา ..........................................................................................  9 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา..............................................................................................  9 
1.5 วิธีด าเนินการศึกษา ..................................................................................................  9 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ......................................................................................  10 

2. แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน 
การกระท าทางปกครองและการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง ...................  11 
2.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน ...............................  11 

2.1.1 แนวคิดในการควบคุมอ านาจของรัฐด้วย “หลักนิติธรรม” ............................  11 
2.1.2 แนวคิดของรัฐและเสรีภาพของประชาชน ....................................................  13 
2.1.3 แนวคิดหลักการใช้อ านาจดุลพินิจ ................................................................  15 
2.1.4 แนวความคิดและเจตนารมณ์หลักกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน ........................  23 

2.2 แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการกระท าทางปกครอง .....................................  24 
2.2.1 ความหมายและลักษณะของฝ่ายปกครอง .....................................................  24 
2.2.2 หลักการพื้นฐานส าหรับการกระท าทางปกครอง ..........................................  28 
2.2.3 รูปแบบการกระท าทางปกครอง ....................................................................  32 
2.2.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง .............................  35 
2.2.5 ผลบังคับและการสิ้นผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง ...................................  39 

 
  

DPU



ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี หน้า 
2.3 แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 

การกระท าทางปกครอง ...........................................................................................  43 
2.3.1 ลักษณะและประเภทของการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง ......  43 
2.3.2 ลักษณะและประเภทของการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง

โดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง .....................................................................  45 
2.4 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายอาวุธปืนในประเทศไทย ......................................  51 

3. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนในต่างประเทศและ 
ในประเทศไทย ................................................................................................................  55 
3.1 มาตรการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนในประเทศอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศสิงคโปร์ และประเทศสหรัฐอเมริกา ...........................................................  55 
3.1.1 ประเทศอังกฤษ .............................................................................................  56 
3.1.2 ประเทศมาเลเซีย ...........................................................................................  62 
3.1.3 ประเทศสิงคโปร์ ...........................................................................................  67 
3.1.4 ประเทศสหรัฐอเมริกา ...................................................................................  71 

3.2 มาตรการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมายไทย ........................................  76 
3.2.1 เจตนารมณ์ในการควบคุมอาวุธปืน ...............................................................  76 
3.2.2 ผู้มีอ านาจในการควบคุมอาวุธปืน .................................................................  76 
3.2.3 การขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน ......................  77 
3.2.4 การขอรับใบอนุญาตอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการค้า ....................  93 
3.2.5 การควบคุมการพกพาอาวุธปืน .....................................................................  97 
3.2.6 การควบคุมใบอนุญาตส าหรับอาวุธปืน ........................................................  98 
3.2.7 การควบคุมภายหลังได้รับอนุญาต ................................................................  99 
3.2.8 การควบคุมโดยการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน ........................  101 
3.2.9 การควบคุมโดยการตรวจสอบ ......................................................................  104 
3.2.10 มาตรการการควบคุมโดยการลงโทษ ..........................................................  105 

 
 

DPU



ญ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี หน้า 
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตาม

กฎหมายอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
และแนวทางแก้ไข ..........................................................................................................  107 
4.1 ปัญหาการควบคุมอุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืนและแนวทางแก้ไข ................................  107 

4.1.1 ปัญหาการควบคุมอุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน ................................................  107 
4.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมอุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน ..........................  111 

4.2 ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่และแนวทางแก้ไข ................................  113 
4.2.1 ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ................................................  113 
4.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ..........................  117 

4.3 ปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืนและแนวทางแก้ไข ......  121 
4.3.1 ปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน ..........................  121 
4.3.2 แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและ 

การริบอาวุธปืน .............................................................................................  123 
4.4 ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษที่ไม่เหมาะสมและแนวทางแก้ไข .....  127 

4.4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม ........................  127 
4.4.2 แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษที่ไม่

เหมาะสม ......................................................................................................  128 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ ...............................................................................................  131 

5.1 บทสรุป ...................................................................................................................  131 
5.2 ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................  133 

บรรณานุกรม ..............................................................................................................................  135 
ภาคผนวก ...................................................................................................................................  140 
ประวัติผู้เขียน .............................................................................................................................  159 

 
 

 

 

DPU



ฎ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี หน้า 

1.1 สถิติในการใช้อาวุธปืนในการก่อคดี .......................................................................  2 
1.2 สถิติจ านวนร้านค้าอาวุธปืน ....................................................................................  5 
1.3 การก าหนดจ านวนอาวุธปืนส าหรับการค้า ..............................................................  5 
1.4 สรุปข้อมูลอาวุธปืน ปี 2551 – 2555 ........................................................................  6 
1.5 สรุปข้อมุลการออกทะเบียนอาวุธปืน (ป. 4) ปี 2551 – 2555 ...................................  6 

 DPU



บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี เป็นสังคมมนุษย์แห่งโลกาภิวัตน์ที่ทันสมัย ซึ่งมนุษย์ 
มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตมนุษย์สามารถสื่อสาร
ติดต่อกันได้เสมือนหนึ่งว่าอยู่ในที่แห่งเดียวกัน เป็นยุคแห่งกระแสวัตถุนิยมที่เป็นเคร่ืองน าทางแห่ง
การด ารงชีวิต มีการเคลื่อนไหว เคลื่อนย้ายทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อย่างเป็นพลวัตร
ย่อมปรากฏให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น เมื่อสังคมโลกต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ 
ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมและการเคลื่อนย้ายทุนและการผลิตไปในประเทศต่าง  ๆ 
ท าให้สังคมมีความเหลื่อมล้ ากันในด้านรายได้และความเป็นอยู่  ทุกสังคมจึงต้องมีการแข่งขันและ
ชิงความได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จึงมีการใช้สติปัญญาและพละก าลังเป็นเคร่ืองมือ
ในการให้ได้รับซึ่งชัยชนะและความส าเร็จ สังคมโลกต้องเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤตการณ์ 
การแข่งขันและการแย่งชิง จึงท าให้มีการท าร้ายซึ่งกันและกันจนถึงกับเสียชีวิตและทุพพลภาพ 
สร้างความเสียหายให้กับชีวิต ร่างกาย สิทธิ เสรีภาพและทรัพย์สิน สิ่งหนึ่งที่เป็นเคร่ืองมือในการใช้
ท า ร้ายร่างกายซึ่ งกันและกัน จนท าให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  ที่ ใช้ เป็นอาวุธเข้า
ประหัตประหารกัน สิ่งนั้นก็คือ อาวุธปืน เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา ไว้เพื่อป้องกันตนเองและ
ทรัพย์สิน 

ในสมัยโบราณมนุษย์ใช้อาวุธล่าสัตว์เพื่อน ามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพและเพื่อป้องกัน
อันตรายจากสัตว์ร้ายและผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองและเผ่าพันธุ์ที่ตนเองมีสังคมอยู่  ในบรรดาอาวุธ
ดังกล่าว มนุษย์มีอาวุธที่เรียกว่า “ปืน” เป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่น ามาใช้เพื่อล่าสัตว์และปกป้องตนเอง
และประเทศชาติในช่วงแรก ๆ อาวุธปืนที่มนุษย์ใช้ก็ยังไม่มีความสลับซับซ้อนมากนักแต่ต่อมาเมื่อ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสูงขึ้น อาวุธปืนก็พัฒนาประสิทธิภาพขึ้นตามล าดับและต่อมาสังคม
มนุษย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการล่าสัตว์เป็นอาหารก็เป็นยุคเกษตรกรรมที่มีการเลี้ยงชีพจาก
การเกษตรไม่ใช่จากการล่าสัตว์อีกต่อไป ท าให้วัตถุประสงค์ของการใช้อาวุธปืนเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม จึงเป็นการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองและทรัพย์สินและใช้ในการสู้รบเพื่อป้องกัน
ประเทศชาต ิ
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ในสมัยก่อนการพกพาอาวุธสามารถพาไปได้ เช่น ดาบ หอก กระบอง ต่อมาความเจริญ
มากขึ้น สังคมที่เปลี่ยนไปจากอาวุธที่ป้องกันตัวก็มาเป็นการประกอบอาชญากรรม  จึงมีการ 
ห้ามพกพาอาวุธไปในสถานที่ต่าง ๆ และมีการควบคุมการมีและใช้อาวุธ โดยมีการน ากฎหมาย 
มาควบคุมการมีและใช้อาวุธได้โดยการออกใบอนุญาต 

ในสังคมแห่งชุมชนที่อยู่ ร่วมกัน ย่อมเกิดปัญหาการขัดแย้งเมื่อเกิดการพิพาทกัน 
กระทบกระทั้งกัน จึงมีการท าร้ายซึ่งกันและกันและสิ่งหนึ่งที่น ามาใช้ เป็นเคร่ืองมือในการเพื่อ
เอาชนะกันก็คือ อาวุธปืน 

อาวุธปืน เป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง มีประสิทธิภาพในการน ามาประหัตประหาร 
ท าอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อ่ืน จึงเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่น ามาซึ่งความเสียหายในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินเป็นอย่างมาก การน าอาวุธปืนไปใช้มีทั้งคุณและโทษ ในทางที่ เป็นคุณประโยชน์  
ก็น าไปใช้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันอธิปไตยของประเทศชาติ  หรือต ารวจ
น าไปใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและบ้านเมืองและส่วนที่น าไปใช้ให้เกิดโทษ
อย่างเช่น โจร ผู้ร้ายน าไปก่ออาชญากรรมน าไปท าร้ายร่างกายฝ่ายที่ขัดแย้งกับตนเอง ซึ่งก่อความ 
ไม่สงบเรียบร้อยให้แก่ สังคมชุมชนและบ้านเมือง1 ดังสถิติที่จะน าเสนอ ดังนี ้ 
 
ตำรำงท่ี 1.1 สถิติในการใช้อาวุธปืนในการก่อคดี 
 

พ.ศ. คดีอำวุธปืนธรรมดำ คดีอำวุธปืนสงครำม รวม 
2551 33,060 1,153 34,213 
2552 37,510 1,328 38,838 
2553 31,581 990 32,571 
2554 48,640 444 49,084 
2555 48,280 1,059 49,339 
รวม 199,071 4,974 204,045 

 
ท่ีมำ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

                                                           
1  จาก กฎหมายและคดีอาวุธปืน (น. 1), โดย สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, 2553, กรุงเทพฯ: 

แสงจันทร์การพิมพ์. 
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การใช้อาวุธปืนที่มีอานุภาพร้ายแรงก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินให้กับชาวโลกนานาประเทศเป็นอันมากในประเทศที่มีความเจริญด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม มีสิทธิเสรีภาพสูงอย่างประเทศในยุโรปแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีด้านอาวุธปืนก็สูง
เช่นเดียวกัน ปัญหาในการใช้อาวุธปืนก่ออาชญากรรมได้สร้างความเสียหายทางร่างกายและ
ทรัพย์สินเป็นอันมากแม้กระทั่งในเมืองไทย เป็นเมืองพุทธศาสนา มีวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่
เรียบง่ายก็ยังใช้อาวุธในการก่ออาชญากรรมเป็นข่าวใน วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์เป็นรายวัน 

จากความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อความคุ้มครองบุคคลที่ได้รับ
การบาดเจ็บและความเสียหายจากการใช้อาวุธปืนในสังคมชุมชนนั้น ๆ จึงต้องมีการสร้างกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมการใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันการน าอาวุธปืนไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย  
ในประเทศไทยกรณีการมีและใช้อาวุธปืนต้องขอรับใบอนุญาตซื้อและใบอนุญาตให้มีและใช้ต่อ
นายทะเบียนท้องที่ อาวุธปืนที่ออกใบอนุญาตให้นายทะเบียนจะต้องท าเคร่ืองหมายประจ าอาวุธปืน
นั้นไว้ ดังนั้นอาวุธปืนที่มีการขออนุญาตมีและใช้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะต้องเป็นอาวุธที่ มี
เคร่ืองหมายประจ าอาวุธปืนหรือที่เรียกว่าเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนถูกต้อง ในทางกลับกันหากอาวุธ
ปืนที่การสั่งหรือน าเข้ามาหรือมีอยู่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้ามีการซื้อขายกันหรือมีการ
ครอบครองก็เป็นอาวุธปืนที่ไม่มีเคร่ืองหมายทะเบียน หรือที่เรียกว่าปืนเถื่อน เป็นปืนที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

เนื่องจากอาวุธปืนเป็นศาสตราวุธอันร้ายแรง สามารถที่จะท าอันตรายต่อชีวิตและ
ร่างกายบุคคลได้โดยง่าย หากอยู่ในความครอบครองของบุคคลและน าไปใช้ในทางมิชอบแล้ว
ย่อมจะก่อความเสียหาย ให้แก่ผู้อ่ืน และอาจท าให้ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น 
ความคิดที่จะออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธปืนในครอบครองของบุคคล  จึงมีมาตั้งแต่สมัย 
กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2295 จนถึงปี พ.ศ. 2455 จึงได้มีพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 
รัตนโกสินทรศก 131 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนมาโดยตลอด จนในที่สุดได้
ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 
อาวุธปืน พ.ศ. 2490” ใช้บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระราชบัญญัติได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม รวม 9 คร้ัง2 

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490 และมอบหมายให้กรมการปกครอง มีหนา้ที่รับผิดชอบในการบังคับใช้ควบคุมก ากับดูแล 

                                                           
2  จาก คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ. 2555 (น. 243), โดย กรมการปกครอง, กรุงเทพฯ: อาสารักษาดินแดน. 
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การท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น าเข้าจ าหน่ายอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน ตลอดจนการอนุญาต อนุมัติและ
การจ ากัดอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้เป็นไปตามกฎหมาย 

อ านาจการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทย เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐ
ตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมาตรการควบคุมจะเร่ิมตั้งแต่การพิจารณาใช้อ านาจทางปกครองตาม
กรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมี 3 ส่วนส าคัญคือ ส่วนของประชาชนผู้ที่ต้องการ
อาวุธปืน ส่วนของร้านค้าผู้ประกอบกิจการค้าอาวุธปืนและส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
หน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 

ส่วนของประชาชนนั้นหากต้องการซื้อ มี และใช้อาวุธปืนนั้น จะต้องมีวัตถุประสงค์ 
ในการน าไปใช้ตามกฎหมายก าหนด คือ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อการกีฬา หรือ เพื่อเก็บ
เท่านั้น และที่ส าคัญคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตต้องเป็นไปตามกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด  เช่น 
ต้องไม่เคยต้องโทษจ าคุกในคดีอาญาร้ายแรงและต้องไม่มีพฤติกรรมประพฤติชั่วร้ายแรงอันอาจ
กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นต้น 

ส่วนของร้านค้าผู้ประกอบกิจการค้าอาวุธปืนซึ่งปัจจุบันมีอยู่  502 ร้านค้า ปัจจุบัน
รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่จะจ ากัดร้านค้าโดยเด็ดขาดให้มีการเพิ่มจ านวนร้านค้าและร้านค้าที่มีอยู่  
ก็จะต่อใบอนุญาตทุกปี จ านวนอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนที่ร้านค้าแต่ละร้านจะมีจ าหน่ายได้ถูก
ควบคุมโดยค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 289/2552 ให้สั่งน าเข้าและมีเพื่อจ าหน่ายในแต่ละปีได้ 
ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดคือ ปืนสั้นไม่เกิน 30 กระบอก ปืนยาวไม่เกิน 50 กระบอก/ต่อปี3  

ส่วนการควบคุมการน าเข้าได้มีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่  108/2535 จ ากัดการออก
ใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือน าเข้าซึ่งอาวุธปืนสั้นและเคร่ืองกระสุนที่ใช้ส าหรับอาวุธปืนสั้น   
ต้องขอรับความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่นายทะเบียนท้องที่จะ
อนุมัติได ้และต้องให้ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สั่งน าเข้าและให้นับอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน
ปืนที่น าเข้ารวมกับจ านวนโควตาของร้านนั้นด้วย4 

อาวุธที่ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตส าหรับให้ท า  หรือสั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืน เพื่อการค้าหรือเพื่อใช้ส่วนตัว เช่น ปืนกลทุกชนิด ปืนยิงเร็ว หรือปืนซึ่งมี
เคร่ืองกลไกที่บรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ าได้ทุกขนาด เป็นต้น และอาวุธปืนที่นายทะเบียน 

                                                           
3  แหล่งเดิม. (น. 190). 
4  แหล่งเดิม. (น. 188). 
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จะออกใบอนุญาตให้ได้ต้องเป็นอาวุธปืนชนิดและขนาดที่กล่าวไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่  11  
(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 24905 
 
ตำรำงท่ี 1.2 สถิติจ านวนร้านค้าอาวุธปืน 
 
ระยะเวลำ ท้องท่ี จ ำนวน

ร้ำนค้ำ
ท้ังหมด 

จ ำหน่ำย ประกอบซ่อมแซม 

พ.ศ. กทม. ภูมิภำค นิติบุคคล บุคคล
ธรรมดำ 

นิติบุคคล บุคคล
ธรรมดำ 

2552 258 121 379 258 81 14 26 
2553 262 121 383 261 81 14 26 
2554 275 121 496 271 81 14 26 
2555 381 121 502 271 81 14 26 
2556 381 121 502 271 81 14 26 

 
ท่ีมำ: ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย  1 ส านักการสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
 
ตำรำงท่ี 1.3 การก าหนดจ านวนอาวุธปืนส าหรับการค้า 
 

 
ท่ีมำ: ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 289/2552 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 เร่ือง อนุญาตร้านค้าอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน ร้านประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและก าหนดจ านวนอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการค้า 
 
                                                           

5  แหล่งเดิม. (น. 133). 

ชนิดอำวุธปืน จ ำนวน (กระบอก) 
อาวุธปืนยาวทุกชนิด ไม่เกินใบอนุญาตละ 50 กระบอก 

อาวุธปืนสั้นทุกชนิด ไม่เกินใบอนุญาตละ 30 กระบอก 
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ตำรำงที ่1.4 สรุปข้อมูลอาวุธปืน ปี 2551 – 2555 
 
ปี ร้ำนค้ำ สวัสดิกำร รวมอำวุธ

ท่ีน ำเข้ำ
ท้ังหมด 

ปืนสั้น ปืนยาว ไม่ระบุ รวม ปืนสั้น ปืนยาว รวม 

2551 32,907 14,597 3,148 50,652 - - - 50,652 
2552 8,105 8,603 815 17,523 70,285 7,711 77,996 95,519 

2553 9,092 9,616 1,648 20,356 69,404 3,698 73,102 93,458 
2554 10,787 12,726 1,136 24,649 99,887 601 100,488 125,137 
2555 10,766 13,547 243 24,556 55,260 349 55,609 80,165 
รวม 71,657 59,089 6,990 137,736 294,836 12,359 307,195 444,931 

 
ท่ีมำ: ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง 
 
ตำรำงที ่1.5 สรุปข้อมุลการออกทะเบียนอาวุธปืน (ป.4) ปี 2551 – 2555 
 

ปี ออก ป.4 

ปืนสั้น ปืนยำว ไม่ระบุ รวม 
2551 33,057 14,944 5,575 53,576 
2552 48,466 12,983 1,333 62,782 
2553 40,064 8,674 2,574 51,312 
2554 40,561 7,270 1,744 49,575 
2555 8,511 4,018 387 12,916 
รวม 170,659 47,889 11,613 230,161 

 
ท่ีมำ: ศูนย์สารสนเทศกรมการปกครอง 
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ในปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้
อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 แต่ประชาชนก็สามารถมีและใช้อาวุธปืนกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะด้วยการน าอาวุธปืน
ไปประกอบอาชญากรรมหรือน าไปเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบันซึ่งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก และจากข้อเท็จจริงด้วย
เมื่อพิจารณาในบริบททางกฎหมายพิจารณาได้ว่ามีปัญหาที่เป็นข้อกฎหมายหลายประการ ดังนี ้

ปัญหาการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนอนุญาตให้ได้แต่ภายหลัง  
ได้น าอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ มาประกอบกับอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
อาวุธปืนเพื่อประกอบอาชญากรรม ในกรณีที่มีบุคคลน าปลอกลดเสียงไปติดกับล ากล้องอาวุธปืน 
เพื่อให้มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ ถือได้ว่ามีการกระท าให้อาวุธปืนดังกล่าวเปลี่ยนสภาพเป็น
อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้  แต่ถ้าตรวจพบตัวอาวุธปืนและ 
ปลอกลดเสียงแยกจากกันไม่ได้มีการยึดติดกัน จึงไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อาวุธปืน และปลอกลดเสียงก็ไม่ถือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน จึงไม่ต้องถูกควบคุมในการ
อนุญาตมีใช้และน าเข้า จึงเป็นปัญหาของการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 

ปัญหาการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในการป้องกันตัวและทรัพย์สิน ที่นายทะเบียน
แต่ละท้องที่ใน 76 จังหวัด 878 อ าเภอ ใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละเดือนบางอ าเภอไม่ได้อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและบางอ า เภออนุญาตมากกว่า  
100 ราย บางคนขออนุญาตปืนหนึ่งกระบอก แต่นายทะเบียนไม่อนุญาต บางคนมี อาวุธปืนมากกว่า 
100 กระบอก ที่ใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่นายทะเบียนอนุญาตให้ จึงเห็นได้ว่าการใช้ดุลพินิจ
ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของนายทะเบียนไม่มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจน 

ปัญหาการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน นายทะเบียนไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้ เพราะการบัญญัติกฎหมายบางมาตราที่สะท้อนปัญหาไปสู่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามมาและผลสุดท้ายมาสู่การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองการเพิกถอน
ใบอนุญาตและการริบอาวุธปืนได้ เช่น ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการย้ายอาวุธปืน ซึ่งมีโทษปรับ
เพียงหนึ่งพันบาท อายุความหนึ่งปี จึงเป็นปัญหาที่การเพิกถอนใบอนุญาตไม่มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เมื่อนายทะเบียนตรวจพบอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายก็ไม่สามารถริบได้เพราะไม่มีกฎหมาย
บัญญัติไว ้

ปัญหาในการควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะในเร่ืองการตรวจสอบและการลงโทษ เพื่อให้
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ใบอนุญาตอาวุธปืนมีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับ
ใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น จึงไม่มีการตรวจสอบอาวุธปืน จึงท าให้ระบบฐานข้อมูล
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ทะเบียนอาวุธปืนไม่เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถน าไปสู่การควบคุมอาวุธปืนได้ ส่วนมาตรการทาง
โทษที่จะน ามาใช้เป็นมาตรการควบคุมก็ยังไม่เหมาะสม การลงโทษจึงไม่สามารถบังคับให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่ามาตรการในการควบคุมอาวุธปืนตาม
กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
ในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน โดยเฉพาะเร่ืองการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน ซึ่งมาตรการทางกฎหมายยังคงมีปัญหา
ในทางปฏิบัติเน่ืองมาจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน จึงวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการ 
ทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนได้ดังนี้ 

1.  ปัญหาการควบคุมอุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน 
2.  ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
3.  ปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 
4.  ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายอาวุธปืนแนวความคิดและกฎเกณฑ์ 
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองและการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง 
 2.  เพื่อศึกษากฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการมีและการใช้อาวุธปืน การเพิกถอน
ใบอนุญาต การริบอาวุธปืน การตรวจสอบและการลงโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และอังกฤษ 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมายอาวุธปืน
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
 4.  เพื่อศึกษาข้อสรุปและข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนที่เหมาะสมและ
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน 
 

DPU



 9 

1.3  สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม กับกาลสมัย โดยเฉพาะ
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  การควบคุมการตรวจสอบและการลงโทษที่ 
ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลให้การควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน
ไม่มีประสิทธิภาพไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจุบัน ในการศึกษาปัญหาดังกล่าวโดยศึกษา
เทียบเคียงกับกฎหมายอาวุธปืนของต่างประเทศจะท าให้สามารถปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว  
เพื่อที่จะควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและความปลอดภัยต่อ
ประชาชน 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นการศึกษาคือ สภาพปัญหาหลักเกณฑ์การอนุญาตการมีและ
ใช้อาวุธปืน การตรวจสอบ การเพิกถอนใบอนุญาต การริบอาวุธปืน และการลงโทษตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงบทบัญญัติและวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนของประเทศไทย 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร(Document 
research) โดยการศึกษาจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ  (Primary Document) ได้แก่  พระราชบัญญัติ  
กฎ ระเบียบต่าง ๆ และเอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง และจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) 
ได้แก่ เอกสารที่รวบรวมเร่ืองเดิมไว้แล้ว เช่น บทความทางวิชาการ รายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ์ 
สถิติจากส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาเป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องศึกษาจากค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลปกครอง ศาลยุติธรรมและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบประวัติความเป็นมาของกฎหมายอาวุธปืน แนวความคิดและกฎเกณฑ์ 
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองและการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง 
 2.  ท าให้ทราบกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการมีและการใช้อาวุธปืน  
การเพิกถอนใบอนุญาต การริบอาวุธปืน การตรวจสอบและการลงโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอังกฤษ  
 3.  ท าให้ทราบปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมาย อาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
 4.  ท าให้ทราบข้อมูลเพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน
และการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืนในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการมีและการใช้อาวุธปืน พ.ศ. 2490 
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บทที ่ 2 
แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน 

การกระท าทางปกครองและการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง 
 

การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของนายทะเบียนจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และ
ระเบียบของกฎหมาย ต้องมีการใช้ดุลพินิจในการกระท าทางปกครองการออกค าสั่งทางปกครอง 
การตรวจสอบและการลงโทษ จึงต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายปกครอง ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ
กฎหมายมหาชน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกฎหมายอาวุธปืน
ของประเทศไทย แนวความคิดบริการเกี่ยวกับการควบคุมอ านาจของรัฐ  สิทธิและเสรีภาพ 
เจตนารมณ์ของกฎหมายอาวุธปืน การกระท าทางปกครอง และการควบคุมตรวจสอบการกระท า
ทางปกครองให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อนในบทนี้จึงจะขอศึกษา ถึงแนวความคิดและหลักการดังกล่าว
เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในเร่ืองที่จะท าการศึกษานี้ต่อไป 
 
2.1  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน 

2.1.1  แนวคิดในการควบคุมอ านาจของรัฐด้วย “หลักนิติธรรม” 
ลอน แอล ฟูลเลอร์ (Lon L.Fuller)1 ได้เสนอว่า การใช้กฎหมายจะต้องมีหลักเกณฑ์

เฉพาะของระบบกฎหมาย โดยกฎหมายต้องมีหลักศีลธรรมภายใน (inner Morality of Law)  
เป็นหลักยึดของกฎหมายต่าง ๆ อีกชั้นหน่ึง ซึ่งศีลธรรมภายในนี้มีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ 

(1)  เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่เหมาะสม 
(2)  มีการประกาศให้ทราบทั่วไป 
(3)  การไม่ใช้บังคับย้อนหลังโดยผิดหลักการ 
(4)  มีบทบัญญัติที่กระจ่างชัดเจน 
(5)  ไม่มีการวางหลักที่ขัดแย้งกับกฎหมายอ่ืน 
(6)  ไม่บังคับให้กระท าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

                                                           
1  จาก กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (น. 21), โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540, กรุงเทพฯ: 

จิรรัชการพิมพ์. 
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(7)  ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยเกินควรและ 
(8)  มีความสอดคล้องระหว่างการกระท าของเจ้าหน้าที่กับบทบัญญัติของกฎหมาย 
โจเซฟ เรซ (Joseph Rez)2 ได้เสนอว่า หลักนิติธรรมหากเป็นเพียงการปกครอง โดย

กฎหมายก็ไม่มีความหมาย แต่ต้องมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานบางอย่างและเห็นว่า  
หลักนิติธรรมอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักการต่อไปนี้ 

(1) บทกฎหมายจะต้องไม่ใช้บังคับย้อนหลัง และต้องเปิดเผยและชัดเจน 
(2) กฎหมายจะต้องมีความมั่นคงตามควร 
(3) บทกฎหมายจะต้องเป็นไปตามแนวทางของหลักทั่วไปที่เปิดเผย มั่นคงและชัดเจน 
(4) ความอิสระขององค์กรตุลาการจะต้องมีการคุ้มครอง 
(5) มีกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม (Natural justice) 
(6) ศาลจะต้องมีอ านาจตรวจสอบทางกฎหมาย (Review) ถึงความชอบด้วยกฎหมาย

ของบทกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นหรือของการกระท าต่าง ๆ ของฝ่ายปกครอง 
(7) บุคคลต้องสามารถน าคดีเข้าสู่ศาลได้โดยง่าย โดยไม่ควรมีพิธีการยุ่งยากเกินควร 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไป 
(8) องค์กรป้องกันอาชญากรรมไม่ควรมีดุลพินิจที่บิดเบือนกฎหมาย 
หลักนิติธรรมมีความหมายหลากหลายตามความเห็นของแต่ละคน แต่ได้ก่อรูป ก่อร่าง

ชัดเจนขึ้นว่าเป็นหลักการปกครอง โดยกฎหมายเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยเป็นธรรมทั้งต่อ
เอกชนแต่ละคนอันเป็นสมาชิกของรัฐ (Individual interest) และเป็นธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชน (Public interest) ซึ่งรัฐมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อคุ้มครอง ทั้งประโยชน์เอกชนและ
ประโยชน์มหาชน และในกรณีที่ประโยชน์ทั้งสองขัดกันก็ต้องคุ้มครองให้เกิดดุลยภาพที่เป็นธรรม 
การให้รายละเอียดของหลักนิติธรรมแม้ยังไม่เห็นตรงกันบ้างแต่ในสังคมประชารัฐ  ที่รัฐเป็นของ
ประชาชนนี ้อาจจ าแนกสาระส าคัญของหลักนิติธรรมออกได้ดังนี้3 

(1) การปฏิบัติตามกฎหมายของทุกองค์กรของรัฐ (Supremacy of law) ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรที่ใช้อ านาจทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ อันเป็นเร่ืองของการจัดกลไกการใช้
อ านาจรัฐ โดยแต่ละองค์กรจะมีขอบเขตข้อจ ากัดของการใช้อ านาจต่าง  ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 
ที่แตกตา่งกันและจะไม่มีองค์กรใดมีอ านาจเหนือกฎหมาย 

                                                           
2  แหล่งเดิม. (น. 22). 
3  แหล่งเดิม. (น. 25-29). 
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(2) หลักการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of powers) หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็น
หลักการเบื้องต้นเพื่อมิให้อ านาจอยู่ในบุคคลเดียวกันจนเกิดการใช้อ านาจโดยไม่มีคานและดุลกัน
อันจะเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดการใช้อ านาจโดยมิชอบได้ง่าย 

(3) การมีกฎหมายที่ดี  (Good law) อันจะเกี่ยวข้องทั้งในหลักเกณฑ์การจัดให้มี
กฎหมายและสาระของกฎหมายโดยกฎหมายต้องมีความชัดเจน และคนในสังคมได้รับประโยชน์ 

(4) การชอบด้วยกฎหมายของการปกครอง (Administrative legality) ฝ่ายปกครอง 
จะได้รับมอบอ านาจในการใช้บังคับกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์มหาชนและประโยชน์เอกชน 

(5) ความรับผิดชอบของรัฐ (State responsibility) ประชารัฐนั้นจัดตั้งขึ้น เพื่อรักษา
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชน โดยเอกชนทุกคนต้องเสียสละทรัพย์สินอันเป็นภาษีให้แก่
ด าเนินงานของรัฐ 

(6) การมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล การควบคุมการใช้อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหาร
นอกจากการวางกลไกการใช้อ านาจโดยวิถีทางการเมืองแล้ว การใช้อ านาจจะต้องอยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย จะต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมายโดยองค์กรอิสระ การฟ้องคดีต่อศาลในกรณีที่ใช้
อ านาจผิดกฎหมาย 

(7) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชน การพิทักษ์สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของเอกชน
เป็นเป้าหมายในการจัดการปกครองเป็นประชารัฐ การใช้อ านาจนิติบัญญัติ การใช้อ านาจบริหาร
และการใช้อ านาจตุลาการ ล้วนแต่มีความมุ่งหมาย เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักนิติธรรมได้ตกผลึกทางความคิดจนได้ความแน่ชัดในหลักการ
ที่เห็นตรงกันว่า หลักนิติธรรมจะต้องมีสภาพไม่ต่างไปจากหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปที่จะต้องน ามาใช้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ 

2.1.2  แนวคิดของรัฐและเสรีภาพของประชาชน 
รัฐเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ซึ่งเป็นราษฎรโดยจัดตั้งเป็นเมืองที่มีเอกราชและร่วม

ด าเนินการเมืองกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พวกตนตามเจตนารมณ์อันร่วมกันการรวมตัวกันจัดตั้ง
เป็นรัฐเป็นมาโดยปริยายตั้งแต่โบราณและสืบเนื่องตลอดมา โดยมีการจัดการภายในรัฐเปลี่ยนแปลง
มาหลายระบบ ตั้งแต่ระบบผู้น าคนเดียว ระบบผู้น าเป็นกลุ่มประชาธิปไตย (Democratic socicty) 
นั้นเป็นที่ยอมรับกันในหลักการว่า ทุกคนมีเสรีภาพ (Liberalism) ที่จะคิดและกระท าตามที่ตน
ตัดสินใจแล้วว่าเหมาะสมแก่ตน (Self-determination) เสรีภาพดังกล่าวก่อให้เกิดสิ่งที่บุคคลอ่ืนต้อง
ให้การยอมรับไม่ล่วงละเมิด ดังนั้น บรรดาสิทธิ (right) ชนิดต่าง ๆ จึงเกิดตามมาไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในทางการเมือง สิทธิในความเป็นบุคคลสิทธิในทรัพย์สิน เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามในสังคมนั้นประกอบด้วยคนหลายคน การใช้สิทธิเสรีภาพของคนหนึ่งจึงย่อม
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กระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนด้วยเสมอไม่มากก็น้อย ขณะเดียวกันก็มีประโยชน์
บางอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) ของกลุ่มสมาชิกอยู่
ด้วยซึ่งแต่ละคนจะใช้สิทธิเสรีภาพของตนให้เสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวมนั้นไม่ได้เช่นกัน  
กรอบหรือข้อจ ากัดของการใช้สิทธิและเสรีภาพจึงต้องมีอยู่เสมอเพื่อประโยชน์อันร่วมกันของ
สมาชิกในสังคม ดังที่ซอคราตีส (Socrates) เคยกล่าวว่า ที่ใดที่บุคคลใช้สิทธิเสรีภาพกันมากเกินไป 
ที่นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นไม่มีเสรีภาพและทุกคนจะตกเป็นทาสของผู้ใช้อ านาจตามอ าเภอใจแต่กรอบ
ของการใช้สิทธิเสรีภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมประชาธิปไตยว่าจะจ ากัดลงได้แต่โดยกฎหมาย
เท่านั้น4 

ในรัฐสมัยใหม่ที่ปกครองโดยกฎหมาย (นิติรัฐ) และเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น   
ย่อมเปน็ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามนุษย์แต่ละคนเกิดมาอย่างมีศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
แต่ละคนมีติดตัวมาแต่ก าเนิดนั้น ย่อมแสดงออกโดยการที่บุคคลนั้น สามารถแสดงเจตจ านงก าหนด
วิถีชีวิตของตนได้อย่างเสรีไม่ถูกบังคับข่มขู่โดยบุคคลอ่ืนใด การแสดงเจตจ านงต่าง ๆ ของบุคคล 
ที่เป็นเร่ืองส่วนตัว บุคคลนั้นย่อมสามารถกระท าได้โดยที่รัฐไม่เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงหรือท าตัว
เป็นผู้อนุบาล หลักการที่ยอมรับ “แดนอ านาจของเอกชน” (Private autonomy) นี้เป็นหลักการที่เป็น
รากฐานของกฎหมายเอกชนและปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในเร่ืองของหลักความศักดิ์สิทธิในการ
แสดงเจตนาและเสรีภาพในการท าสัญญา5 

การจ ากัดสิทธิเสรีภาพ นั้น มี 2 ลักษณะ คือ6 
(1)  สิทธิเสรีภาพที่ไม่สามารถจ ากัดได้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะฝ่าฝืนไม่ได้เลย และ

จะออกกฎหมายมาจ ากัดก็ไม่ได้ เช่น เสรีภาพในความคิด ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา 
(2)  สิทธิและเสรีภาพที่จ ากัดได้ เป็นสิทธิเสรีภาพในการกระท าไม่ว่าโดยวาจาหรือกาย 

ย่อมมีขอบเขตที่กระทบต่อผู้อ่ืนได้ การจ ากัดสิทธิเสรีภาพที่ว่ามานั้น จะต้องออกเป็นกฎหมาย  
เพื่อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น 

                                                           
4  แหล่งเดิม. (น. 7-8). 
5  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท า

ทางปกครอง (น. 15), โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
6  แหล่งเดิม. (น. 17-27). 

DPU



 15 

2.1.3  แนวคิดหลักการใช้อ านาจดุลพินิจ 
ตามพจนานุกรมค าว่า “ดุลพินิจ” หมายถึง การวินิจฉัยที่เห็นสมควร7 มีลักษณะเป็น

ค านามตรงกับภาษาอังกษษว่า “Discretion” มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า “Discretio” มีความหมาย
ในทางกฎหมายว่าเป็นอ านาจหรือสิทธิพิเศษ (Privilege) ของศาลที่พิจารณาตามหลักความยุติธรรม” 

ความส าคัญของดุลพินิจ มีภาษิตกฎหมายอยู่บทหนึ่งซึ่งกล่าวโดย อริสโตเติล (Aristotle) 
ปราชญ์ชาวกรีกว่า “ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” เพราะเป็นที่ยอมรับกันดีในทุกสังคมว่า  
หากต้องการความสงบสุขภายในสังคมแล้วย่อมจะปราศจากเสียซึ่งกฎหมายไม่ได้ จากภาษิต
กฎหมายดังกล่าวนี้เอง ต่อมาใน ค.ศ. 1933 Cohen ได้กล่าวว่า “เมื่อมีกฎหมาย ก็ย่อมต้องมีดุลพินิจ
อยู่ เคียงคู่” (Rules must be supplemented with discretion) เพราะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันว่า  หากจะ
บังคับใช้กฎหมายโดยตรงแต่ประการเดียวก็จะท าให้เกิดความอยุติธรรม เพราะไม่อาจสนอง 
ความยุติธรรมเป็นรายกรณีได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรมเฉพาะบุคคลหรือ
กรณี จึงควรให้ดุลพินิจ ซึ่ง Cohen เรียกว่า “ชีวิตและความยืดหยุ่นได้” (The life and flexibility)  
มีส่วนร่วมอยู่ในการใช้กฎหมายด้วย8 

ดุลพินิจน ามาใช้กับกฎหมายเมื่อใด พอสรุปได้ว่าเวลาที่จะใช้ดุลพินิจเป็นเวลาที่จะใช้
กฎหมายปรับเข้ากับข้อเท็จจริงหรือเวลาที่ใกล้เคียงกับ เวลาเช่นนั้น นอกจากนี้ยังมีเวลาที่จะใช้
ดุลพินิจในกรณีอ่ืนที่ส าคัญควรแก่การพิจารณา กล่าวคือ 

1)  เมื่อไม่มีกฎหมาย มีค ากล่าวที่ว่า “เมื่อใดที่กฎหมายครอบคลุมไปไม่ถึง  การใช้
ดุลพินิจก็เร่ิมขึ้น” ซึ่งฟังดูก็เป็นค ากล่าวที่มีเหตุผลยิ่ง เพราะตามหลักกฎหมายนั้น หากมีช่องว่าง
กฎหมายเกิดขึ้นต้องเป็นหน้าที่ของศาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ดุลพินิจวางกฎเกณฑ์ 
หาวิธีอุดช่องว่างของกฎหมายนั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นเร่ืองของกฎหมายปกครอง หากจะมีการใช้
ดุลพินิจวางกฎเกณฑ์เพื่ออุดช่องว่างจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง  เพราะเหตุที่เป็น
กฎหมายที่กระทบถึงสิทธิส่วนบุคคลโดยตรง หากปล่อยให้องค์กรใดใช้กฎหมาย โดยไม่มีขอบเขต
แล้วสิ่งที่ประชาชนได้รับนั้นจะมิใช่ความยุติธรรม แต่จะเป็นการกดขี่ข่มเหงจากองค์กรหรือ 
ผู้มีอ านาจปฏิบัติการตามกฎหมายและด้วยเหตุเช่นนี้เองจึงได้มีค ากล่าวที่ส าคัญ 5 ค า สลักจารึกใน
ก้อนหินหน้าที่ท าการกระทรวงยุติธรรม ด้านถนนเพนซิวาเนีย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ว่า “Where law 

                                                           
7  จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 (น. 357), โดย ราชบัณฑิตยสถาน, 2538, 

กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 
8  จาก การใช้ดุลพินิจในการด าเนินคดีอาาาของพนักงานอัยการ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย 

ชนิญญา (รัชนี) ชัยสุวรรณ, 2526, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ends Tyranny begins.” ซึ่งหมายความว่า “เมื่อใดที่กฎหมายครอบคลุมไปไม่ถึงหรือยุติลง การกดขี่
อันไม่เป็นธรรมก็จะเร่ิมขึ้น” ซึ่งเป็นการเตือนการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายให้ 
พึงสังวรณ์ เพื่อจะได้ใช้ดุลพินิจในทางถูกต้องเท่านั้น เพราะในบางโอกาสแม้เป็นการปฏิบัติการตาม
กฎหมายและเป็นช่องว่างของกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ศาลหรือองค์กรที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายก็จ าต้อง “ใช้ดุลพินิจ” เช่นกัน ซึ่งการใช้ดุลพินิจนี้เองอาจเป็นที่มาของผลประโยชน์หรือ
การกดขี่ ยุติธรรมหรือ อยุติธรรม แม้กระทั่งการมีเหตุผลหรือไร้เหตุผล แล้วแต่ว่าผู้ใช้ดุลพินิจจะใช้
เหตุผลหรืออ านาจของตนไปในทางใด ในเร่ืองนี้มีผู้เห็นว่าเมื่อกฎหมายสิ้นสุดลงการกดขี่อันไม่เป็น
ธรรม  ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้น เพราะเมื่อกฎหมายสิ้นสุดลงจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการใช้ดุลพินิจ ซึ่ง
การใช้ดุลพินิจนั้นสามารถก่อให้เกิดได้ทั้งผลดีและผลร้าย ความยุติธรรมและความอยุติธรรมหรือ
ความมีเหตุผลและความไร้เหตุผล ใครก็ตามที่เดินเข้าไปในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะพบว่า
เจ้าหน้าที่ในกระทรวงซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐได้ใส่ใจเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย และการใช้ดุลพินิจใน
การตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการใช้กฎหมายปนกับการใช้ดุลพินิจ ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจมากกว่าการใช้กฎหมาย และไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดแม้แต่คน
เดียวที่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนจะเห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่า “เมื่อใดที่กฎหมายครอบคลุม
ไปไม่ถึงหรือยุติลงการกดขี่อันไม่เป็นธรรมก็จะเร่ิมขึ้น” แต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นตั้งแต่อัยการสูงสุดลง
มาจะมีความมุ่งมั่นเพื่อยืนยันว่า เมื่อกฎหมายสิ้นสุดลง การใช้ดุลพินิจที่หลักแหลมและเป็นผลดี
จะต้องเร่ิมต้นขึ้น 

2)  แม้มีกฎหมาย แต่ใช้ดุลพินิจเพราะให้ผลที่ดีกว่า  (A rule is undesirable when 
discretion will serve better) เวลาใช้ดุลพินิจในข้อนี้  เป็นการใช้อย่างละเอียดและเฉพาะกรณี  
โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกโอกาสใช้ดุลพินิจมากยิ่งกว่าการใช้ดุลพินิจในกรณีที่ 
ไม่มีกฎหมาย และในกรณีเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายหรือกฎอย่างใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และอ่ืน ๆ ศาลหรือองค์กรเหล่านั้นจะต้องพึงใช้
ความระมัดระวังการใช้ดุลพินิจแทนกฎเกณฑ์เป็นอย่างยิ่ง  และจะพึงน าดุลพินิจมาใช้แทนกฎหรือ
กฎหมายก็เฉพาะเป็นที่เห็นว่าเมื่อใช้ดุลพินิจแล้วจะอ านวยความยุติธรรม หรือเป็นสาระประโยชน์
ยิ่งกว่าการใช้กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย เพราะมิฉะนั้นหากใช้อย่างพร่ าเพร่ือไร้ขอบเขตแล้วดุลพินิจ
นั้นเองจะสร้างความอยุติธรรมอย่างหาสิ่งเปรียบประมาณมิได้9 

                                                           
9  จาก การใช้ดุลพินิจของศาลในการลงโทษ (น. 12), โดย นพพล โพธิรังสิทยากร, 2524.  
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ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจถูกโต้แย้งได้ Lord Reid ได้วางหลักพิจารณาทั่วไปไว้  
2 ประการ คือ 

1)  ใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริต (bad faith) 
2)  ใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลสมควร (unreasonable) 
ทั้ง 2 ประการนี้แสดงว่าพษติกรรมของดุลพินิจไม่ได้ เป็นไปในทางที่ เป็นจริง  

โดย ประการทั้งปวง 
Lord Canden ผู้พิพากษาอังกษษท่านหนึ่งถึงกับกล่าวว่า “อันอ านาจใช้ดุลพินิจนั้นดูเป็น

กฎที่ทารุณ เพราะว่าดุลพินิจจะเป็นประการใดหารู้ได้ไม่ ต่างคนก็ต่างกัน ดูเป็นกรณีที่แล้วแต่จะเป็น
และแล้วแต่ลักษณะนิสัยใจคอและอารมณ์ความรู้สึก  อย่างดีที่สุดก็ไม่พ้นอยู่ในลักษณะเรรวน 
เด๋ียวเป็นอย่างนั้น เด๋ียวเป็นอย่างนี้ ที่ร้ายที่สุดก็คือแล้วแต่กิเลสโมหะและอารมณ์ อันเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีผิดมีพลาด10 

อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่ากฎหมายในโลกนี้  ทุกระบบไม่อาจจะวางข้อก าหนด
กฎเกณฑ์เป็นการเฉพาะเจาะจงส าหรับทุกกรณีทุกอย่างได้ เป็นที่ยอมรับกันในวิชานิติศาสตร์ว่า 
“ดุลพินิจ” ยังคงต้องมีบทบาทส าคัญอยู่ตราบเท่าที่ผู้สร้างและผู้ใช้กฎหมายนั้นคือมนุษย์ 

ปัญหาที่มีอยู่ในเวลานี้ก็คือยังไม่มีนักนิติศาสตร์คนใดให้ค าอธิบายถึงความหมายของ 
“ดุลพินิจ” อย่างแน่ชัดจนเป็นที่ยอมรับเป็นหลักสากล 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโดยเนื้อแท้ทางภาษาค าว่า “ดุลพินิจ” เป็นค าอันเป็นสัญลักษณ์ทาง
นามธรรมโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่สิ่งรูปธรรมที่จะสัมผัสได้ ความหมายของค า ๆ นี้จึงละเอียดอ่อนและ
ค่อนข้างคลุมเครือ11 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ดุลพินิจหมายความว่า  
การวินิจฉัยที่เห็นสมควร ส่วนค าว่าวินิจฉัย หมายความว่า ตัดสินชี้ขาดไตร่ตรอง ใคร่ครวญ ดังนั้น
ดุลพินิจก็คือการวินิจฉัยที่เห็นสมควรหรือการตัดสินการชี้ขาดการใคร่ครวญ (ไตร่ตรองพิจารณา) 
อนึ่ง การตีความกฎหมาย การตีความสัญญา การปรับบทกฎหมายก็เป็นการใช้ดุลพินิจเช่นกัน 
เพราะฉะนั้นดุลพินิจจึงอาจมีได้ทั้งดุลพินิจในข้อเท็จจริงและดุลพินิจในข้อกฎหมาย 

การใช้ดุลพินิจในคดีจึงเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจพื้นฐานของศาล ดุลพินิจในคดีจึงเป็น
ของศาล ค าว่าศาลในที่นี้คงไม่ได้หมายความถึงตัวอาคารศาล แต่หมายถึงตัวผู้พิพากษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในศาลนั้น ซึ่งในแต่ละศาลจะมีผู้พิพากษาหลายคนจ านวนมากหรือน้อยก็แล้วแต่ปริมาณคดี

                                                           
10  แหล่งเดิม. (น. 136). 
11  จาก ชะลอการฟ้อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 20), โดย เรวัต ฉ่ าเฉลิม, 2522, กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ในศาลนั้น และจะต้องมีหัวหน้าหน่วยงานอาจจะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประธานศาลอุทธรณ์
หรือประธานศาลฎีกาที่ต้องรับผิดชอบในราชการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  รวมทั้งให้
หัวหน้าหน่วยงานของศาลนั้นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด สามารถแบ่งบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ดุลพินิจในคดีได้เป็น 2 ฝ่าย คือ12 

1) ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 
2) ดุลพินิจของศาล 
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร คือแม้ผู้พิพากษาจะมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี แต่เมื่อ

ศาลมีผู้พิพากษาหลายคน แต่ละคนอาจจะใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันได้ หากไม่มีการดุแลให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็ย่อมกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม ดังนั้นฝ่ายบริหารย่อม
มีอ านาจก าหนดวิธีการเพื่อใช้ดุลพินิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้โดยควรปรึกษาหารือกับ  
ผู้พิพากษาในศาลทั้งหมดเพื่อให้ได้ดุลพินิจที่เหมาะสม 

ดังนั้นดุลพินิจของศาลก็คือการวินิจฉัยของผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งหรือองค์คณะ  
ผู้พิพากษาคณะใดคณะหนึ่ง 

ความส าคัญของดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะหากใช้อย่าง
ถูกต้องแล้วย่อมจะก่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศ โดยผู้ที่ใช้ดุลพินิจ 
ที่ถูกต้องย่อมได้รับความยอมรับนับถือและได้รับการยกย่อง แต่หากใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้องหรือ
เหมาะสม ย่อมกระทบต่อสิทธิหน้าที่และทรัพย์สินของคู่ความ รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประชาชนด้วย และผู้ใช้ดุลพินิจนั้น รวมทั้งหน่วยงานผู้ใช้ดุลพินิจนั้นอาจถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในทางไม่เหมาะสม ขาดการเคารพนับถือได้ 

ลักษณะของดุลพินิจ ดังกล่าวมาแล้วว่าดุลพินิจมีได้ทั้งดุลพินิจในข้อเท็จจริงและ  
ข้อกฎหมายซึ่งทั้งสองประเภทนั้นสามารถแบ่งลักษณะได้ 2 ประการ”13 

1)  ดุลพินิจเด็ดขาด หมายความว่า เมื่อผู้พิพากษาหรือองค์คณะผู้พิพากษามีดุลพินิจ
อย่างไรแล้วก็ยุติเพียงเท่านั้น โดยอุทธรณ์หรือฎีกาไม่ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่เห็นได้ว่า 
เป็นที่สุด 

2)  ดุลพินิจไม่เด็ดขาด หมายความว่า เมื่อผู้พิพากษา หรือองค์คณะผู้พิพากษามีดุลพินิจ
อย่างไรแล้ว อาจอุทธรณ์หรือฎีกาได้ทันที หรืออุทธรณ์หรือฎีกาได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตาม
กฎหมายแล้ว 

                                                           
12  จาก กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (น. 71-92), โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554, กรุงเทพฯ: นิติราษฎร์. 
13  จาก “การใช้ดุลพินิจในคดีแพ่ง,” โดย กีรต ิกาญจนรินทร์, 2550, ดุลฬาห, 54(3), น. 43-44. 
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ดุลพินิจในการฟังข้อเท็จจริงหรือชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน การฟังข้อเท็จจริงหรือ 
ชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานเป็นเร่ืองที่ศาลใช้ดุลพินิจว่าจะเชื่อตามพยานหลักฐานหรือไม่ ซึ่งเป็นคน
ละเร่ืองกับการรับฟังพยานหลักฐานซึ่งเป็นเร่ืองที่ศาลจะใช้ดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานตามที่
คู่ความประสงค์จะน าสืบหรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองมาก่อนการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 

หลักพิสูจน์ความแน่นอน หรือการพิสูจน์ความจริง มี 4 ประการ คือ14 
1)  หลักแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ เหตุการณ์อันหนึ่งจะมีความจริงได้ 

ประการเดียวจะมีความจริงหลายประการไม่ได้ 
2)  หลักความขัดกัน หมายความว่า เหตุการณ์หรือประเด็นที่ขัดกันย่อมแสดงว่าไม่เป็น

ความจริง 
3)  หลักแห่งความเป็นคร่ึง ๆ กลาง ๆ หมายความว่า อะไรที่เป็นความจริงนั้นต้องเป็น

ความจริงตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งหรือจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่ได้ 
4)  หลักแห่งความมีเหตุผลอันสมควรเป็นข้อพิสูจน์ในทางบวก  เพื่อประกอบ

ข้อเท็จจริงแล้วตัดสินว่าเชื่อได้  เนื่องจากหลักสามประการแรกเป็นหลักพิสูจน์ในทางปฏิเสธ
กล่าวคือ เพียงแต่พิสูจน์ในทางที่ว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไม่จริง  กล่าวคือ ถ้าไม่ใช่เร่ืองเดียวกัน
หรือขัดกันหรือคร่ึง ๆ กลาง ๆ ก็ไม่จริง แต่ถ้าตรงกันไม่ขัดกัน ไม่คร่ึง ๆ กลาง ๆ จะถือว่าเป็นจริงยัง
ไม่ได ้คงต้องอาศัยหลักประการที่สี่เข้ามาประกอบ 

ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายปกครองจ าเป็นต้องมีอ านาจดุลพินิจในการพิจารณาและตัดสินใจ  แต่ดุลพินิจ

ดังกล่าวต้องเป็นอ านาจที่เกิดจากกฎหมาย และฝ่ายปกครองจะต้องใช้อ านาจดุลพินิจนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมายและภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดนั้น ในที่นี้จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) ความหมายของดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้สรุปความหมายของอ านาจดุลพินิจว่า 

หมายถึง ความสามารถในอันที่จะตัดสินใจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาค าสั่งหลาย  ๆ 
อย่าง ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้ออกได้เพื่อด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของ
กฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งอ านาจดุลพินิจคืออ านาจที่กฎหมายให้แก่องค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
องค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยบัญญัติเปิดช่องให้องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองนั้นตัดสินใจได้อย่างอิสระว่า 

                                                           
14  แหล่งเดิม. (น. 72-73). 
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เมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดไว้เกิดขึ้น สมควรจะออกค าสั่งหรือไม่ หรือสมควร
จะออกค าสั่งโดยมีเน้ือความอย่างไร15 

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ได้อธิบายว่า ถ้าฝ่ายปกครองมีดุลพินิจแล้ว
ศาลจะก้าวเข้ามาวินิจฉัยแทนมิได้ เพราะตรงนั้นเป็นอ านาจโดยแท้ของฝ่ายปกครอง ซึ่งตามหลักนิติรัฐ 
ฝ่ายปกครองจะมีดุลพินิจโดยอิสระมิได้ และดุลพินิจจะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยในขอบเขตของกฎหมาย 

ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง อาจเทียบได้กับดุลพินิจในการลงโทษของศาล เช่น กฎหมาย
ให้อ านาจศาลในการลงโทษจ าคุกจ าเลย 1-3 ปี ศาลอาจจะใช้ดุลพินิจลงโทษ 1 ปี ก็ได้ 2 ปีก็ได้ หรือ 
3 ปีก็ได้ 

ในการตรากฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถออกกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนทุกกรณีได้ 
ดังนั้น จึงเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจเป็นรายกรณี ๆ ไปได้ แต่ขณะเดียวกัน ถ้าฝ่ายบริหารใช้
อ านาจดุลพินิจทะลุกรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ก็จะมีองค์กรที่มีอ านาจควบคุมเข้ามาตรวจสอบได้ 
แต่ถ้าอยู่ในกรอบแล้วองค์กรหรือศาลไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้  จะเห็นได้ว่าดุลพินิจของ
ฝ่ายปกครองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ฝ่ายนิติบัญญัติให้อ านาจไว้ และเมื่อฝ่ายปกครองวินิจฉัยและเมื่อ
ค าวินิจฉัยนั้นถึงที่สุดด้วยแล้ว เราเรียกอ านาจตรงนี้ว่า “ดุลพินิจ” แต่ถ้าส่วนใดที่ศาลสามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้เราไม่เรียกว่าดุลพินิจ แต่เราถือว่ามีอ านาจตัดสินใจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอ านาจ
นี้อาจไม่ใช่ดุลพินิจก็ได้16 

(2) ลักษณะของกฎหมายที่ให้อ านาจดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
ในทางวิชาการแบ่งโครงสร้างของกฎหมายปกครองในการออกนิติกรรมทางปกครอง

เป็น 2 ส่วน คือ 
ก. เงื่อนไขแห่งการใช้อ านาจ หรือองค์ประกอบในกฎหมายปกครอง (Tatbestand) 
ข. ผลในทางกฎหมาย (Rechtsfolge) 
เปรียบเทียบง่าย ๆ กับความผิดอาญา ซึ่งแบ่งเป็น 
1. องค์ประกอบของความผิด เช่น ผู้ใดลักทรัพย์ผู้อ่ืน 
2. ผลทางกฎหมาย เช่น ผู้นั้นต้องรับโทษจ าคุกหรือปรับ 

                                                           
15  จาก การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ  (รวมบทความ 60 ปี  ดร.ปรีดี  

เกษมทรัพย)์ (น. 199), โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2531. 
16  จาก “การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ,” โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2532,  

วารสารกฎหมายปกครอง, 3. 
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เพราะฉะนั้นในรูปแบบของกฎหมาย จะต้องมีองค์ประกอบหรือเงื่อนไขการใช้อ านาจ
กับผลทางกฎหมายประกอบกัน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของกฎหมายปกครอง ในการพิจารณาถึง
นิติกรรมทางปกครองที่จะไปกระทบสิทธิของประชาชน 

ในส่วนผลทางกฎหมายถ้าเงื่อนไขของการใช้อ านาจครบถ้วนก็เกิดอ านาจในการสั่งการ 
แต่ถ้าเงื่อนไขไม่ครบ เช่น กฎหมายบัญญัติว่าต้องยื่นค าร้องแต่ไม่ยื่น เงื่อนไขไม่ครบ อ านาจที่จะใช้
สั่งการก็ไม่มี เช่น ไม่ยื่นขอใบอนุญาตหรือยื่นไม่ครบ ก็จะสั่งการอนุญาตไปไม่ได้  เพราะนั้น 
เงื่อนไขต้องครบถ้วนก่อนเมื่อครบแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการได้ 

กฎหมายแต่ละฉบับก็จะต่างกันไปบางฉบับไม่ได้ให้อ านาจดุลพินิจไว้เลย เมื่อเงื่อนไข
ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ต้องกระท าการ เช่น เมื่อมีทารกเกิดมาและมีเอกสารครบถ้วนเจ้าหน้าที่ต้องออก
สูติบัตรให้ จะไม่ออกไม่ได้ และต้องออกให้ถูกต้องด้วย 

ปกครองที่ไม่มีอ านาจดุลพินิจ  เมื่อข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายทุกประการแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องกระท าการออกนิติกรรมทางปกครองให้เสมอไป 

ในบางกรณีที่กฎหมายให้อ านาจดุลพินิจไว้ แม้เงื่อนไขเกิดแต่ก็มิได้บังคับว่าเจ้าหน้าที่ 
ผู้นั้นจะต้องกระท าการ เจ้าหน้าที่อาจออกใบอนุญาตอนุมัติหรือไม่ก็ได้ ซึ่งก็แสดงว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
ให้อ านาจดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ แต่บางทีก็เป็นการให้โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องค านึงถึงศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ สิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไขในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนจึงจะสั่งการได้ 

ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในทางวิชาการ แบ่งได้เป็น 
1. ดุลพินิจในการตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้อ านาจสั่งการ 
2. ดุลพินิจในการวินิจฉัย 
ดุลพินิจในการตัดสินใจ เช่น นายด าซื้อใบขับขี่มา ใบขับขี่นั้นก็ออกโดยมิชอบด้วย

กฎหมายแต่ยังมีผลบังคับเพราะไม่เป็นโมฆะต่อมาพบว่าเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายแทนที่ 
จะต้องยกเลิกเพิกถอน ถ้ากฎหมายให้อ านาจดุลพินิจเจ้าหน้าที่จะยกเลิกเพิกถอนหรือไม่ก็ได้  ตรงนี้
คือดุลพินิจในการตัดสินใจ ถ้าไม่ยกเลิกเร่ืองก็จบแต่ถ้าใช้ดุลพินิจยกเลิกก็ต้องมาดูกันว่าจะยกเลิก
อย่างไร เมื่อไร จะให้มีผลในอนาคต ปัจจุบันหรือย้อนหลัง ซึ่งส่วนนี้เรียกว่า “ดุลพินิจในการ
วินิจฉัย” 

แต่กฎหมายบางฉบับก็ไม่ได้ให้อ านาจในการตัดสินไว้  เช่น ถ้าข้าราชการท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีอ านาจดุลพินิจในการตัดสินใจ เพราะเขาจะต้องรับโทษ
อย่างเดียว คณะกรรมการจะเลือกไม่ใช้อ านาจมิได้  เพราะจะเป็นการข้ามขั้นของดุลพินิจในการ
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ตัดสินใจไปสู่ดุลพินิจในการวินิจฉัยทันที กล่าวคืออ านาจในการตัดสินใจไม่มี ต้องตัดสินใจลงโทษ
อย่างเดียว ส่วนดุลพินิจในการวินิจฉัยมี โดยวินิจฉัยว่าจะไล่ออกหรือปลดออก 

ส่วนขอบเขตในการวินิจฉัยว่าจะให้ไล่ออก  ปลดออก เมื่อมีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล  
ศาลจะเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงในขอบเขตดุลพินิจวินิจฉัยมิได้ศาลเพียงแต่ตรวจสอบว่าได้กระท า
การอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ กระท าผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่กล่าวหาแล้ว ศาลก็จะ
เข้ามาวินิจฉัยว่าการที่คณะกรรมการสั่งลงโทษไล่ออกนั้นเป็นการเกินสมควร สมควรจะปลดออก 
ดังนี้ท าไม่ได ้เพราะตรงนั้นคืออ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง17 

(3) เงื่อนไขแห่งการใช้อ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายบริหาร มักเห็นว่าดุลพินิจของตนนั้นอยู่ในขอบเขตของเงื่อนไขแห่งการใช้อ านาจได้ 

เพราะถ้าเมื่อใดที่ดุลพินิจเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขแห่งการใช้อ านาจได้ ศาลก็จะเข้ามาตรวจสอบควบคุม
มิได้ 

ฝ่ายตุลาการมักเห็นว่าดุลพินิจของฝ่ายปกครองอยู่ในเงื่อนไขแห่งการใช้อ านาจได้
เฉพาะผลของกฎหมายเท่านั้น 

ตัวอย่าง ขอประกอบกิจการภัตตาคาร ขอต้ังโรงงาน แต่ถ้าเราดูเจตนาของฝ่ายนิติบัญญัติ
เห็นได้ว่า อ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองไม่จ าเป็นต้องอยู่ในผลของกฎหมายอย่างเดียว อาจอยู่ใน
เงื่อนไขได้ด้วย เพราะฉะนั้นดุลพินิจของฝ่ายปกครองจึงอาจเกิดได้ทั้งสองส่วน แต่โดยหลักส่วน
ใหญ่แล้วจะอยู่ในส่วนผลของกฎหมาย ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในส่วนองค์ประกอบจึงเป็นเพียง
ข้อยกเว้น เช่นอ านาจประเมินผล การปรับใช้กฎหมายที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน หรือ 
การปรับใช้ในรูปแบบของคณะกรรมการที่ฝ่ายนิติบัญญัติตั้งขึ้นมา เพราะฉะนั้น ถ้าคณะกรรมการ
วินิจฉัยแล้ว ศาลจะก้าวล่วงมิได้ เพราะคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นคนที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ไว้ใจ นอกจากนั้น ดุลพินิจที่อยู่ในองค์ประกอบจะพบในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งขึ้น
อัตราดอกเบี้ย ศาลจะเข้ามาตรวจสอบมิได้ในนิติกรรมทางปกครองบางอย่างแม้ไม่มีกฎหมายเขียนไว้ 
แต่ฝ่ายปกครองก็ท าได้ถ้าเป็นกรณีที่ท าเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น การที่รัฐให้เงินช่วยเหลือ 
ดังนั้นไม่มีกฎหมายเขียนว่าฝ่ายปกครองต้องใช้ดุลพินิจอย่างไร กรณีนี้ ฝ่ายปกครองต้องใช้ดุลพินิจ
โดยผูกพันตามหลักกฎหมายทั่วไป หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น “หลักความเสมอภาค” หรือ 
“หลักความได้สัดส่วน” หรือที่เรียกกันว่า “หลักความสมควรแก่เหตุ” ดังนั้น การใช้ดุลพินิจของ 
ฝ่ายปกครองยังต้องถูกควบคุมโดยอยู่ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไป 

                                                           
17  กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (น. 49-52). เล่มเดิม. 

DPU



 23 

การควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แบ่งออกเป็น 
1. ควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย 
2. ควบคุมวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย (Rechtmaessigkeitskontrolle) เป็นการควบคุมของศาล 

ในการกระท าของฝ่ายปกครองและเป็นการดูแลให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ถ้าหากอยู่ภายใน
กรอบไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน ก็ถือว่าชอบแล้ว ศาลจะไม่เข้าไปควบคุม ซึ่งเราเรียกว่า “การตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย” ตรงข้ามกับ “การตรวจสอบความชอบในเนื้อหาของวัตถุประสงค์ ” 
(Zweckmaessigkeitskontrolle) ซึ่งถ้าไม่ใช่องค์กรศาลตรวจสอบ แต่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ตรวจสอบ
ได้ทั้งหมดและสามารถก้าวล่วงเข้าไปในดุลพินิจได้ด้วย  เปรียบเสมือนว่า ถ้าสั่งให้เอาเก้าอ้ีไว้ 
ในห้องต่อมาเห็นว่าเกะกะก็ยังสามารถสั่งให้เอาไว้ที่มุมได้ เพราะฉะนั้น ผู้บังคับบัญชาสามารถเข้า
ไปเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดุลพินิจได้ด้วย แต่องค์กรตรวจสอบที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เช่น ตุลาการ  
ที่อยู่ในลักษณะถ่วงดุลอ านาจระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ไม่ได้ท าให้ตุลาการมีลักษณะสูง
ขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารได้ แต่อยู่ในลักษณะเสมอภาคกัน เพื่อ ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎหมายฝ่าย
นิติบัญญัติออกมา ศาลจึงไม่สามารถก้าวเข้ามาเป็นผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงดุลพินิจเสียเองได้ 
ศาลคงมีแต่เพียงอ านาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย เพราะว่าศาลเองมีฐานะเท่าเทียมกับ 
ฝ่ายบริหาร  

สรุปองค์กรตุลากรตรวจสอบฝ่ายบริหารได้เฉพาะ 
1.  ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
2.  จะตรวจสอบให้เป็นผลเสียต่อผู้ร้องมิได้ (Verbot reformatioin peius)18 

2.1.4  แนวความคิดและเจตนารมณ์หลักกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน 
เน่ืองจากปัญหาอาชญากรรมที่รัฐไม่สามรถคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้  

ท าให้รัฐจ าต้องให้ประชาชนมีสิทธิในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  อันถือเป็น 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่กฎหมายรับรอง แต่การที่จะอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนดังกล่าวได้
อย่างเสรี ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์การควบคุมที่เหมาะสมหรือผู้ขออนุญาตไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้อง  ก็จะท า
ให้เกิดโทษกับตนเองและสังคมยิ่งขึ้น 

ในประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดย  
เร่ิมแต ่พ.ศ. 2477 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และ
ดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2477” ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์  5 คร้ัง จนท้ายที่สุด 

                                                           
18  จาก กฎหมายปกครอง (น. 52-54), โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ก, 2546, กรุงเทพฯ: วิญญชน. 
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ได้มีการประกาศใช้  “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” ซึ่งได้มีการบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2490 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 9 คร้ัง ตามสภาพสังคมและนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของ
รัฐบาลและเมื่อนโยบายควบคุมอาวุธปืนไม่แน่นอน ส่วนใดของกฎหมายที่จ าเป็นต้องอาศัย 
ดุลยพินิจเป็นหลัก จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมไปด้วย  โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับ
ความหมายของอาวุธปืน การมีอาวุธปืน การพาอาวุธปืนติดตัว และหลักข้อยกเว้นในการพาอาวุธ
ปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตีความและการพิจารณาหลักว่ากรณีใดมีเหตุ
จ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พษติการณ์ที่ประชาชนสามารรถน าอาวุธปืนติดตัวเพื่อป้องกันตัว
หรือทรัพย์สินได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

นอกจากนี้การที่กฎหมายก าหนดข้อห้ามต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีอาวุธปืนถือได้ว่าเป็น
กฎหมายที่ เกี่ยวกับนโยบายหรือการปกครองของประเทศในลักษณะความผิดที่ เรียกกั นว่า  
“ผิดเพราะกฎหมายห้าม” การห้ามมิให้ประชาชนกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอันถือว่าเป็น
ความผิด จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเพื่อมิให้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยสมควร การพิจารณาแนวการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย
ว่ามีกรอบในการควบคุมเข้มงวดเพียงใด โดยศึกษาเจตนารมณ์ในการพาอาวุธปืนติดตัว ตลอดจน
หลักเกณฑ์การขออนุญาตมี ใช้ และพาอาวุธปืนติดตัว และสภาพปัญหาตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบัน 
 
2.2 แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการกระท าทางปกครอง 
 การศึกษาแนวความคิด ทษษฎีและหลักการเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองในหัวข้อนี้  
จะได้ศึกษาถึงความหมายและลักษณะเฉพาะของฝ่ายปกครองและการกระท าทางปกครอง 
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง หลักการพื้นฐานของการกระท าทางปกครอง 
รูปแบบการกระท าทางปกครอง ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง และผลบังคับของนิติกรรมทางปกครอง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายและลักษณะของฝ่ายปกครอง 
 นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายและลักษณะของฝ่ายปกครอง  ซึ่งในที่นี้ 
จะขอยกค าอธิบายของนักวิชาการบางท่านมากล่าว ดังต่อไปนี้ 
 (1) ความหมายและลักษณะของฝ่ายปกครอง 
 ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับฝ่ายปกครองว่า “ในการ
ปกครองจ าต้องมีองค์กรส าหรับบริหารกิจการของรัฐ ซึ่งเรียกว่า “รัฐบาล” รัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ใน
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การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้ก าหนดนโยบายและวางแนวทางในการปกครองประเทศ แต่ฝ่ายที่
จะปฏิบัติให้ส าเร็จตามนโยบายและด าเนินงานเป็นประจ านั้น คือ “ฝ่ายปกครอง” ซึ่งมีหน้าที่และ
ก าลังคน ตลอดจนเคร่ืองมือที่จะด าเนินการในรายละเอียดเป็นปกติประจ าวัน โดยปฏิบัติงานต่าง ๆ 
เพื่อสนองความต้องการหรือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งเรียกว่า “บริการสาธารณะ”19 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อธิบายว่า “ค าว่า “ฝ่ายปกครอง” ในที่นี้มุ่ง
หมายถึงฝ่ายปกครองของรัฐที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสาธารณะ ฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในการปกครอง ตลอดจนบริหารกิจการเพื่อให้ภารกิจของรัฐบรรลุผล ในองค์การเอกชน
เราจะพบหน่วยที่ท าหน้าที่ในลักษณะที่ถือว่าเป็นการปกครองหรือบริหารจัดการภายในองค์การ
เช่นเดียวกัน เช่น หน่วยที่ท าหน้าที่บริหารงานบุคคลในบริษัท หรือหน่วยที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ
ภายในสมาคม หน่วยดังกล่าวอาจมีการกระท าในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการกระท าของรัฐได้  
แต่หน่วยของเอกชนดังได้กล่าวมานี้ไม่เป็นวัตถุในการศึกษาในวิชากฎหมายปกครอง”20 
 โดยปกติทั่วไปต ารากฎหมายของไทยมักจะอธิบายความหมายของฝ่ายปกครองในแง่
ของการจัดองค์การ หรือพิเคราะห์ฝ่ายปกครองจากลักษณะในทางรูปแบบ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่มุม
นี ้ฝ่ายปกครองก็คือ บรรดาหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงซึ่งใช้อ านาจในทางปกครองด้วย 
 ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อธิบายว่า “การให้ความหมาย “ฝ่ายปกครอง”  
ในที่นี้พยายามจะให้ความหมายฝ่ายปกครองในแง่ของการจัดองค์กร  โดยเร่ิมต้นจากหลักการ
แบ่งแยกอ านาจ ได้แยกอ านาจออกเป็นองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ  
ในกรณีขององค์กรนิติบัญญัติและองค์กรตุลาการไม่มีปัญหาในเร่ืองการจัดองค์กรมากนัก เนื่องจาก
ลักษณะขององค์กรทั้งสองมีความชัดเจนในแง่ของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นองค์กร  
นิติบัญญัติหรือองค์กรตุลาการ หรือไม่ องค์กรที่ค่อนข้างมีปัญหาในการพิจารณาคือ องค์กรฝ่ายบริหาร 
ซึ่งในส่วนขององค์กรฝ่ายบริหารอาจจ าแนกเป็นรัฐบาลและฝ่ายปกครอง”21 

                                                           
19  จาก ค าอธิบายกฎหมายปกครอง (น. 13-16), โดย ประยูร กาญจนดุล, 2523, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
20  กฎหมายปกครองภาคทั่วไป (น. 1-8). เล่มเดิม. 
21  จาก หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง  (น. 14-15), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 2554, 

กรุงเทพฯ: วิญญชน. 
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 (2) ความหมายและลักษณะของการกระท าทางปกครอง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ได้ให้ค าอธิบายการกระท าทางปกครองไว้ว่า 
กฎหมายปกครองภาคทษษฎีทั่วไปศูนย์รวมความคิดอยู่ที่ อะไรคือการกระท าของฝ่ายปกครอง  
ถ้ามิใช่การกระท าที่มีผลในทางปกครองก็อาจแยกออกมาเป็นการกระท าทางแพ่ง  ทางอาญา หรือ
ทางการเมือง 
 การกระท าทางปกครองมีลักษณะหลากหลายมาก เพราะการกระท าในทางกฎหมาย
ทั้งหมดอาจเป็นการกระท าในทางแพ่ง หรือทางปกครอง หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการเกิน
หรือปราศจากอ านาจ การกระท านั้นก็ต้องถูกยกเลิกเพิกถอน และถ้ามีผู้เสียหายเขาก็อาจฟ้องร้อง 
ขอให้ลงโทษผู้กระท าผิดทางอาญาหรือให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งด้วยก็ได้22 
 ความหมายของการกระท าทางปกครอง 
  ก. การนิยามเชิงปฏิเสธ (Negative Definition) ของการกระท าทางปกครอง 
 การกระท าของรัฐที่มิใช่การกระท าทางนิติบัญญัติหรือทางตุลาการ แต่เป็นอ านาจใน
ฝ่ายบริหาร กล่าวคือ ข้าราชการประจ าซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการทางปกครองนั่นเอง 
 การกระท าทางการเมืองจัดอยู่ในองค์กรที่ใช้อ านาจบริหารเช่นเดียวกับฝ่ายปกครอง  
แต่จะต้องด าเนินไปภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ หากฝ่ายนิติบัญญัติน าเอาเร่ืองใดไปบัญญัติไว้
อย่างชัดเจนแล้ว และไม่มีกฎหมายให้ดุลพินิจไว้ ฝ่ายการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงข้าราชการประจ า
ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการไม่ได้ 
 การตรวจสอบการกระท าทางการเมืองโดยมากไม่ถูกตรวจสอบโดยศาล  แต่จะถูก
ตรวจสอบโดยรัฐสภา ฉะนั้น จะเอาคดีการเมืองไปฟ้องศาลไม่ได้ เพราะมิใช่การกระท าในทาง
ปกครอง ดังนั้นการตรวจสอบการกระท าทางการเมืองกับทางปกครองจึงต่างกัน แต่ว่าทั้ง 2 กรณีนี้ 
ก็มิได้มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน ตัวอย่างคือ หากรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมาใช้อ านาจทางปกครอง 
(มใิช่อ านาจทางการเมือง) มาออกใบอนุญาตและใช้อ านาจโดยมิชอบ รัฐมนตรีอาจถูกตรวจสอบได้
ทั้งทางการเมืองและโดยศาลปกครองได้ การตรวจสอบทางการเมืองจึงมีขอบเขตกว้างกว่า กล่าวคือ 
สภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี ทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายทางการเมือง และในส่วนที่เป็นค าสั่งใน 
ทางปกครองได้ แต่ตรงกันข้ามศาลปกครองไม่อาจข้ามไปตรวจสอบทางการเมืองได้ 

                                                           
22  กฎหมายปกครอง (น. 25). เล่มเดิม. 
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  ข. การนิยามเชิงเนื้อหา (positive Definition) ของการกระท าทางปกครอง 
  จะต้องศึกษาจากลักษณะของการกระท าทางปกครอง ดังนี้ 
  1. การกระท าทางปกครองคือ การกระท าที่รัฐเข้าไปกระทบสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สิน
ของประชาชน เช่น มีมาตรการต่าง ๆ มีค าสั่งหรือวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสังคม ท าให้ประชาชน 
ผู้รับค าสั่งนั้น ๆ จะต้องปฏิบัติตาม 
  2. จะต้องมีการกระท าบางอย่างที่ให้คุณให้โทษแก่ประชาชน เช่น การให้เงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้ทุนการศึกษา หรือให้เงินกู้เพื่อการศึกษา เป็นต้น 
  3. การกระท าทางปกครองในลักษณะการวางแผน เช่น การตัดถนน สร้างสนามบิน 
คลองส่งน้ า สร้างทางด่วน ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งการกระทบสิทธิและให้คุณประโยชน์แก่ประชาชน 
เป็นลักษณะของการวางแผน แต่เมื่อน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติก็จะอยู่ในลักษณะของข้อ 1 
  1. การกระท าที่มิใช่การกระท าทางนิติบัญญัติ ตุลาการ หรือการเมือง 
  2. มีลักษณะในการก าหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชน เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งสิทธิ
หน้าที่ของประชาชน การกระท าที่ให้คุณประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงการวางแผนต่าง ๆ ของ 
ฝ่ายปกครองด้วย 
  หน้าที่หลักของส่วนราชการ ก็คือ กระท าการเกี่ยวกับเน้ือหาในทางปกครองโดยแท้และ
ส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางปกครองที่มีลักษณะของการกระท าในทางแพ่ง  เช่น การจัดซื้อ  
การว่าจ้างหรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของฝ่ายปกครอง กล่าวคือ แต่ละส่วนราชการจะมีหน้าที่
ในทางปกครอง และจะมีกฎหมายให้อ านาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงาน ส่วนในทางแพ่งจะมาสนับสนุน
ให้วัตถุประสงค์ของส่วนราชการบรรลุสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งขึ้นมา 
  การกระท าในทางปกครองโดยแท้ก็คือ การกระท าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจเหนือ
ประชาชน และใช้อ านาจนั้นสั่งการมากระทบสิทธิเสรีภาพหรือทรัพย์สินของประชาชนภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายมหาชน ฉะนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งไม่มีอ านาจเหนือก็มิใช่อ านาจทางฝ่าย
ปกครอง จะเป็นการกระท าของฝ่ายปกครองในทางแพ่ง23 
  การออกค าสั่ง การเก็บภาษี การออกใบอนุญาต ฯลฯ เป็นการใช้อ านาจของรัฐที่อยู่
เหนือประชาชน ดังนั้นจึงมีลักษณะในทางปกครอง แต่ถ้าอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค  
“เป็นการกระท าของฝ่ายปกครอง” มิใช่ “การกระท าในทางปกครอง” ถ้าเป็นการกระท าของฝ่าย
ปกครองในทางแพ่งเกิดการผิดสัญญา เป็นคดีแพ่ง ต้องฟ้องยังศาลยุติธรรม แต่ถ้าเป็นการกระท า

                                                           
23  จาก ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง (สรุปหลักกฎหมายปกครอง), โดย ส านักวิจัยและวิชาการ ส านักงาน

ศาลปกครอง, 2548, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ในทางปกครองคือมีการใช้อ านาจเหนือ โดยอาศัยอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในการสั่งการ  
จะเป็นการกระท าในทางปกครอง ถ้าเกิดการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองฝ่ายปกครองจะไม่ฟ้องศาล 
แต่ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจตามกฎหมายไปบังคับให้ปฏิบัติได้ เช่น คดีสั่งร้ือถอนอาคาร ถ้าไม่ร้ือถอน
ตามก าหนดเวลา เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจเข้าด าเนินการร้ือถอนเองได้ 
  การกระท าทางปกครองอาจมีส่วนประกอบร่วมกันกับการกระท าของฝ่ายปกครอง
ในทางแพ่ง เช่น การให้เงินช่วยเหลือ โดยพิจารณาเงื่อนไขของผู้ได้สิทธิ การได้รับเงินช่วยเหลือ 
เป็นสาระส าคัญซึ่งการพิจารณาเงื่อนไขของการได้สิทธินี้จะเป็นลักษณะของการกระท าทางปกครอง 
เช่น การสอบชิงทุน ก.พ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์คัดเลือกบุคคลไปศึกษาต่อ ต้องมีการคัดเลือกบุคคล ตรงนี้
จะเป็นลักษณะในทางปกครอง ซึ่งมีการใช้อ านาจเหนือในการก าหนดข้อสอบ วันสอบ แต่หลังจาก
สอบได้ ก็ต้องมีการท าสัญญา (ทางแพ่ง) คือ เมื่อไปศึกษาส าเร็จกลับมาแล้วก็ต้องมีการท างานชดใช้
ทุนและต้องมีผู้ค้ าประกัน กิจการดังกล่าวของฝ่ายปกครองจึงประกอบด้วย การกระท าในทาง
ปกครอง และการกระท าของฝ่ายปกครองในทางแพ่ง24 
 2.2.2 หลักการพื้นฐานส าหรับการกระท าทางปกครอง 
  ในการด าเนินกิจกรรมทางปกครองในนิติรัฐนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจ าต้องค านึงถึงหลักการอันเป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง หลักการดังกล่าวมีที่มาจาก
บทบัญญัติต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายปกครองระดับพระราชบัญญัติต่าง  ๆ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศในฐานะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปอีกด้วย25  
อันประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้ 
  (1) หลักความเสมอภาค 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 รับรองสิทธิในความเสมอภาคของบุคคล 
ในการด าเนินการทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจหลุดพ้นความผูกพันตาม
หลักความเสมอภาคไปได้ โดยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิดังกล่าว 
จึงผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง 
  โดยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง  กรณีจึงอาจมีปัญหาให้
ต้องพิเคราะห์อยู่เสมอว่า การกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นการกระท าที่กระทบสิทธิ
ในความเสมอภาคหรือไม่ หลักการเบื้องต้นในเร่ืองดังกล่าวคือองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะ

                                                           
24  กฎหมายปกครอง (น. 25-29). เล่มเดิม. 
25  แหล่งเดิม. (น. 57-58). 
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ปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันโดยอ าเภอใจไม่ได้  หรือจะปฏิบัติต่อสิ่งที่มี
สาระส าคัญแตกต่างกันให้เหมือนกันโดยอ าเภอใจก็ไม่ได้เช่นกัน การปฏิบัติโดยอ าเภอใจ หรือ 
การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่อาจหา “เกณฑ์แห่งความแตกต่าง” อันมีน้ าหนักส าคัญ
ระหว่างสองสิ่งหรือหลายสิ่งมาอธิบายอย่างสมเหตุสมผลได้26 นั่นเอง 
  (2) หลักความพอสมควรแก่เหตุ 
  การกระท าทางปกครองใดเป็นการกระท าที่ก้าวล่วงสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่  
ปัจเจกชน แม้การกระท าทางปกครองนั้นจะมีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ แต่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองก็จะต้องกระท าพอสมควรแก่เหตุ  หลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักการพื้นฐาน 
ในกฎหมายมหาชนที่ห้ามมิให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าการอันมีผลเป็นการสร้างภาระ
ให้เกิดกับปัจเจกชนเกินสมควร แต่ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องกระท าการให้พอเหมาะ
พอประมาณกับสภาพของข้อเท็จจริง หลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักกฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญ และถือว่าเป็นหลักการย่อยที่ส าคัญของหลักนิติรัฐที่เรียกร้องให้การใช้อ านาจของ
องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก้าวล่วงเข้าไปในดินแดนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ต้องกระท าเท่าที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หลักการดังกล่าวนี้ไม่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังเผยตัว
ให้เห็นในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอย่างชัดเจนด้วย แต่แม้กฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับใด
ไม่ได้ท าให้หลักความพอสมควรแก่เหตุปรากฏตัวอย่างชัดเจนก็ไม่ได้หมายความว่า องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ โดยละเลยหลักการดังกล่าวนี้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง โดยเหตุที่
หลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักการระดับรัฐธรรมนูญ หลักความพอสมควรแก่เหตุจึงเป็น
หลักการที่ต้องใช้บังคับเสมอ ไม่ว่าจะมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรรับรองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่      
ก็ตาม27 
  (3) หลักความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระท าทางปกครอง 
  โดยเหตุที่การกระท าทางปกครองเป็นการใช้อ านาจฝ่ายเดียวที่เหนือกว่าของฝ่าย
ปกครองก าหนดกฎเกณฑ์ให้ปัจเจกชนต้องปฏิบัติ การกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึง
ต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นที่คาดหมายได้จากปัจเจกชนผู้ตกอยู่ใต้อ านาจปกครอง  
ความชัดเจนแน่นอนตลอดจนความคาดหมายได้ในการกระท าทางปกครอง ถือเป็นสารัตถะที่ส าคัญ
ของหลักนิติรัฐที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 29 อย่างไรก็ตาม  
ระดับความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระท าทางปกครองนั้น อาจแตกต่างกันออกไป

                                                           
26  แหล่งเดิม. (น. 63-64). 
27  แหล่งเดิม. (น. 57-58). 
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ตามสภาพของการกระท าทางปกครอง แม้กระนั้นเราอาจกล่าวเป็นหลักการทั่วไปได้ว่า ยิ่งการกระท า
ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีลักษณะเป็นการล่วงล้ าสิทธิ  หรือสร้างภาระให้แก่ปัจเจกชน 
มากเท่าใด องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องก าหนดเนื้อหาของกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนแน่นอนยิ่งขึ้น
เท่านั้น28 
  (4) หลักสุจริตและหลักการใช้สิทธิโดยมิชอบ 
  ในระบบกฎหมายไทย หลักสุจริตปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 5 ส่วนหลักการห้ามใช้สิทธิโดยมิชอบปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 421 แม้หลักการทั้งสองประการดังกล่าวจะได้รับการบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่อันที่จริงแล้วหลักการทั้งสองประการข้างต้นเป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปที่จะต้องน ามาใช้ในกฎหมายปกครองด้วย หากพิเคราะห์จากหลักนิติรัฐซึ่งเป็น
หลักการในระดับรัฐธรรมนูญแล้ว เราย่อมสืบสาวทั้งหลักสุจริตและหลักการห้ามใช้สิทธิโดยมิชอบ
ออกมาจากหลักนิติรัฐได้ ด้วยเหตุนี้ในการใช้อ านาจปกครอง หรืออ านาจมหาชนในลักษณะอ่ืนใด 
องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมต้องใช้อ านาจโดยสุจริต การบิดเบือนการใช้อ านาจ หรือการใช้อ านาจ
ในลักษณะที่เป็นการกลั่นแกล้งบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ 
  หลักสุจริตและหลักการห้ามใช้สิทธิโดยมิชอบ นอกจากจะผูกพันองค์กรฝ่ายปกครองแล้ว 
ยังผูกพันราษฎรที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับรัฐด้วย ราษฎรคนใดกระท าการโดยไม่สุจริต รัฐย่อมไม่
คุ้มครองประโยชน์ที่ราษฎรน้ันได้จากการกระท าโดยไม่สุจริตนั้น29 
  (5) หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและ
ไว้วางใจเป็นหลักในทางกฎหมายที่ก าหนดว่า  ปัจเจกชนผู้ตกอยู่ภายใต้อ านาจรัฐย่อมสามารถ
เชื่อมั่นในความคงอยู่ส าหรับการตัดสินใจใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐและความเชื่อมั่น
ดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครอง ในกฎหมายปกครองหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและ
ไว้วางใจเป็นหลักการที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการก าหนดว่า ค าสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองออกไปนั้น หากเป็นค าสั่งที่ให้ประโยชน์กับบุคคลผู้รับค าสั่งแล้ว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะเพิกถอนหรือยกเลิกค าสั่งทางปกครองนั้นได้หรือไม่  ในเงื่อนไขเช่นใด หากพิเคราะห์ 
ลงไปในรายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่า หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจมีผลสนับสนุน
ความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ หรือสิทธิหน้าที่ของบุคคล อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวนี้ 
อาจขัดแย้งกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองได้  เช่นในกรณีที่องค์กร

                                                           
28  จาก กฎหมายมหาชน, โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2537, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
29  กฎหมายปกครอง (น. 64-65). เล่มเดิม. 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่ง
ทางปกครอง หากผู้รับค าสั่งทางปกครองสุจริต กรณีดังกล่าวย่อมมีปัญหาที่จะต้องพิเคราะห์ว่า 
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะสามารถเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว
ได้หรือไม่ หากถือหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองอย่างเคร่งครัดแล้ว  
ย่อมจะต้องตอบว่า องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่ง
หมายความว่า องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น แต่หากพิจารณาในแง่มุมของผู้รับค าสั่งทางปกครองที่ได้รับประโยชน์จากค าสั่งฯ 
ดังกล่าว ผู้รับค าสั่งทางปกครองย่อมจะต้องคัดค้านการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์
แก่ตนโดยอ้างหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเชื่อมั่นใน
ความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครองที่ตนได้รับ โดยเหตุที่หลักการทั้งสองประการดังกล่าวเป็น
หลักการที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน ในการด าเนินงานทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
จึงต้องค านึงถึงหลักการดังกล่าวไว้เสมอ โดยปกติแล้ว หากเป็นเร่ืองค าสั่งทางปกครอง องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมอาศัยกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในการแก้ปัญหาได้ แต่แม้การกระท าทางปกครองที่ก่อให้เกิดปัญหาไม่ใช่
ค าสั่งทางปกครอง หรือเป็นค าสั่งทางปกครอง แต่องค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจในการออกค าสั่ง 
ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น องค์กร
เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจตัดสินใจออกค าสั่งต้องเอาหลักการคุ้มครองความเชื่อถื อและไว้วางใจ ซึ่ง 
อยู่ในฐานะเป็นกฎหมายทั่วไปมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้ โดยต้องค านึงหลักการ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะกล่าวต่อไปด้วย30 
 (6) หลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
  “ประโยชน์สาธารณะ” เป็นองค์ประกอบประการส าคัญที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ต้องค านึงถึงเสมอในการด าเนินกิจกรรมทางปกครอง หลักการในทางกฎหมายปกครองที่เรียกร้อง
ให้การกระท าทั้งหลายทั้งปวงขององค์กรฝ่ายปกครองต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น  
เป็นหลักการที่อธิบายได้จากการยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งปรากฏเป็น
อุดมการณ์พื้นฐานของรัฐไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในระบอบประชาธิปไตยการ
กระท าทั้งหลายขององค์กรของรัฐย่อมจะต้องเป็นไปเพื่อประชาชนทั้งปวง เพื่อสันติสุขและความดี
งามร่วมกัน หลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะย่อมเป็นหลักการส าคัญในการใช้กฎหมายและ

                                                           
30  จาก ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, โดย ธีระ สิงหพันธ์, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 

DPU



 32 

การตีความกฎหมาย ดังนั้น หากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกค าสั่งให้มีการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หากปรากฏชัดว่าการเวนคืน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์คนใดคนหน่ึงได้ประโยชน์ ไม่ปรากฏว่า
สาธารณะจะได้ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ค าสั่งเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
  อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงระวังว่าการกระท าทางปกครองที่มุ่งประโยชน์สาธารณะนั้น 
อาจจะเป็นการกระท าที่ให้ประโยชน์แก่ปัจเจกชนคนใดคนหนึ่งพร้อมกันไปด้วยได้  เช่น การที่รัฐ
ให้ทุนการศึกษาหรือให้เงินอุดหนุนเกษตรกร กรณีดังกล่าวย่อมถือว่าองค์กรฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ
ค่อนข้างกว้างขวางในการด าเนินการก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนิติสัมพันธ์ทางปกครองต่าง ๆ 
เงื่อนไขในการด าเนินการดังกล่าวก็คือ องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลว่า 
การกระท าของตนนั้นมีผลเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไร31 
 2.2.3 รูปแบบการกระท าทางปกครอง 
  ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้ให้ค าอธิบายการกระท าทางปกครองไว้ว่า การกระท าทาง
ปกครอง (Administratire action) คือ การกระท าหรือการละเว้นกระท าทุกประเภทขององค์กร 
ทางปกครอง ซึ่งผลในที่นี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของ
เอกชนก็ได้หรือก่อเกิดความรับผิดชอบขององค์กรทางปกครองก็ได้32 
  องค์กรทางปกครองเป็นผู้ด าเนินการงานของรัฐในหลายกรณีองค์กรทางปกครอง  
จึงได้รับมอบอ านาจโดยกฎหมายให้ด าเนินการต่าง ๆ ท าให้องค์กรทางปกครองมีอ านาจหน้าที่  ซึ่ง 
อาจใช้อ านาจฝ่ายเดียวบังคับผู้อ่ืนได้ โดยอาจเปลี่ยนแปลงสภาพทางกฎหมายของสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน (Ordonnencement juridique) อันต่างกับเอกชนซึ่งมีสิทธิหน้าที่โดยสิทธินั้นเป็นเพียง
ประโยชน์ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองที่จะเรียกร้องให้ผู้อ่ืนยอมรับไม่ก้าวล่วงให้เกิดความเสียหาย
แก่สิทธิของตนเท่านั้น แต่จะไปบังคับเปลี่ยนสิทธิของผู้อ่ืนที่มิได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงนิติกรรม
ไม่ได้ การกระท าทางปกครองที่องค์กรทางปกครองกระท าโดยการใช้อ านาจเปลี่ยนแปลงสิทธิ
หน้าที่ของเอกชนนั้นในทางทษษฎีเรียกกันว่าเป็นนิติกรรมทางปกครอง ในการด าเนินการบางกรณี
องค์การทางปกครองอาจกระท าการต่อเอกชนโดยไม่ใช้อ านาจตามกฎหมายมหาชน แต่อาจใช้ 

                                                           
31  จาก การควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองในประเทศอังกฤษ, โดย ณรงค์เดช สุรโฆษิต, 2553, 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
32  จาก วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (น. 99), โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540, กรุงเทพฯ:  

จิรรัชการพิมพ์. 
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ความยินยอมพร้อมใจตามหลักกฎหมายเอกชนก็ได้ เช่น การท าสัญญาเป็นต้น ด้วยเหตุนี้การกระท า
ทางปกครองจึงมีได้หลายลักษณะบางลักษณะจะไม่มีผลทางกฎหมายต่อภายนอก เช่น  
การตระเตรียม การทบทวน การสอบถาม หรือการยืนยันสภาพขอสิทธิหน้าที่ส่วนการกระท าที่มีผล
ในกฎหมาย นั้น ในทางทษษฎีจ าแนกได้ดังนี้33 

(1) ค าสั่งทางปกครอง 
(2) ค าสั่งทางตุลาการ 
(3) กฎทางปกครอง 
(4) สัญญาทางปกครอง 
(5) การกระท าทางกายภาพ 

  ค าสั่งทางปกครอง ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ในมาตรา 5 ได้มีค านิยามไว้โดยเฉพาะซึ่งในทางทษษฎีค าสั่งทางปกครองจะมีสาระส าคัญ คือ34 
  1.  กระท าโดยเจ้าหน้าที่ (Authority) ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
  2.  เป็นการใช้อ านาจรัฐแต่ฝ่ายเดียว (Acte unilateral) บังคับแก่เอกชน 
  3.  เป็นการก าหนดสภาพทางกฎหมาย (Regulating) มุ่งประสงค์ก าหนดผลทางกฎหมาย
อันเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น 
  4.  เกิดผลเฉพาะกรณ ี(Particalar case) ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท าโดยมุ่งก าหนด
สภาพทางกฎหมายที่เป็นอยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
หรือออกค าสั่งให้บุคคลออกจากพื้นที่รุกล้ าทางสาธารณะ 
  5.  มีผลภายนอกโดยตรง (direct legal effect) ค าสั่งทางปกครองเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลจะต้องเกิดผลทางกฎหมายขึ้นซึ่งเท่ากับมีผลต่อภายนอกโดยตรงกับผู้อยู่ในบังคับ
ของค าสั่งทางปกครอง 

ค าสั่งทางตุลาการ (Judicial Act) กฎหมายปกครองของหลายประเทศยอมรับว่ามีค าสั่ง
ทางปกครองประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษท านองการใช้อ านาจของศาล จึงเรียกค าสั่งนี้ว่าค าสั่งทาง
ตุลาการอันเป็นชื่อเพื่อความเข้าใจในทางวิชาการ 

กฎทางปกครอง  เป็นกฎที่ฝ่ายปกครองน ามาใช้ตั้งแต่พระราชกษษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ไม่ว่าจะออกโดยองค์กรทางปกครองแห่งใด โดยหลักแล้ว 

                                                           
33  แหล่งเดิม. (น. 100-177). 
34  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5. 
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ถ้ามาตรการใดมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะแล้ว มาตรการนั้นก็คือกฎไม่ว่าจะใช้ชื่อเรียกว่าอะไร 

กฎอาจแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. กฎโดยสภาพ เป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดว่าถ้ามีข้อเท็จจริงใดเกิดขึ้นตรงตามที่

ก าหนดแล้วก็จะมีผลทางกฎหมายเกิดขึ้นตามที่กฎได้ก าหนดไว้ 
2.  กฎโดยสมมุติ สิ่งเหล่านี้โดยสภาพไม่เป็นกฎตามทษษฎี แต่ถือกันว่าเป็นกฎเพื่อให้

เกิดผลในกฎหมายที่องค์กรทางปกครองตามที่ก าหนดออกกฎได้  กฎประเภทนี้จะมีการบังคับผล
ในทันทีที่ออกกฎ เช่น ออกกฎกระทรวง โดยก าหนดบทเฉพาะกาล หรือการออกพระราชกษษฎีกา
ยกเว้นภาษีเงินได้แก่การบริจาคแก่สถาบันการกุศลบางแห่ง 

สัญญาทางปกครอง ในความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางปกครองด้วยกันหรือระหว่าง
องค์กรทางปกครองกับเอกชน อาจมีการเลือกท าสัญญากันแทนการมีค าสั่งทางปกครองก็ได้ แม้ใน
กรณีนั้นจะมีกฎหมายให้อ านาจท าค าสั่งทางปกครองไว้แล้วก็ตามหรือเป็นกรณีไม่มีกฎหมาย  
ให้อ านาจบังคับโดยตรง การผูกพันกันก็จ าเป็นต้องใช้วิธีตกลงท าสัญญา 

สัญญาจะแตกต่างจากค าสั่งเพราะเป็นกรณีที่ต้องมีความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย  
สัญญาที่องค์กรทางปกครองน ามาใช้อาจมี  2 ชนิด คือ สัญญาตามกฎหมายเอกชน โดยองค์กร 
ทางปกครองอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าและสัญญาประเภทนี้อยู่ในบังคับของกฎหมายปกครอง35 

การกระท าทางกายภาพ (Physical act) มิใช่การกระท าที่มุ่งต่อผลให้เกิดความผูกพัน
ตามกฎหมาย (มิใช่นิติกรรม) แต่เป็นนิติเหตุที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายจากเหตุของข้อเท็จจริง 
เป็นส าคัญ 

การกระท าทางกายภาพอาจเกิดใน 2 กรณ ี 
(1)  มีกฎหมายให้อ านาจออกค าสั่งทางปกครองแต่ไม่มีการปฏิบัติตาม ถ้าเจ้าหน้าที่

เห็นว่ามีความส าคัญที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยเข้าไปปฏิบัติการเองและเรียกค่าใช้จ่าย
จากผู้ที่ฝ่าฝืน 

(2)  ไม่มีกฎหมายให้อ านาจแต่เจ้าหน้าที่กระท าการไปเอง ทั้งนี้ เพราะรัฐเป็นองค์กร
ทางปกครองซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงต้องมีบุคคลธรรมดา อันได้แก่ บรรดาเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เป็น
ผู้ด าเนินการ การเคลื่อนไหวทางกายภาพต่าง ๆ จึงเป็นเร่ืองปกติ เช่น การสร้างเงื่อนไข การท าถนน  
การท าคลองส่งน้ า 

                                                           
35  จาก วิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป) (น. 63), โดย จิรนิติ หะวานนท์, 2549, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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การกระท าทางกายภาพ แยกออกเป็นอีก 2 ชนิด คือ 
(1)  การสื่อความหมาย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การปิดป้ายเตือน เป็นต้น 
(2)  การกระท าจริง ๆ ได้แก่ การช าระเงิน การเดินทางโดยรถราชการ การสร้างถนน  

หรือการก่อสร้างสถานที่ราชการ แม้ว่าการกระท าทางกายภาพมิได้มุ่งโดยตรงต่อการให้เกิดผลใน
กฎหมาย แต่ก็ต้องระวังให้การกระท านี้ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายไม่เช่นนั้นจะเกิดความรับผิด
ของรัฐในทางละเมิดปกครองหรือความรับผิดอ่ืนนอกเหนือสัญญาได้  (Non-contractuall liability) 
เช่น จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ หลักการกระท าโดยมีเหตุอันควร (Reasonalbleness)  
อันเป็นหลักทั่วไปจะมีความส าคัญอย่างมากต่อการกระท าทางกายภาพ ผลของการกระท าทาง
กายภาพมิใช่เร่ืองโมฆะหรือเพิกถอนการกระท า แต่จะเป็นการขอให้เจ้าหน้าที่ระงับการกระท าโดย
ให้หยุดและให้ผู้เสียหายคืน สู่ฐานะเดิมโดยได้รับการปฏิบัติการเพื่อชดใช้ความเสียหาย 

การกระท าทางปกครองจะไม่จ ากัดแต่เพียงการกระท า 5 ประเภท ข้างต้น เพราะการกระท า
เร่ืองต่าง ๆ จะมีกฎหมายก าหนดเพื่อให้เกิดการแก้ไขที่เป็นธรรมอยู่เสมอ เช่น รัฐหรือองค์กร 
ทางปกครองอาจมีอ านาจหน้าที่ดูแลทรัพย์สินอย่า งหนึ่งอย่างใดความสัมพันธ์ในกฎหมาย 
ลักษณะทรัพย์  กับเอกชนย่อมมีอยู่  อันจะต้องศึกษาในเร่ืองทรัพย์สินของแผ่นดิน  (Bien 
administrative) ต่อไป และความสัมพันธ์บางกรณีมิใช่เร่ืองในทางสัญญาหรือละเมิด แต่ผลที่ท าไป
อาจเป็นการสัมพันธ์ในเร่ืองลาภมิควรได้หรือจัดการงานนอกสั่ง36 

2.2.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
หลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายปกครองที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

เอกชนซึ่งโดยปกติแล้วรัฐมีอ านาจเหนือกว่าเอกชน โดยกฎหมายได้ให้อ านาจแก่องค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองดังกล่าวในการกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปกครอง ซึ่งมุ่งประโยชน์
มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญบรรลุผลได้ ด้วยเหตุดังกล่าวหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการกระท านั้นก้าวล่วงเข้าไปกระทบสิทธิของ
เอกชนแล้ว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องตรวจสอบดูเสมอว่า มีกฎหมายให้อ านาจในการ
กระท าเช่นน้ันหรือไม่ เราอาจกล่าวเป็นหลักได้ว่าในระบบกฎหมายปกครอง “หากไม่มีกฎหมายให้
อ านาจ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมไม่สามารถกระท าการใด ๆ ที่กระทบสิทธิของเอกชนได้ 

                                                           
36  จาก วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (น. 154-155), โดย ชัยวัฒน์ วงค์วัฒนศานต์, 2540, กรุงเทพฯ:  

จิรรัชการพิมพ์. 
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หลัก “ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
“การกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย” เป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมายปกครอง ที่ท าให้
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนต่อกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายนิติบัญญัติและที่ตนเองตราขึ้น   
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองจะมีผลในทางปฏิบัติก็แต่โดยการที่มีระบบ
กฎหมายก าหนดให้มีการควบคุมตรวจสอบการกระท าดังกล่าวได้ หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท าทางปกครองซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติรัฐประกอบด้วยหลักการย่อย   
2 หลักการ คือ หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ประการหนึ่ง และหลัก “การกระท าทางปกครอง
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย” อีกประการหนึ่ง37 

(1) หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” 
หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ก าหนดว่า องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ ได้

ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท าการนั้น  ในขณะที่หลักการ
กระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงให้องค์กรฝ่ายปกครองกระท าการอยู่ใน
กรอบของกฎหมายเท่านั้น หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” เรียกร้ององค์กรฝ่ายปกครองยิ่งไปกว่านั้น 
กล่าวคือ การกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งแสดงออกโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น
จะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ  

มีข้อพึงสังเกตว่า โดยหลักแล้ว กฎหมายที่ให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองกระท าการต่าง ๆ 
ได้นั้นต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้น องค์กรฝ่ายปกครองจะอ้างกฎหมายประเพณีมาเป็น
ฐานในการใช้อ านาจหาได้ไม่ หากกฎหมายประเพณีดังกล่าวด ารงอยู่จริง ย่อมเป็นหน้าที่ขององค์กร
นิติบัญญัติที่จะบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรรองรับกฎหมายประเพณีนั้น หรือยกเลิกกฎหมาย
ประเพณีนั้นเสียเพื่อความมั่นคงแน่นอนในระบบกฎหมาย 

หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” มุ่งคุ้มครองปัจเจกบุคคลจากการกระท าขององค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของตนเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจึงไม่สามารถกระท าการใด ๆ อันเป็นการก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิของราษฎรได้ หากไม่มี
กฎหมายให้อ านาจ สิทธิที่กล่าวถึงไม่ได้หมายความเฉพาะสิทธิต่าง ๆ ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น แต่หมายถึงสิทธิที่ราษฎรได้รับมาจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติด้วย กรณีที่กล่าวมานี้ 
ดูจะไม่มีปัญหาใด ๆ ส าหรับการบังคับใช้หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” แต่หากเป็นกรณีที่
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ได้กระท าการอันเป็นการกระทบสิทธิของบุคคล แต่กระท าการ 

                                                           
37  จาก คู่มือการศึกษากฎหมายปกครอง (น. 311), โดย ษทัย หงศ์สิริ, 2547, กรุงเทพฯ: ส านักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
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ในลักษณะที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลนั้นใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่  หรือองค์กรเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปกครองกระท าการในลักษณะที่ เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน  กรณีดังกล่าวนี้ 
ยังจ าเป็นต้องเรียกร้องให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องกระท าการโดยมีฐานทางกฎหมาย
รองรับหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง จ าเป็นที่รัฐสภาจะต้องตรากฎหมายก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเร่ือง
ดังกล่าวและมอบอ านาจให้องค์กรฝ่ายปกครองกระท าการหรือไม่ ปัญหานี้ยังเป็นปัญหาที่หาข้อยุติ
ในทางวิชาการไม่ได้ แม้ในต่างประเทศการยึดถือหลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ก็มีความ
เคร่งครัดแตกต่างกันออกไป ส าหรับระบบกฎหมายไทยนั้น เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ย่อมมีความหมายดังนี้ 

ก. มาตรการใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระ  
ก้าวล่วงเข้าไปในแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎร จ าเป็นต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับมาตรการดังกล่าว
นั้นเสมอ เช่น การใช้ก าลังเข้าสลายการชุมนุมประท้วง การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
บริการ การเรียกให้บุคคลไปเข้ารับราชการทหาร การเข้าตรวจค้นเคหะสถาน การลงโทษทางวินัย
แก่นักศึกษา เป็นต้น 

ข. มาตรการใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์
แก่ราษฎร และไม่มีกฎหมายก าหนดเงื่อนไขการใช้มาตรการนั้นไว้เป็นพิเศษ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอาจกระท าการได้แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้งทั้งนี้  การกระท าดังกล่าว
ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ราษฎรนั้น จะต้องมีรากฐานความชอบธรรม
ในทางกฎหมาย อันเป็นผลเน่ืองมาจากการก าหนดกฎเกณฑ์ของรัฐสภาด้วย เช่น การให้เงินอุดหนุน
เกษตรกร การอนุญาตให้กู้ยืมเงินไปใช้ในการประกอบเกษตรกรรม จะต้องมีการก าหนดวงเงิน
งบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
หากมาตรการขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งให้ประโยชน์แก่เอกชนรายใดรายหนึ่งหรือหลาย
ราย เป็นมาตรการที่เห็นได้ชัดว่ากระทบกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเอกชนรายอ่ืนแล้ว จ าเป็นจะต้องมี
กฎหมายให้อ านาจกระท าการดังกล่าวแก่ฝ่ายปกครองอย่างชัดแจ้งเสมอ มิฉะนั้นแล้ว การกระท า
ขององค์กรฝ่ายปกครองอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ 

ค. มาตรการใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้รับการก าหนดขึ้นเพื่อใช้
บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับรัฐเป็นพิเศษ  เช่น ข้าราชการ 
นักเรียน นักโทษ ทหารเกณฑ์ ฯลฯ ย่อมเป็นมาตรการที่มีฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดแจ้ง  
หากมาตรการนั้นเป็นมาตรการที่กระทบสิทธิของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับรัฐเป็นพิเศษเหล่านั้น 
แต่หากมาตรการนั้นเป็นมาตรการที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร ไม่กระทบสิทธิส่วนบุคคลที่บุคคลนั้นมี (ทั้งนี้ต้องค านึงด้วยว่าสิทธิส่วนบุคคลของ
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บุคคลกลุ่มนี้อาจถูกจ ากัดลงโดยสภาพของความสัมพันธ์) องค์กรฝ่ายปกครองอาจก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ได้ แม้จะไม่มีกฎหมายรองรับอย่างชัดแจ้งมาตรการใดเป็นมาตรการที่กระทบกับสิทธิส่วน
บุคคล มาตรการใดเป็นมาตรการที่เพียงแต่ก าหนดขึ้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผล และ
ยังถือไม่ได้ว่ากระทบกับสิทธิส่วนบุคคล จะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น การที่โรงเรียนประกาศ
ก าหนดตารางสอนเทอมถัดไป สลับชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาแนะแนว ยังถือไม่ได้ว่า
การกระท าดังกล่าวกระทบสิทธิของเด็กนักเรียน จึงไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายให้อ านาจอย่างชัดแจ้ง 
เป็นต้น38 

(2) หลัก “การกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย” 
หลัก “การกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย” ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครอง

ต้องผูกพันตนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จริงในบ้านเมือง การผูกพันตนต่อกฎหมายขององค์กร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจมีได้ใน 2 ลักษณะคือ การที่กฎหมายก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครอง
ต้องปฏิบัติ องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้  แต่หากกฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ  กล่าวคือเป็นกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครอง
ตัดสินใจด าเนินการตามแผนการปกครองเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น  เช่น การสร้าง
สวนสาธารณะ หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่
ต้องละเว้น ไม่กระท าการดังกล่าวนั้นให้ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้บังคับอยู่  เหตุผลพื้นฐานของ
การก าหนดให้การกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายก็เนื่องมาจาก หลักความเป็นเอกภาพ
ของอ านาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย เพราะหากยอมให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองกระท าการอันขัดต่อกฎหมายได้โดยไม่มีผลร้ายใด ๆ ตามมาแล้ว กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้
บังคับในรัฐก็จะหาความหมายอันใดมิได้  ด้วยเหตุนี้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายใด ๆ ให้ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านเมืองได้ 

ถึงแม้ว่า “หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย” จะก าหนดหน้าที่ให้ฝ่าย
ปกครองต้องผูกพันต่อกฎหมายก็ตาม แต่หลักการดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาเลยไปถึงผลในทาง
กฎหมายที่จะเกิดขึ้นหากองค์กรฝ่ายปกครองกระท าการขัดต่อกฎหมาย การก าหนดผลดังกล่าวถือ
เป็นเร่ืองนิตินโยบายที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องพิจารณาผลกระทบหลายด้านประกอบกัน อย่างไรก็ตาม 
เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในตัวว่า หากระบบกฎหมายต้องการให้หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายมีผลบังคับแล้ว ระบบกฎหมายนั้น ๆ จะต้องก าหนดผลร้ายที่จะเกิดขึ้นหากองค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองละเมิดหลักการดังกล่าวไว้ด้วย ในทางวิชาการและในระบบกฎหมายไทย  

                                                           
38  กฎหมายปกครอง (น. 50-55). เล่มเดิม. 
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การกระท าทางปกครองที่ขัดต่อกฎหมายอาจเกิดผลในทางกฎหมายได้แตกต่างกันหลายกรณี  เช่น 
การกระท าทางปกครองนั้นอาจตกเป็นโมฆะหรือไม่เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมายตามที่ผู้กระท าการ
ดังกล่าวต้องการ หรือการกระท าทางปกครองนั้นมีผลในทางกฎหมายแต่อาจถูกลบล้างได้  
ในภายหลัง เป็นต้น39 

2.2.5 ผลบังคับและการสิ้นผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง 
เมื่อฝ่ายปกครองได้ออกค าสั่งทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ค าสั่งทางปกครองนั้น

ย่อมมีผลบังคับ แต่หากค าสั่งทางปกครองนั้นออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจต้องถูกยกเลิกหรือ
เพิกถอนให้สิ้นผลบังคับได้ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

(1) ผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง 
โดยหลักทษษฎีทั่วไปทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองมีผลบังคับใช้เมื่อบุคคลที่ระบุ

ไว้ในค าสั่งได้รับค าสั่ง หรือนิติกรรมทางปกครองนั้น ซึ่งแตกต่างไปจากความชอบด้วยกฎหมาย
ของค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติต่าง  ๆ ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้  ศาลอาจยกหลัก
กฎหมายทั่วไปมาใช้ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในค าสั่งนั้นหรือต้องรับฟัง
ผู้รับค าสั่งทางปกครอง (ผู้จะถูกกระทบสิทธิ) ก่อนที่จะสั่งการ อีกหลักหนึ่งคือหลักการให้เหตุผล
ในค าสั่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องท าให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายทั้งหมดจึงจะถือว่าค าสั่งนั้นชอบ
ด้วยกฎหมาย ค าสั่งของรัฐเมื่อออกไปแล้วต้องถือว่ามีผลบังคับ ส่วนจะชอบหรือไม่ก็เป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง ถ้าชอบก็มีผลบังคับถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าไม่ชอบก็ต้องมีองค์กรชี้ขาดว่าไม่ชอบ
เพราะอะไร ตราบใดที่ยังไม่มีองค์กรชี้ขาดว่าชอบหรือไม่ชอบแล้ว นิติกรรมทางปกครองนั้นก็จะ
ได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งว่าเป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย หลักนี้อาจเทียบได้กับ 
นิติกรรมทางแพ่งที่เป็นโมฆียะที่มีผลบังคับจนกว่าจะถูกบอกล้าง  แต่นิติกรรมทางปกครองที่ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจให้สัตยาบันได้ แต่อาจถูกบอกล้างโดยยกเลิกเพิกถอนได้ หรืออาจใช้
ดุลพินิจไม่ไปยกเลิกเพิกถอนมันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐได้รับผลกระทบหรือผลเสียหายหรือไม่
เพียงใด40 

                                                           
39  จาก หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน พื้นฐานความรู้ทั่วไป (น. 71-73), โดย กมลชัย รัตนสกาววงค์ ข, 

2537, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
40  จาก ค าอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระท าทางปกครองและการควบคุมการกระท าทาง

ปกครอง เล่ม 1 (น. 143-146), โดย มานิตย์ จุมปา, 2549, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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(2) การสิ้นผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจในการออกค าสั่ง ย่อมมีอ านาจตรวจสอบ และมีอ านาจ

สั่งการ ยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น ถ้าพบว่าค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่ในขณะเดียวกันค าสั่งทางปกครองบางอย่างมีผลบังคับในคร้ังเดียวแล้วจบสิ้นไป ผลบังคับของ
ค าสั่งทางปกครอง มี 2 ประการ คือ (1) มีผลคร้ังเดียวแล้วจบสิ้นไป เช่น ให้เงินช่วยเหลือในคร้ัง
เดียวแล้วก็จบไป (2) นิติกรรมที่มีความต่อเน่ืองในการใช้ เช่น ใบอนุญาตเปิดร้านอาหาร ใบอนุญาต
ขับขี่ ใบอนุญาตประกอบการค้ามีผลบังคับตลอด เว้นแต่ในค าส่งนั้นจะก าหนดว่าให้มีผลบังคับกี่ปี 
ก็มีผลไปจนถึงก าหนด (Expire) ถ้าไม่มาต่อใบอนุญาต ใบอนุญาตก็สิ้นผลในตัวของมันเอง 

ประเด็นส าคัญของค าสั่งทางปกครอง ก็คือ 
1. การมีผลบังคับ 
2. การชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
3. เมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนแล้ว จะให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตตั้งแต่แรกหรือตั้งแต่

เวลาใด หรือมีผลตั้งแต่วันเพิกถอนไปจนถึงอนาคตก็ได้ 
ตัวอย่าง ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังมีผลใช้บังคับ เพราะยังไม่มีใคร

ไปชี้ว่ามันชอบหรือไม่ชอบ และองค์กรที่ชี้ขาดโดยหลักทั่วไปก็คือเจ้าหน้าที่ที่ออกค าสั่งนั้นเอง 
หรือในกรณีที่ เจ้าหน้าที่เห็นว่าชอบ แต่ประชาชนผู้รับค าสั่งเห็นตรงข้าม เขาอาจอุทธรณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็อุทธรณ์ไม่ได้จะต้องข้ามมายังองค์กรตุลาการให้ตรวจสอบ 
แต่อ านาจตรวจสอบขององค์กรตุลาการ กับองค์กรผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในฝ่ายบริหารนั้น ต่างกัน
ตรงที่ผู้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหารจะตรวจสอบทั้งความชอบด้วยกฎหมายและการใช้ดุลพินิจ  
ถ้ากรณีนั้นกฎหมายให้อ านาจเร่ืองดุลพินิจไว้ด้วย เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาย่อมมีอ านาจแก้ไขได้
เต็มที่ โดยผูกพันกับหลักกฎหมายปกครองที่ว่าการกระท าทางปกครองจะต้องชอบด้วยกฎหมายเสมอ 
(Rechtsmaessigkeit und Zweckmaessigkeit) 

อ านาจตุลาการไม่มีอ านาจไปปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอ านาจดุลพินิจได้ แก้ไขได้แต่เฉพาะ
ความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเอง เพราะดุลพินิจของฝ่ายปกครองเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารไม่ใช่
อ านาจฝ่ายตุลาการ ตุลาการมีอ านาจเพียงแต่ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น เช่น ค าสั่ง
ของการลงโทษทางวินัยของทางราชการ ในกรณีที่ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้ามีกฎหมายเขียนไว้ 
ก็ไม่มีปัญหา หากไม่มีก็ต้องมีการตีความโดยใช้ดุลพินิจว่าแค่ไหนเพียงใดที่ถือว่าร้ายแรง ซึ่งโทษ 
ก็คือปลดออกและไล่ออก 
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เมื่อมีการผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฝ่ายบริหารก็จะใช้ดุลพินิจว่า โทษควรอยู่ตรงไหนซึ่ง
องค์กรศาลไม่สามารถมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ เว้นแต่ว่าความจริงไม่ใช่เร่ืองร้ายแรง แต่ฝ่ายบริหาร
เห็นว่าร้ายแรง ศาลจะสั่งให้ปรับแก้แล้วให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจใหม่ 

จะเห็นได้ว่าอ านาจในการตรวจสอบขององค์กรตุลาการนั้น  จะตรวจสอบเฉพาะ
ความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่จะไม่ก้าวล่วงไปปรับเปลี่ยนดุลพินิจภายในขอบเขตของกฎหมาย 
เว้นแต่ดุลพินิจน้ันทะลุขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ 

การใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดมีผลท าให้ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เหมือนกับมีนิติกรรมทางปกครองบางประการที่ออกมาแล้วผู้รับค าสั่งไม่จ าต้องปฏิบัติก็ได้ หรือไม่
จ าเป็นต้องรอจนกว่าจะมีผู้ชี้ขาดหรือยกเลิกเพิกถอน ถ้าหากว่าค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมายอย่างร้ายแรง โดยสภาพแล้วเป็นไปไม่ได้ ไม่ชอบด้วยเหตุผลในตัวของมันเอง (เช่น ตึกสูง 
15 เมตร กฎหมายก าหนดว่าห้ามสูงเกิน 15 เมตร แต่เจ้าหน้าที่มาสั่งให้ร้ือ ดังนี้เราไม่ต้องร้ือ เพราะ
ไม่ได้สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด นิติกรรมทางปกครองก็ไม่เป็นผล เช่นเดียวกับการให้สัญชาติ
ไทยกับคนที่มีสัญชาติไทยอยู่แล้ว หรือถ้าค าสั่งทางปกครองที่ออกมาโดยไม่ทราบว่าเป็นของ
หน่วยงานใด ที่ถือว่านิติกรรมนั้นไม่มีผลบังคับเพราะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติได้อย่างไร และไม่รู้ว่าใคร
เป็นคนสั่ง41 

(3) ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง 
การจะต้องยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ฝ่ายที่เคร่งครัด

เห็นว่า เมื่อไม่ชอบแล้วก็ต้องท าให้หมดไปโดยการยกเลิกหรือเพิกถอนไปเสีย แต่มีอีกฝ่ายหนึ่งเห็น
ว่า มาดูในรายละเอียดว่าสมควรยกเลิกหรือไม่เพราะหากยกเลิกทั้งหมด ย่อมไม่อยู่ในวิสัยที่จะท าได้ 
เพราะก าลังเจ้าหน้าที่อาจมีไม่พอ หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ และประชาชน จึงควรให้เป็น
อ านาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้บังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ ให้ยกเลิกเพิกถอนนิติกรรม 
ทางปกครอง 

ส าหรับข้อพิจารณาในการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 
ในประเด็นนี้แทบทุกประเทศคงจะยอมรับกันว่าไม่อยู่ในวิสัยที่กฎหมายจะไปบังคับให้เจ้าหน้าที่
ต้องยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมายเสมอไป เพราะมีมากมาย อีกทั้งจ านวน
เจ้าหน้าที่การตรวจสอบก็มีน้อย โอกาสที่จะควบคุมยากมาก ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
คุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีอยู่ตลอดไป เช่น การขอเปิดร้านอาหารโดยมีข้อก าหนดว่า 
ผู้ขออนุญาตต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ต่อมาข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปผู้ขออนุญาต 

                                                           
41  จาก หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, โดย กมลชัย รัตนสกาววงค์ ค, 2544, กรุงเทพฯ: มปท. 
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เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ดังนี้คุณสมบัติที่จะได้ใบรับอนุญาตก็หมดไปด้วย แต่ตัวใบอนุญาต 
ยังอยู่ ซึ่งในทางกฎหมายแล้วเขาไม่ควรจะได้รับใบอนุญาตเปิดร้านอาหารอีกต่อไป 

ในกรณีที่ข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป จะเป็นคุณหรือ
ภาระแก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง ย่อมเป็นอ านาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องเข้ามาให้
ความเป็นธรรมเป็นกรณีเฉพาะราย โดยทษษฎีแล้วต้องเข้ามายกเลิกเพิกถอน และเข้ามาปรับปรุง
ค าสั่งทางปกครองนั้นให้ชอบด้วยกฎหมาย 

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าค าสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอดเวลาไม่ว่า
ขณะออกจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือชอบด้วยกฎหมาย แต่ในอนาคตข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง
เปลี่ยนไป ท าให้สิ่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ตัวค าสั่งยังมีผลอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามายกเลิก 
เพิกถอนเป็นกรณีเฉพาะราย 

ในประเด็นเร่ืองผลย้อนหลัง โดยหลักแล้วจะย้อนหลังเป็นโทษมิได้แต่เป็นคุณได้ ซึ่ง
จะต้องดูเป็นราย ๆ ไปว่าเป็นธรรมหรือไม่ ถ้าให้เพิกถอนขณะนั้น จะไม่เป็นธรรมก็ให้มีผลใน
อนาคตได้ เช่นตัวอย่างคุณยายได้เงินประกันสังคมเดือนละ 10,000 บาท ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน  
5,000 บาท ต่อมาตรวจสอบว่าคุณยายไม่เหมาะสมได้รับเงิน 10,000 บาท จะเพิกถอนนิติกรรมทาง
ปกครองนั้น เห็นได้ว่าถ้าเพิกถอนในขณะนั้นเลยจะไม่เป็นธรรมกับคุณยาย  ควรจะเพิกถอน 
ในอนาคตโดยให้เวลาในการหาเช่าบ้านใหม่ 

สรุปได้ว่า ผลของการยกเลิกเพิกถอนที่จะย้อนในอดีตหรือวันที่ท าค าสั่งหรือในอนาคตนั้น
ต้องดูแต่ละเร่ืองเพื่อความเป็นธรรมเฉพาะรายไปแต่อาจสร้างหลักทั่วไปได้ว่า หากใช้สิทธิไม่สุจริต
ก็อาจมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันเร่ิมแรก แต่ถ้าสุจริตก็อาจมีผล ณ วันออกค าสั่งหรือในอนาคต 
  ส าหรับค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายในวันขณะที่ออก ถึงอย่างไรก็จะยกเลิก
โดยให้มีผลย้อนหลังไม่ได้ 
  ส าหรับค าสั่งที่เป็นภาระแก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง ถ้าภาระนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
สามารถยกเลิกได้เสมอ 
  ส าหรับค าสั่งที่เป็นคุณแก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง ถ้าขณะออกชอบด้วยกฎหมาย แต่
ต่อมาออกกฎหมายว่าไม่ชอบแล้ว ความเชื่อใจไว้วางใจของประชาชนในนิติกรรมของฝ่ายปกครอง
ย่อมหมดไป โดยหลักกฎหมายมหาชนไม่ใช่เร่ืองที่ท าไม่ได้เลย ถ้าประโยชน์ของมหาชนเหนือกว่า
ก็ท าได้ แต่รัฐต้องชดใช้ค่าทดแทน แต่ถ้าตอนออกใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐก็ไม่ต้อง
ชดใช้ค่าทดแทน เช่น สัมปทานป่าไม้ ถ้าเห็นว่าการตัดไม้ท าลายป่าจะเป็นภยันตราย 
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แก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง รัฐก็ชอบที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้  แต่จะต้องชดใช้ค่าทดแทน  
เว้นแต่ถ้าการได้สัมปทานมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เช่น เกิดจากการให้สินบนเจ้าพนักงาน  
ดังนี้ผู้ได้รับสัมปทานย่อมสิ้นสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน42 
 
2.3 แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง 
  ในการกระท าทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องใช้อ านาจและกระท าการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมัก 
มีแนวโน้มที่จะใช้อ านาจหน้าที่โดยอ าเภอใจอยู่บ่อย ๆ และเนื่องจากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
มีอ านาจบังคับการให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองได้ทันที  ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสิทธิของ
ประชาชนผู้อยู่ภายใต้ค าสั่งทางปกครองนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีระบบหรือกลไกการควบคุม
และตรวจสอบการกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เหมาะสม และเป็นธรรม และเป็นการเยียวยาบรรเทาทุกข์แก่ผู้ตกอยู่ใต้ค าสั่งทางปกครองผู้ได้รับ
ผลกระทบ ในที่นี้จึงจะได้ศึกษาในแนวความคิด ทษษฎี และหลักการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ
การกระท าทางปกครอง ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 ลักษณะและประเภทของการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง 
  พิจารณาในแง่ขององค์กรซึ่งท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง 
สามารถแยกประเภทขององค์กรควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
  (1) การควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง 
  การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง คือ การควบคุมและตรวจสอบการกระท า
ทางปกครองก่อนมีค าสั่งทางปกครองหรือภายหลังมีค าสั่งทางปกครองแล้วแต่กรณี  โดยก าหนดให้
องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองนั้นเองได้มีโอกาสตรวจสอบการกระท าที่เกิดจากเจ้าหน้าที่
ของฝ่ายปกครองนั้น ๆ เองได้ ซึ่งการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองในลักษณะนี้อาจ
จ าแนกออกได้เป็น การควบคุมตรวจสอบโดยผู้มีอ านาจเหนือการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง และ
การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป 
  (2) การควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง 
  ระบบการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง 
อาจแยกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้

                                                           
42  แหล่งเดิม. (น. 56-57).  
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  การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรนิติบัญญัติ ได้แก่ การที่สมาชิกรัฐสภามีสิทธิตั้ง
กระทู้ถามให้ฝ่ายบริหารตอบ เรียกว่าควบคุมโดยการตั้งกระทู้ถามประการหนึ่ง และการที่สมาชิก
รัฐสภามีสิทธิเข้าชื่อกัน เพื่อเปิดอภิปรายลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีหลังจากที่
บริหารราชการแผ่นดินไปได้ขณะหนึ่ง เรียกว่า การควบคุมโดยการเปิดอภิปรายอีกประการหนึ่ง43 
  การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายถึงองค์กรของรัฐที่
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดย
อิสระปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอ่ืนหรือสถาบันการเมืองอ่ืนรวมทั้งอยู่เหนือ
กระแสและการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง44 ได้แก่ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (3) การควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ 
  การควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยศาล
ถือว่าเป็นวิธีการควบคุมที่ให้หลักประกันแก่เอกชนได้ดีกว่าระบบอ่ืน ๆ เนื่องจากศาลหรือองค์กร 
ฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรที่เป็นอิสระและไม่อยู่ใต้อิทธิพลทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมขององค์กร
ทางการเมืองทั้งรัฐบาล และรัฐสภา หรือองค์กรฝ่ายปกครองใด ๆ และวิธีพิจารณาคดีของศาลเป็น
กระบวนการที่เปิดเผยสาธารณชนสามารถเข้าฟังการพิจารณาได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ความทั้ง
สองฝ่ายน าพยานหลักฐานเข้ามาสืบเพื่อสนับสนุนข้ออ้างฝ่ายตนหรือเพื่อหักล้างข้ออ้างของฝ่ายตรง
ข้ามได้อย่างเต็มที่จึงเป็นหลักประกันได้ว่าศาลจะไม่ใช้อ านาจไปตามอ าเภอใจเพราะอยู่ในสายตา
ของสาธารณชนตลอดเวลาและค าพิพากษานั้นจะวางอยู่บนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ถูกต้อง
อย่างแท้จริง45 
   

                                                           
43  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูาและสถาบันการเมือง  (น. 173), โดย พรชัย เลื่อนฉวี, 2554, กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
44  นภดล เฮงเจริญ. (2549). องค์กรอิสระ:ความส าคัาต่อการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูประบบ

ราชการ, สืบค้น 9 กันยายน 2556, จาก www”pub-law.net/view.aspx?id=895 
45  ภูริชญา วัฒนรุ่ง. (2551). การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง. สืบค้น  

9 กันยายน 2556, จาก http://www.archanpoo.net 
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ส าหรับระบบศาลที่ควบคุมตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครองได้นั้น  อาจจ าแนก
ออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ ได้แก่ ระบบศาลเด่ียว และระบบศาลคู่ ดังต่อไปนี้ 
  ระบบศาลเด่ียว คือระบบกระบวนการยุติธรรมที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่พิจารณา 
วินิจฉัยคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองด้วยเหตุผลที่ว่าบุคคลมีความ
เสมอภาคกันตามกฎหมาย และต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายเดียวและขึ้นศาลเดียวกัน 
ไม่ว่าเอกชนหรือฝ่ายปกครอง  
  ระบบศาลคู่คือระบบที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีแพ่งและ
คดีอาญาเป็นหลักเท่านั้น  ส่วนการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
ศาลปกครอง ซึ่งมีระบบศาลชั้นต้นและศาลสูงสุดของตนเองเป็นเอกเทศต่างหากเป็นอิสระจาก
ระบบศาลยุติธรรมโดยผู้พิพากษาศาลปกครองจะมีคุณสมบัติเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายปกครองเป็นพิเศษ 
 2.3.2 ลักษณะและประเภทของการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองโดยองค์กร
ภายในฝ่ายปกครอง 
   ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทขององค์กรภายในฝ่าย
ปกครองซึ่งท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองกรณี โดยองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของ
ฝ่ายปกครองนั้นเองได้มีโอกาสตรวจสอบการกระท าที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองนั้น ๆ เองได้ 
ซึ่งอาจจ าแนกองค์กรดังกล่าวออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การควบคุมตรวจสอบโดยผู้มีอ านาจ
เหนือการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง และการควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (1) การควบคุมตรวจสอบโดยผู้มีอ านาจเหนือ 
  การควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองโดยผู้มีอ านาจเหนือ อาจแยกผู้มีอ านาจ
เหนือออกเป็นผู้บังคับบัญชาและโดยผู้ก ากับดูแล ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมและตรวจสอบโดย
องค์กรภายในฝ่ายปกครองรูปแบบหนึ่ง 
  อ านาจบังคับบัญชา คือ อ านาจที่หัวหน้าหน่วยงานใช้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น 
การที่รัฐมนตรีใช้อ านาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในกระทรวง อ านาจบังคับบัญชาเป็น
อ านาจที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการใด ๆ ก็ได้ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม สามารถกลับ แก้ ยกเลิก
เพิกถอนค าสั่งหรือการกระท าของผู้บังคับบัญชาได้เสมอ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
เป็นประการอ่ืน อย่างไรก็ตาม การใช้อ านาจบังคับบัญชานี้ต้องชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ว่าจะใช้
ในทางที่เหมาะสมแต่ขัดต่อกฎหมายได้ 
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  อ านาจควบคุมก ากับคือ อ านาจควบคุมที่มีอยู่อย่างจ ากัดตามพระราชบัญญัติขององค์กร
ปกครองที่สูงกว่าเหนือองค์กร และเหนือการกระท าขององค์กรกระจายอ านาจ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่
การปกป้องผลประโยชน์ทั่วไป46 
  ข้อที่แตกต่างกันระหว่างการควบคุมบังคับบัญชากับการก ากับดูแล ที่ส าคัญมีอยู่ด้วยกัน 
2 ประการ คือ 
  ประการที่หนึ่งอ านาจของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นอ านาจทั่วไปที่เกิดจากการจัดระเบียบภายในหน่วยงานหรือเป็นไปตามหลักการบังคับบัญชา  
จึงไม่จ าต้องมีกฎหมายมาบัญญัติให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะอีกส่วนอ านาจของผู้ก ากับดูแลนั้น 
จะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะและผู้ก ากับดูแลจะใช้อ านาจเกินกว่าที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ไม่ได้ 
  ประการที่สอง คือผู้บังคับบัญชามีอ านาจควบคุมการกระท าของผู้ใต้บงคับบัญชาได้ทั้ง
ในเร่ืองความชอบด้วยกฎหมาย (Legalite) และควบคุมได้ในเร่ืองของความเหมาะสม (Opportunite) 
แต่การก ากับดูแลนั้นผู้มีอ านาจก ากับดูแลจะควบคุมเฉพาะเร่ือง ความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นโดย
จะไม่ก้าวล่วงเข้าไปควบคุมเร่ือง ความเหมาะสมของการกระท าด้วยเพราะว่าเป็นหลักการและ
เหตุผลตามหลักการกระจายอ านาจ (Decentralizaion) การเข้าไปควบคุมเร่ืองความเหมาะสมจะ
กลายเป็นการท าลายความเป็นอิสระ (Autonomie) ขององค์กรฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นหรือของ
องค์การมหาชน47 
  (2) การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 
  การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นกระบวนการตรวจสอบการกระท าทางปกครอง
ภายในฝ่ายปกครองที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่อาจแก้ไขบรรดาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของ 
รัฐกับประชาชนให้หมดสิ้นไป โดยบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งทางปกครองสามารถที่จะร้อง
ขอให้หน่วยงานของฝ่ายปกครองนั้นเอง ซึ่งเป็นผู้ออกค าสั่งทางปกครองนั้น หรือหน่วยงานของ 
ฝ่ายปกครองนั้นในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองที่ได้ออกค าสั่ง
ทางปกครอง โดยการยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานดังกล่าว หรือองค์กรตามกฎหมายที่มีอ านาจในการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยเฉพาะ เพื่อให้ด าเนินการพิจารณา ตรวจสอบ ทบทวนค าสั่งทางปกครองนั้น 
ซึ่งอาจจะน าไปสู่การยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้นได้ ในการนี้ฝ่ายปกครองสามารถที่

                                                           
46  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น. 78). เล่มเดิม. 
47  ภูริชญา วัฒนรุ่ง. (2551). การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง.  สืบค้น  

9 กันยายน 2556, จาก http://www.archanpoo.net 
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จะพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองนั้นได้ ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย หรือปัญหา
ความเหมาะสมของค าสั่งทางปกครอง 
  ระบบของการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองอาจแบ่งแยกได้เป็นหลายระบบ  เช่น 
ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์  ได้แยกระบบอุทธรณ์ออกเป็น 3 ระบบ48 คือ ระบบอุทธรณ์ปกต ิ
ระบบอุทธรณ์บังคับ และระบบอุทธรณ์ไม่บังคับ แต่ในที่นี้ขอแยกพิจารณาการอุทธรณ์ภายใน 
ฝ่ายปกครองเป็นอุทธรณ์ไม่บังคับ และ อุทธรณ์บังคับ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  1. ระบบอุทธรณ์ไม่บังคับ เป็นกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดไว้ว่า หากคู่กรณีจะน าคดีมา
ฟ้องต่อศาล คู่กรณีจะต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน หากแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติใน
ลักษณะที่เป็นทางเลือกให้คู่กรณีมีสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิในการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง  หรือ 
จะน าคดีไปฟ้องร้องศาลได้โดยตรง ดังนั้น กฎหมายได้บัญญัติให้ใช้ระบบอุทธรณ์เผื่อเลือก ด้วยเหตุ
นี้จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
  2. ระบบอุทธรณ์บังคับ เป็นระบบอุทธรณ์ที่บังคับให้คู่กรณีจะร้องด าเนินการอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองก่อนเสมอก่อนที่จะน าคดีไปฟ้องต่อศาล หากคู่กรณีไม่ด าเนินการอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองก่อน ศาลย่อมไม่อาจพิจารณาคดีดังกล่าวได้ การอุทธรณ์ในระบบบังคับจึง
กลายเป็นเงื่อนไขในการรับเร่ืองไว้พิจารณา ด้วยเหตุนี้เอง จึงถือว่าสถานะในทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์เป็นกฎหมายที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกฎหมายสาระบัญญัติและกฎหมายวิธีบัญญัติ  
กล่าวคือ การอุทธรณ์เป็นจุดเชื่อมระหว่างการใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองและเป็นเงื่อนไขในการ
รับฟ้องคดีของศาลในขณะเดียวกัน49 
  วัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
  การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง อันเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง หลังจากที่ 
ฝ่ายปกครองได้ด าเนินการออกค าสั่งทางปกครองไปแล้ว ได้ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมตรวจสอบ
การกระท าของฝ่ายปกครอง และให้การเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากค าสั่งทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ในด้านที่ เกี่ยวกับประชาชนหรือผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากค าสั่งทางปกครอง  
การอุทธรณ์จะเป็นมาตรการให้ความคุ้มครอง หรือเป็นหลักประกันสิทธิทางกฎหมายแก่ประชาชน 
เพื่อเยียวยาทุกข์ให้แก่บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท าของฝ่ายปกครอง 

                                                           
48  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. เล่มเดิม. 
49 จาก กฎหมายปกครองส าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (น. 143-147), โดย กิจบดี ก้องเบญจภุช, 2553, 
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  2. ในด้านที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครอง การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองจะมีผลท าให้ฝ่ายปกครอง
ได้มีโอกาสพิจารณาทบทวนการออกค าสั่งทางปกครองของตนว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 
ตลอดจนความเหมาะสมในการออกค าสั่งทางปกครอง หากพบข้อบกพร่องก็จะด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับหลักในเร่ืองหน้าที่ในการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง 
  3. ในด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การจัดให้มีการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง
ภายในฝ่ายปกครองก่อนนั้น จะช่วยแบ่งเบาภาระของศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีปกครอง โดยช่วย
ลดจ านวนของคดีหรือข้อพิพาททางปกครองที่จะขึ้นไปสู่ศาลให้น้อยลง ทั้งนี้ เนื่องจากข้อพิพาทใน
บางเร่ืองอาจสามารถที่จะยุติลงได้ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายปกครอง นอกจากนี้ การอุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครองยังจะช่วยท าให้ข้อพิพาทที่จะขึ้นไปสู่การพิจารณาขององค์กรศาลมีประเด็น  
ข้อพิพาทที่เด่นชัดขึ้น ท าให้เป็นการง่ายและสะดวกต่อการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาล50 
  (3) การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
  การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทถือได้ว่าเป็นการควบคุม
ตรวจสอบโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองอีกรูปแบบหนึ่ง  เพราะคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท   
ต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นองค์กรที่อยู่ในโครงสร้างขององค์กรฝ่ายปกครอง หากแต่เป็นองค์กรที่มีความ
อิสระในการวินิจฉัยข้อพิพาท เหตุผลที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นองค์กร
ควบคุมและตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองมีเหตุผลที่ส าคัญ ดังนี ้
  1. การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมักจะประกอบไปด้วย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความช านาญในด้านนั้น ๆ ดังนั้น การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทจึงเปรียบเสมือนการตรวจสอบในทางข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ซึ่ง 
หากเร่ืองขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจะมีส่วนช่วยให้การพิจารณาของศาลมีความรวดเร็วขึ้น 
  2. การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นการตรวจสอบโดย
องค์กรภายในฝ่ายปกครอง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ก่อนที่เร่ืองดังกล่าวจะไปสู่การตรวจสอบ
โดยองค์กรภายนอก (ศาล) ซึ่งหากเร่ืองใดคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็อาจ
วินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่เร่ืองจะไปสู่องค์กรศาล อันเป็นการแบ่งเบาภาระของศาลอีกด้านหนึ่ง 
   

                                                           
50  จาก กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (น. 109), โดย ษทัย หงศ์สิริ, 2541,  
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3. การให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมีกระบวนการที่ไม่มี
แบบพิธี ดังนั้นการเข้าถึงของประชาชนจึงสะดวกไม่มีความยุ่งยาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไป
ฟ้องร้องยังองค์กรศาล การตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจึงเป็นการตรวจสอบ 
ในชั้นสุดท้ายก่อนที่ไปสู่องค์กรภายนอกที่มีกระบวนการเป็นแบบพิธี  และมีความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท51 
  ลักษณะของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
  1. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายด้วยเหตุที่
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับข้อพิพาทที่อยู่ใน
ขอบเขตอ านาจของตน การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ  หรือ
หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้น ด้วยเหตุนี้เอง องค์กรที่จะมีอ านาจวินิจฉัยแล้ว
ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้นจะต้องเป็นองค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมาย  และ
ด้วยเหตุนี้เอง เงื่อนไขในเบื้องต้นของการเป็น “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” จึงต้องเป็นองค์กร
ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย นอกเหนือจากเหตุผลของการวินิจฉัยข้อพิพาทก่อให้เกิดผลกระทบสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคลแล้ว การที่จะท าให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทบรรลุ
ความมุ่งหมายได้ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจ าเป็นต้องมีอ านาจตามกฎหมายในการที่จะเรียก
บุคคลหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาท ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายให้อ านาจแก่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
เพื่อด าเนินภารกิจดังกล่าวได้52  และกฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นต้องเป็น
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติเท่านั้น 
  2. องค์กรนั้นต้องมีความอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหารในการ
พิจารณาว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” จะต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้
บังคับของฝ่ายบริหารนั้น ในประเด็นนี้จะต้องแยกพิจารณาระหว่างความเป็นอิสระในแง่ของ 
“องค์กร” กับความอิสระในแง่ของ “การท าหน้าที่วินิจฉัย” ความอิสระของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทนั้นเรียกร้องเฉพาะความอิสระในแง่ของ “องค์กร” เท่านั้น กล่าวคือ คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทจะต้องไม่ใช่องค์กรที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหารแต่ในขณะที่ความเป็นอิสระใน
แง่ของการท าหน้าที่วินิจฉัยนั้นมีข้อเรียกร้องแตกต่างไปจากองค์กรตุลาการ หรือผู้พิพากษา องค์กร
ตุลากรนั้นเรียกร้องความเป็นอิสระทั้งในแง่ของ “องค์กร” และในแง่ของ “การท าหน้าที่” ของ 

                                                           
51  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น. 123-124). เล่มเดิม. 
52  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น. 124-125). เล่มเดิม. 
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ผู้พิพากษาในการวินิจฉัยอรรถคดีด้วย ทั้งนี้ ได้มีการบัญญัติเร่ืองหลักประกันความอิสระของ 
ผู้พิพากษาไว้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ส าหรับกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ความอิสระใน
แง่ของการท าหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทนั้น กรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมิได้มี
หลักประกันความอิสระเหมือนกรณีผู้พิพากษา53 
  3. องค์กรนั้นจะต้องเป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท กล่าวคือ องค์กรที่จะเป็น 
“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” นั้น จะต้องเป็นองค์กรที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ลักษณะของ
องค์กรที่วินิจฉัยข้อพิพาทจึงเป็นองค์กรที่มีอ านาจในการวินิจฉัยแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้น54 
  4. องค์กรนั้นจะต้องมีวธิีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยข้อพิพาทด้วยเหตุที่คณะกรรมการ 
วินิจฉัยข้อพิพาทเป็นองค์กรที่วินิจฉัยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล  ดังนั้น  
เพื่อเป็นหลักประกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว องค์กรนั้นจะต้องมีวิธีพิจารณาเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจต่อผู้ที่จะถูกวินิจฉัยจากคณะกรรมการดังกล่าวว่าข้อพิพาทของตนได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง คณะกรรมการพิจารณาโดยการรับฟังเหตุผลของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสองฝ่าย การวินิจฉัยของคณะกรรมการจะต้องมีการให้เหตุผล เป็นต้น นอกจากนี้วิธีพิจารณา
ของคณะกรรมการจะต้องก าหนดเร่ืององค์ประชุมก็ดี หรือองค์มติก็ดี รวมทั้งการให้สิทธิคู่กรณีใน
การคัดค้านกรรมการ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวควรต้องปรากฏในวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ 
วินิจฉัยข้อพิพาท 
  การที่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องมีวิธีพิจารณาในการที่จะวินิจฉัยข้อพิพาท 
จึงมีการเรียกองค์กรในลักษณะนี้ว่า “องค์กรกึ่งตุลาการ” เพราะมีลักษณะบางประการคล้ายกับ
องค์กรตุลาการ กล่าวคือ เป็นการวินิจฉัยข้อพิพาท และเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เป็นไปตามวิธี
พิจารณาที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณี  แต่ที่แตกต่างไปจาก
องค์กรตุลาการคือ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมิได้มีหลักประกันความอิสระเช่นเดียวกับ    
ตุลาการ เพียงแต่มีความเป็นอิสระในแง่ขององค์กรเท่านั้น55 
 

                                                           
53  จาก หลักกฎหมายมหาชน, โดย กิจบดี ก้องเบญจภุช, 2553, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
54  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เล่มเดิม. 
55  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น. 130-131). เล่มเดิม. 

DPU



 51 

2.4  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายอาวุธปืนในประเทศไทย 
อาวุธปืนเป็นศาสตราวุธอันร้ายแรง สามารถที่จะท าอันตรายต่อชีวิตและร่างกายแก่บุคคล

ได้โดยง่าย หากอยู่ในความครอบครองของบุคคล และน าไปใช้ในทางมิชอบแล้ว ย่อมก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และอาจท าให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นความคิดที่จะออกกฎหมาย
ควบคุมการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองของบุคคลจึงมีมานานแล้ว  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
พ.ศ. 229556 ได้มีการออก “กฎให้แก่ผู้รักษาเมืองผู้ร้ังกรมการเมือง จ.ศ. 114” ก าหนดให้มีการท า
ต าหนิรูปพรรณปืนไว้ว่า 

“.............ถ้าลูกบ้านนั้นมีปืนไว้ส าหรับตัวใช้ก็ให้เอาปืนนั้นมาช่วยบอกแก่ผู้ใหญ่  
นายบ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นวัดชั่นยาว และกฎหมายเอารูปพรรณปืนนั้นไว้ ถ้าแลหาจาษกมิได้ 
ก็ให้เอาไปให้ผู้รักษาเมือง ผู้ร้ังกรมการจาษกปืนนั้นลงไว้ในล ากล้องปืนนั้นให้ส าคัญตามกฎ แล้ว
ให้มอบปืนนั้นไว้ให้แก่ เจ้าของให้เอาไว้ส าหรับตัว............” 

ต่อมาก็ได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับอาวุธปืน เท่าที่ปรากฏส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของประกาศ 
กล่าวคือ ในปี จ.ศ. 1220 (พ.ศ. 2401) ได้มี “ประกาศตั้งผู้จับคนยิงปืนในแขวงกรุงเทพฯ โดยมิได้
บอก ปากเสียง” และในปี จ.ศ. 1220 นั้นเองก็ได้มี  “ประกาศเร่ืองยิงปืนให้ขออนุญาตก่อน”  
ในปี จ.ศ. 1229 (พ.ศ. 2401) มี “ประกาศห้ามไม้ให้พนักงานผู้ยิงปืนพิธีตรุษท าอย่างอ้ายนาก  
อ้ายแย้ม ปีเถอะนพสก” ในประกาศฉบับนี้มีความบัญญัติว่าอ้ายนากหลวงสุรินทรเดช และอ้ายแย้ม
ขุนจงใจยุทธ ท าความผิดให้ขัดเคืองใต้ฝ่าละอองฯ ให้ลงพระราชอาญาจ าไว้ ณ คุก ถ้าพนักงานยิง
ปืนในพระราชพิธีตรุษ ณ วันที่ 14 ฯ 4 ค่ า ปีเถาะนพศก ถ้าผู้ที่ต้องเกณฑ์ยิงปืนกระท าความผิดให้ 
ขัดเคืองใต้ฝ่าละอองฯ เหมือนอย่างอ้ายนาก อ้ายแย้ม จะเอาตัวผู้นั้นท าโทษถึงประหารชีวิต 
พร้อมด้วยกันกับอ้ายนาก อ้ายแย้มนั้น 

ต่อมาไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นปีใดได้มี “ประกาศยิงปืนอาฎานา ฝั่งตะวันตก” 
ในปี จ.ศ. 1236 (พ.ศ. 2417) มี  “ประกาศเร่ืองปืนแคตริงกัน” โดยก าหนดห้ามมิให้ซื้อ

ขายแลกเปลี่ยน หรือหาไว้ใช้สอยซึ่งปืนแคตริงกัน 
ในปี จ.ศ. 1246 (พ.ศ. 2427) มี “ประกาศห้ามเคร่ืองศาสตราวุธ กระสุนดินด า” โดยก าหนด

ห้ามมิให้น าเคร่ืองศาสตราวุธ และกระสุนดินด าและเคร่ืองระเบิดต่าง ๆ เข้ามาในราชอาณาจักร และ
ในปี จ.ศ. 1246 (พ.ศ. 2427) มี “ประกาศเจ้านครเชียงใหม่ ห้ามมิให้ราษฎรลักลอบซื้อเคร่ืองศาสตราวุธ 
กระสุนดินด า” 

                                                           
56  จาก คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ. 2548 เล่ม 1 ฉบับรวมกฎหมายอาวุธปืน (น. 161-164), โดย 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2549, กรงุเทพฯ: อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง. 
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ต่อมา ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) มี “ประกาศข้อบังคับส าหรับอาวุธต่าง ๆ กระสุนดินปืน ซึ่ง
มาจากต่างประเทศให้ใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 118” โดยห้ามมิให้ผู้ใดบรรทุกเคร่ืองศาสตราวะกระสุน
ดินด าเข้ามาในราชอาณาจักรสยาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานฝ่ายสยามก่อน และ 
ให้ตราพระราชบัญญัติส าหรับเคร่ืองกระสุนปืนต่าง ๆ เข้าโดยผิดกฎที่ก าหนดไว้มีโทษปรับหรือ 
จ าขัง หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ริบเป็นของรัฐบาลสยาม 

ในปี ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) อีกเช่นกันได้มี “ประกาศห้ามมิให้ถืออาวุธปืนและยิงปืน
และให้จุดใต้ตามเพลิงในเวลากลางคืนในมณฑลต่าง ๆ ” แต่ประกาศฉบับนี้ยกเลิกไปในปี ร.ศ. 128 
(พ.ศ. 2452) 

ในปี ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ก็ได้มี “ประกาศข้อบังคับส าหรับการที่จะน าปืนและปัศตัน
กระสุนดินด าเข้ามาในมณฑลภูเก็ต” ซึ่งเป็นการในอ านาจข้าหลวง เทศาภิบาล และผู้ว่าราชการเมือง
ในมณฑลภูเก็ต ออกใบอนุญาตให้น าปืนเข้ามาในเมืองได้ตามข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

ในปี ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) จึงได้มี “พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน 
รัตนโกสินทรศก 131” พระราชบัญญิตฉบับนี้ห้ามมิให้ผู้ใดท า หรือซ่อมแซม หรือค้าขาย หรือ 
มีอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐบาล และห้ามมิให้สั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือซึ่งอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลส่วนอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนที่ใช้ในการท าสงครามห้ามมิให้ออกใบอนุญาตในการน าเข้า ท า ซื้อขาย ซ่อมแซม 
เป็นอันขาด แต่เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131 
(พ.ศ. 2455) นั้นให้ใช้บังคับเฉพาะกรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ร.ศ. 131 เป็นต้นไป) และ 
ได้ก าหนดว่าถ้าจะใช้บังคับในมณฑลอ่ืนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนกระทั่ง  วันที่  
7 สิงหาคม ร.ศ. 132 (พ.ศ. 2456) จึงมี “ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน 
รัตนโกสินทรศก 131” ก าหนดให้ใช้บังคับใน 17 มณฑล ตั้งแต่ 1 พษศจิกายน ร.ศ. 132 (พ.ศ. 2456) 
เป็นต้นไป 

หลังจากได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน รัตนโกสินทร์ 
131 แล้วก็ได้มีประกาศและกฎเสนาบดีต่าง ๆ ที่ออกตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
และเคร่ืองกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131 และในปี  พ.ศ. 2458 ก็ได้มี  “ประกาศแก้ไข
เปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131” โดยก าหนด 
ค าว่าอาวุธปืนเสียใหม่ ให้หมายความว่าอาวุธปืนทุกชนิดรวมทั้งปืนที่ใช้ยิงได้โดยวิธีอัดลม หรือ
เคร่ืองกลอย่างใด ๆ และตลอดถึงส่วนใดของอาวุธปืน ๆ ด้วย แต่ไม่กินถึงปืนส าหรับเด็กเล่น 
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จนถึงปี 2477 จึงประกาศใช้ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477” บทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ีมีสาระส าคัญ ดังนี ้

1)  ห้ามมิให้ผู้ใดมีอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนบางชนิด เช่น อาวุธปืน และเคร่ือง
กระสุนปืนที่ใช้ในสงคราม 

2)  ก าหนดการอนุญาตให้บุคคลผู้ใดมิได้ออกร้านค้าอาวุธปืน หรือผู้ท ามีอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืนได้โดยการได้รับอนุญาตก่อน 

3)  มีการอนุญาตให้ผู้ออกร้านค้าอาวุธปืน หรือผู้สั่งท า ซ่อม และค้าอาวุธปืนและ 
เคร่ืองกระสุนปืนได้โดยได้รับอนุญาตก่อน 

4)  วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง ห้ามมิให้ผู้ใดท า สั่งน าเข้า ค้าหรือมีเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตก่อน 

5)  ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก ปรับ และทั้งจ าทั้งปรับ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 

2477 นั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรวม 5 คร้ัง ดังนี ้
1)  “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง แก้ไข

เพิ่มเติมพุทธศักราช 2477” ซึ่งเป็นการแก้ไขบทเฉพาะกาลโดยก าหนดให้ผู้มีอาวุธปืน และเคร่ือง
กระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตไปขอรับใบอนุญาตได้ 

2)  “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง แก้ไข
เพิ่มเติมพุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 3)” เป็นการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขอใบอนุญาตมีอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน 

3)  “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ 4) 
พุทธศักราช 2479” โดยก าหนดยกเว้นไม่ให้บังคับอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุ 

ระเบิด และดอกไม้เพลิง ซึ่งเจ้าพนักงานได้รับมาจากรัฐบาลเพื่อท าตามหน้าที่  หรือ
รัฐบาลสั่งเข้ามา น าเข้ามา ส่งออกไป ท าขึ้นมาขาย หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน แต่อาวุธของกระทรวง ทบวง 
กรม ในรัฐบาลนอกจากกระทรวงกลาโหมและกรมต ารวจให้รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการมีอ านาจ
จ ากัด ชนิดและจ านวนได้ และไม่บังคับถึงอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง
ในเรือเดินทะเลซึ่งเป็นของประจ าเรือที่มีได้ตามปกติ 

4)  “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ 5) 
พุทธศักราช 2484” โดยก าหนดให้มีการแก้ไขวันที่และเดือนเท่านั้น 
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5)  “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ 6) 
พุทธศักราช 2487” ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน โดยไม่มีใบอนุญาต ถ้ายื่นขอ
ใบอนุญาตตามก าหนดผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

ในที่สุดก็ได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และ
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” ใช้บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรวม 9 คร้ัง ดังนี ้

1)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491  

2)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 

3)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2501  

4)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 

5)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518 

6)  ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
7)  ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
8)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
9)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 
10)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง และ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน 

ในต่างประเทศและในประเทศไทย 
 

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมจะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์เป็นแนวทางปฏิบัติ   
เพื่อควบคุมความประพฤติมิให้บุคคลใดใช้อาวุธท าร้ายบุคคลอ่ืนหรือน าอาวุธไปข่มขู่เพื่อให้เกิด
ความหวาดกลัวซึ่งไปกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมคนใน
สังคมนั้นเรียกว่า “กฎหมาย” กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การมีกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ถ้ากฎหมายนั้นได้รับการเคารพและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จะเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อกฎหมายนั้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับกันอยู่ทั่วโลกนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการ
และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการก าหนดโทษที่แตกต่างกัน เพราะกฎหมายของ แต่ละ
ประเทศต่างก็พัฒนามาจากพื้นฐานความคิด สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การศึกษากฎหมายต่างประเทศจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบความแตกต่างกันของกฎหมาย
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและสามารถที่จะน ากฎหมายของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกันทั้งทางด้าน
เนื้อหาและวิธีการและสามารถน ามาประเมินเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศตนเองได้ ซึ่งจะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นธรรมและเป็นสากลที่ใช้บังคับได้ทั่วไป 
 
3.1  มาตรการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนในประเทศอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ 
และประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมีและการใช้อาวุธปืนในต่างประเทศ
คร้ังนี้ ได้เลือกศึกษากฎหมายของต่างประเทศที่มีภูมิประเทศ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และสภาพสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกัน เพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศมาเลเซีย และพร้อมกันนั้นก็ได้ศึกษากฎหมายที่อยู่ต่างกัน ทั้งสภาพพื้นที่ประชากร
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาพสิ่งแวดล้อมได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ 
โดยจะศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การอนุญาตการมี การใช้ การพกพา และการตรวจสอบการมีและ
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การใช้อาวุธปืน อันเป็นมาตรการบังคับทางกฎหมายในการควบคุมการมีและการใช้อาวุธปืนโดยมี
กฎหมายอาวุธปืนของแต่ละประเทศทั้ง 4 ประเทศ1 ดังนี ้

1.  ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีกฎหมาย 
1.1 Firearms (Amendment) Act, 1988 
1.2 Firearms (Amendment) Act, 1997 

2. ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกฎหมาย 
Arms Act, 1960 (Act 206) 

3. ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีกฎหมาย 
3.1 Arms And Explosives Act (chapter 13) 
3.2 Arms Offences Act (chapter 14) 

4.  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎหมาย 
  The oun control Act of 1968 
 3.1.1 ประเทศอังกฤษ 

วัตถุประสงค์ของการมีและการใช้อาวุธปืน2  
ประเทศอังกฤษโดยหลักการคือ ห้ามมีอาวุธปืน แต่เนื่องจากประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของประเทศอังกฤษมีการล่าสัตว์ทั้งที่เป็นอาหารและการล่าเป็นกีฬา อีกทั้งยังเป็น  
ปศุสัตว์ขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมีการใช้อาวุธปืนเพื่อการดังกล่าว ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการมีและ
การใช้อาวุธปืนจึงสอดกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศ คือ อนุญาตให้มีกรณี ล่าสัตว์/ 
ฆ่าสัตว์ ปืนพกแบบลูกซอง เพื่อใช้ในการยิงสัตว์ที่รบกวนมีอาวุธปืนเพื่อใช้ในการแข่งขันทาง 
การกีฬา หรือเพื่อใช้ในกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยการให้สัญญาณเร่ิมการแข่งขันทางการกีฬา หรือมีอาวุธ
ปืนเพื่อใช้เป็นที่ระลึกจากสงคราม 

ส่วนวัตถุประสงค์ของอาวุธปืนกีฬา  ได้ก าหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมาย Firearms 
(Amendment) Act 1997 บัญญัติว่า เป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไข พระราชบัญญัติอาวุธปืน ค.ศ. 1968 
-1992 เพื่อเป็นบทบัญญัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต และเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมต่อสโมสรปืน
พกต่าง ๆ เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุมการครอบครองการจัดการที่เกี่ยวกับอาวุธปืน  และ 
มีจุดประสงค์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการก าหนดการอนุญาตให้มีซึ่งปืนพกที่มีล ากล้องขนาดเล็ก  
เพื่อการซ้อมเป้าในสโมสร 

                                                           
1  จาก ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน: ศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย สวนิต สตงคุณห์, 2544, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2  แหล่งเดิม. (น. 129-131). 
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หลักเกณฑ์ การอนุญาต3 
ประเทศอังกฤษ กฎหมายอาวุธปืนได้ก าหนดให้บุคคลได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน 

ในลักษณะต่อไปนี้ คือ  
1.  บุคคลมีอาวุธปืนเป็นเคร่ืองมือล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว ์
2.  บุคคลมีอาวุธปืนที่ใช้ส าหรับฆ่าสัตว์ด้วยความจ าเป็น 
3.  บุคคลมีปืนลูกซอง เพื่อใช้ในการยิงสัตว์ที่รบกวน 
4.  บุคคลมีอาวุธปืนเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือเพื่อใช้ในกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยการ  

ให้สัญญาณเร่ิมการแข่งขันทางการกีฬา 
5.  บุคคลมีอาวุธปืนเพื่อใช้เป็นที่ระลึกจากสงคราม 
6.  บุคคลที่มีอาวุธปืน ซึ่ง (ก) ได้ผลิตก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1919 และ (ข) กระสุน

ปืนส าหรับใช้กับอาวุธปืนนั้นมิได้มีไว้พร้อมอยู่ 
7.  บุคคลที่มีอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนใด ๆ ที่มีการออกแบบไว้เพื่อปรับให้ใช้เพื่อ

จุดประสงค์อันก่อให้เกิดความสงบหรือล่าสัตว์ 
ค าขอมีใบทะเบียนอาวุธปืน 
1. การยื่นค าขออนุมัติเพื่อมีใบทะเบียนอาวุธปืนจะต้องกระท าโดยกรอกแบบฟอร์ม  

ที่ก าหนดแล้วยื่นต่อหัวหน้าเจ้าพนักงานต ารวจของพื้นที่ซึ่งผู้ยื่นค าขอมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่และต้อง
ระบุข้อความใด ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ตามแบบฟอร์มนั้น 

2.  ให้ผู้ยื่นค าขอใบทะเบียนอาวุธปืนจะต้องแนบรูปถ่ายของผู้ขอมีใบอนุญาตนั้นและ
ประกอบด้วยชื่อและที่อยู่อาศัยจ านวน 2 คน ของผู้ที่ยินยอมเป็นผู้อ้างอิงของผู้ยื่นค าขอน้ัน 

3.  ก าหนดให้เจ้าพนักงานต ารวจต้องได้รับสิ่งต่อไปนี้จากผู้สามารถอ้างอิงได้ โดยการ
ก าหนดมาจากผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตก่อนที่จะพิจารณาค าขอเพื่อมีอาวุธปืนดังกล่าว คือ 

 (ก)  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 (ข)  ความเห็นในแบบฟอร์มที่แจ้งรายละเอียดแสดงว่าเขาเห็นควรว่าผู้ยื่นค าขอ

ใบอนุญาตน้ันสมควรจะได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ครอบครองอาวุธปืนได้ 
 (ค)  ข้อความเห็นอ่ืน ๆ ท านองเดียวกันนั้น อันเนื่องด้วยการขออนุญาต หรือ 

ผู้ขอใบอนุญาตซึ่งอาจระบุไว้ 

                                                           
3  แหล่งเดิม. (น. 126 – 129). 
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4.  ทะเบียนอาวุธปืนจะได้รับอนุญาตได้ต่อเมื่อหัวหน้าเจ้าพนักงานต ารวจเห็นควรโดย 
   (ก)  ผู้ขอนั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้มีอาวุธปืนและจะต้อง
มิใช่บุคคลต้องห้ามโดยพระราชบัญญัติน้ี จากการครอบครองปืนดังกล่าว 
  (ข)  เขามีเหตุผลดีพอที่จะต้องมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง หรือเพื่อซื้อ หรือเพื่อการ
ได้มาซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนนั้นตามที่ได้มีค าขอขึ้นมา 
  (ค) ไม่ว่าในกรณีใดค าขอนั้นอาจจะได้รับการอนุมัติที่จะให้มีทะเบียนอนุญาตซึ่ง
อาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนไว้ในครอบครองได้โดยปราศจากอันตรายต่อความปลอดภัยหรือ  
ความสงบสุขของประชาชน 

คุณสมบัติของ ผู้ขออนุญาต4 
ประเทศอังกฤษ มีการออกหรือต่อใบอนุญาตปืนสั้นกระท าโดยหัวหน้างานของต ารวจ

พิจารณา เห็นว่า ผู้ขออนุญาตไม่เป็นภัยต่อสาธารณชน ซึ่งจะไม่ออกให้ในกรณีเห็นว่า มีเหตุผลเชื่อ
ได้ว่า ผู้ขออนุญาตไม่มีสิทธิได้รับอนุญาตตามความพระราชบัญญัตินี้  ผู้ขออนุญาตไม่สามารถให้
เหตุผลอันสมควรในการครอบครองซื้อ หรือได้มา หากน ามันไปใช้การกีฬาหรือแข่งขัน หรือยิงสัตว์ 
และต้องไม่เคยถูกปฏิเสธค าขอ เน่ืองจากผู้ขออนุญาตจงใจที่ไม่ใช้ปืนด้วยตนเองและให้ผู้อ่ืนยืม 

ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 
ประเทศอังกฤษ ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน คือ 

หัวหน้างานต ารวจหากเป็นอาวุธปืนที่มีความร้ายแรงและนอกเหนือจากอาวุธปืนเพื่อการกีฬา  คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

มาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืน 
กรณีประเทศอังกฤษบุคคลผู้มีใบทะเบียนอาวุธปืนพกขนาดเล็กมีสิทธิที่จะขออนุญาต

พกพาอาวุธปืนนอกที่อยู่อาศัยได้โดยยื่นค าขอต่อหัวหน้าเจ้าพนักงานต ารวจระบุเหตุผลความจ าเป็น 
จุดมุ่งหมายส าหรับการอนุญาตหัวหน้าเจ้าพนักงานต ารวจจะอนุญาตภายใต้เงื่อนไขความจ าเป็นต่อ
ความปลอดภัยซึ่งการครอบครองนั้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ความปลอดภัยของสาธารณะหรือ
สันติภาพ 

มาตรการควบคุมภายหลังได้รับใบอนุญาต 
ประเทศอังกฤษ ถ้ามีการลดขนาดล ากล้องของปืนประเภท Smooth – bore ให้มีขนาด

สั้นกว่า 24 นิ้ว ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติแม่บทนี้ ถือเป็นอาชญากรรม5  

                                                           
4  แหล่งเดิม. (น. 131-132). 
5  Firearms (Amendment) Act 1988. มาตรา 6-(1). 
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การโอนอาวุธปืน จะต้องแจ้งการโอนให้แก่ หัวหน้างานของต ารวจผู้ออกใบอนุญาต 
ทั้งของผู้โอนและผู้รับโอน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือบริการรับส่งที่มีการบันทึก
รายการ หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีการถอดถอนใบอนุญาต เมื่อใบอนุญาตถูกถอดถอนตามกฎหมายแม่บทหัวหน้า
งานต ารวจจะแจ้งให้ผู้ถือใบอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ส่งมอบใบอนุญาตอาวุธปืน
และกระสุนปืนในครอบครองตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่แจ้งตาม
กฎหมาย ถือเป็นการกระท าอาชญากรรมและจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินระดับ 4 
ของระดับมาตรฐาน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 
ประเทศอังกฤษ ได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตอาจถูกถอดถอนได้ตามกฎหมาย

แม่บท เมื่อถูกถอดถอนใบอนุญาตแล้ว หัวหน้างานต ารวจจะแจ้งให้ผู้ถือใบอนุญาตทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้ส่งมอบใบอนุญาต อาวุธปืน และกระสุนปืนที่ครอบครองตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต  

ใบทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้ ถ้าหัวหน้าส านักงานต ารวจมีเหตุผลอันสมควรเชื่อว่า  
(1)  ผู้ถือทะเบียนนั้นมีอุปนิสัยอันควบคุมตนเองไม่ได้  หรือมีจิตใจไม่ปกติ หรือผู้ที่ 

ไม่มีความเหมาะสมที่จะมีอาวุธปืนไว้กับตน 
(2)  ผู้ถือใบทะเบียนไม่อาจจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืน ซึ่ง

ใบอนุญาตนั้นได้เกี่ยวเนื่องถือไว้ในครอบครองโดยปราศจากอันตรายต่อสาธารณชน  หรือ 
ความสงบสุข 

ใบทะเบียนนั้นอาจถูกเพิกถอนได้ ถ้าผู้นั้นมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรืออาจถูกเพิกถอน
เป็นบางส่วนได้ 

มาตรการควบคุมการค้าอาวุธปืน 
ประเทศอังกฤษได้มีกฎหมายอาวุธปืนของอังกฤษ Firearms (Amendment) Act. 1997 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจออกใบอนุญาตเพื่อการครอบครอง หรือเพื่อซื้อ หรือ
ได้มา หรือเพื่อขาย หรือโอนต่อซึ่งอาวุธปืนส าหรับล่าสัตว์ ฆ่าสัตว์ อาวุธปืนที่ใช้ส าหรับฆ่าสัตว์
ด้วยความจ าเป็น ปืนพกแบบลูกซอง เพื่อใช้ในการยิงสัตว์ที่รบกวน อาวุธปืนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา 
อาวุธปืนเพื่อการเก็บสะสมเป็นของที่ระลึกในประวัติศาสตร์ อาวุธและเคร่ืองกระสุนซึ่งใช้กับสัตว์ 
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มาตรการควบคุมโดยการลงโทษ 
ในประเทศอังกฤษกรณีผู้ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนแล้ว ละเลยไม่ดูแลเก็บรักษาให้ดี 

กฎหมายถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรม รวมถึงกรณีผู้ประมูล ผู้พกพา หรือเก็บรักษาไม่ระมัดระวัง
ในการเก็บรักษาอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุน ตามมาตรา 9 (1) ของพระราชบัญญัติแม่บท บุคคล
ดังกล่าวหรือบริวารครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่รายงานเมื่อมีอาวุธสูญหาย หรือถูกขโมย 
ถือเป็นอาชญากรรมตามมาตรานี้ มีบทลงโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินระดับ 5 หรือ 
ทั้งจ า ทั้งปรับ6 

การโอนอาวุธปืน ผู้โอนจะต้องแจ้งเร่ืองการโอนแก่หัวหน้างานของต ารวจที่ออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้รับโอน และผู้รับโอนต้องแจ้งเร่ืองการรับโอนแก่หัวหน้างานของต ารวจ ซึ่งเป็น 
ผู้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับโอนภายใน 7 วัน หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกินระดับ 5 หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เมื่อใบอนุญาตถูกถอดถอน หัวหน้างานต ารวจจะแจ้งให้ผู้ถือใบอนุญาตทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้ส่งมอบใบอนุญาตและอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนในครอบครองที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่แจ้ง ถือเป็นการกระท าอาชญากรรม และจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 
3 เดือน หรือปรับไม่เกินระดับ 4 หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรการควบคุมโดยการตรวจสอบ 
ประเทศอังกฤษมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีความเข้มงวดรัดกุมมาก  โดยใน

พระราชบัญญัติแม่บท ก าหนดให้ค าร้องขอใบอนุญาตต้องติดรูปถ่ายผู้ขออนุญาต และยังก าหนดให้
ติดรูปถ่ายผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย นอกจากนี้ยังได้ก าหนดข้อความที่ใช้ประกอบค าร้องขอใบอนุญาต
โดยพระราชบัญญัติแม่บท ก าหนดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ที่บรรจุในค าร้อง
ขอใบอนุญาตและให้เพิ่มค าร้องขอมีใบอนุญาตทุกใบ ต้องมีค ารับรองจากผู้ที่ท าการตรวจสอบ
ประเด็นต่าง ๆ โดยยืนยันว่าได้พิจารณาแล้วไม่มีเหตุผลที่ผู้ ร้องไม่สมควรได้ รับอนุญาตให้
ครอบครองอาวุธปืน 

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนแล้ว ละเลยไม่ดูแลเก็บรักษาให้ดี  กฎหมายประเทศ
อังกฤษถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรม รวมถึงกรณีที่ผู้ประมูล ผู้พกพา หรือผู้เก็บรักษาไม่ระมัดระวัง
ในการเก็บรักษาอาวุธปืนและกระสุนปืน บุคคลดังกล่าวหรือบริวารครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต 
หรือไม่รายงานเมื่ออาวุธปืนสูญหาย หรือถูกขโมย ถือว่าเป็นอาชญากรรม จะถูกลงโทษตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย 

                                                           
6  Firearm (Amendment) Act 1988. มาตรา 14-(1) 
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ประเทศอังกฤษจะควบคุมไม่ให้ประชาชนมีและใช้อาวุธปืนอย่างจริงจัง  ไม่เว้นแม้แต่
ต ารวจ ซึ่งท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับบ้านเมือง การแบ่งประเภท
ของอาวุธปืนตามอานุภาพความร้ายแรง ซึ่งล าดับประเภทดังกล่าวนี้จะเป็นตัวก าหนดบุคคล 
ผู้มีอ านาจในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตอาวุธปืน 

1.  อาวุธปืนที่มีอานุภาพไม่ร้ายแรง การอนุญาตอยู่ในอ านาจของหัวหน้างานต ารวจ 
2. อาวุธปืนที่มีอานุภาพร้ายแรงการอนุญาตอยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
3.  ปืนกีฬา หรือปืนล่าสัตว์ การอนุญาตอยู่ในอ านาจของหัวหน้างานต ารวจ การควบคุม 

การตรวจสอบ ให้อาวุธปืนอยู่ในสโมสรยิงปืนที่มีการซ้อมยิงปืน การพาอาวุธปืนกีฬาติดตัว ต้องมี
หลักฐานมาแสดงได้ว่า เป็นสมาชิกของชมรมหรือสโมสรดังกล่าว 

นอกจากการจัดแบ่งประเภทความร้ายแรงของอาวุธปืนไว้เป็นระดับ  เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์การขออนุญาตในความเข้มงวดและผู้มีอ านาจอนุญาตโดยได้ก าหนดต าแหน่งในการให้
อนุญาตอาวุธปืน ตลอดจนก าหนดบทลงโทษแตกต่างกันในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน รวมถึงวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อก าหนดไว้ละเอียด ครอบคลุม และชัดเจน ในทางปฏิบัติโดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเร่ืองอาวุธปืนประกอบด้วย ประธาน 1 คน และคณะกรรมการอีก 
12 คน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
อาวุธปืน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาทบทวนข้อก าหนด และจัดท าข้อคิดเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นระยะ หากเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข มีการจัดท ารายงานกิจกรรม
ประจ าปี7 

ในการจัดตั้งสโมสรยิงปืน จะต้องมีการขออนุญาตกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาออกใบอนุญาต ในการตรวจสอบเกี่ยวกับอาวุธปืนจะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบตามที่กฎหมายอนุญาต และก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของ
บุคคลที่ได้รับอนุญาต ลักษณะของอาวุธปืน การเคลื่อนย้าย พร้อมที่จะตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปี 

การซื้อขาย การโอนย้าย อาวุธปืนสูญหาย อาวุธปืนช ารุด จะต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงาน
ต ารวจภายใน 14 วัน นับแต่เป็นผู้ครอบครองอาวุธปืนเป็นคนสุดท้ายหรือเกิดการสูญหาย 

การอนุญาต หรือไม่อนุญาต การถูกเพิกถอนสิทธิ์บางประการ อาจยื่นอุทธรณ์ต่อการ 
ไม่อนุญาตหรือการถูกเพิกถอนสิทธิ์ตามกฎหมายนี้ 

                                                           
7  Firearms (Amendment) Act 1997.  
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3.1.2  ประเทศมาเลเซีย 
วัตถุประสงค์ของการมีและใช้อาวุธปืน 
ประเทศมาเลเซียมีวัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน พออนุมานเอาจาก

มาตรา 39 ที่ก าหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้ปืนยิง เว้นแต่จะยิง ณ สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้
ใช้เป็นสนามยิงปืน จากอธิบดีกรมต ารวจแห่งสถานที่นั้นตั้งอยู่ หรือเพื่อป้องกันชีวิตหรือทรัพย์สิน
หรือได้รับอ านาจให้ยิง ฆ่า หรือล่าสัตว์หรือนกต่าง ๆ และกระท าตามอ านาจที่ให้ไว้ตามกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่า  หรือผู้นั้นเป็นคนในสังกัดกองทัพหรือ 
เจ้าพนักงานต ารวจหรือบุคคลอ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร
และการท าภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน 

ความหมายของอาวุธปืน 
ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายอาวุธปืนของมาเลเซีย Arms Act. 1960 (Act 206) “อาวุธปืน” 

หมายถึง อาวุธใด ๆ ที่มีล ากล้องยิงให้ตามได้โดยการบรรจุลูกกระสุนหรือจรวดอย่างอ่ืนเข้ าไป 
ส าหรับยิงออกมาจากล ากล้องนั้น และให้หมายรวมถึงอาวุธอ่ืนใดที่ออกแบบหรือให้ปรับใช้  หรือ
สามารถปรับใช้ในการยิงด้วยของเหลวหรือแก๊ส หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ได้กับให้หมายความรวมถึงปืนลมที่เป็นปืนสั้น ปืนยาว ปืนกล ปืนพก และส่วนประกอบใด ๆ ของ
อาวุธดังกล่าวนั้นกับเคร่ืองอุปกรณ์ใด ๆ ของอาวุธดังกล่าว ที่ออกแบบหรือให้ปรับใช้เพื่อให้เกิด
เสียง หรือแสงวับวาบน้อยลง จากการยิงด้วยอาวุธดังกล่าวนั้นด้วย8 

ประเทศมาเลเซียมีกฎหมายอาวุธปืนของมาเลเซียจะไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง
ยึดถือ หรือควบคุมซื้ออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนใด ๆ นอกจากเขาจะได้เป็นผู้ถือใบอนุญาต
อาวุธปืนที่ออกให้แก่เขาตามกฎหมายนี้ 

การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนให้ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดไว้ต่ออธิบดีกรมต ารวจ
แห่งรัฐ ซึ่งผู้ยื่นค าขอมีถิ่นที่อยู่และให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอดังกล่าว 

อธิบดีกรมต ารวจจะอนุญาตตามค าขอใบอนุญาตอาวุธปืน ถ้าเป็นที่พอใจแก่เขาว่า  
ค าขอนั้นมีเหตุผลอันดี ในการให้ผู้ขอมีไว้ในครอบครองยึดถือไว้ หรือควบคุม หรือพกพาและใช้ได้
ตามควรแก่กรณี ซึ่งอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในค าขอนั้น และในการนี้
ใหผู้้ขอมีอ านาจกระท าการได้เท่าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณชนหรือผลประโยชน์ของสาธารณชน 

                                                           
8  จาก ขอบเขตและมาตรฐานการควบคุมการพกพา และใช้อาวุธปืน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), 

โดย ณัฐพล เลิศธ ารงศักดิ์, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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ใบอนุญาตอาวุธปืนจะก าหนดเงื่อนไข หรือข้อจ ากัดใด ๆ ให้ผู้ยึดถือปฏิบัติได้  
เคร่ืองกระสุนปืนจะก าหนดไว้ให้ยึดถือไว้เป็นจ านวนเท่าใด ในเวลาหนึ่งไว้กับรายการอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาตน้ันและให้ลงเคร่ืองหมายที่อาวุธปืนส าหรับอาวุธปืนที่ยังไม่มีเคร่ืองหมาย 

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต 
ประเทศมาเลเซียได้บัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตมีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพา

อาวุธปืน หรือการออกใบอนุญาตให้ใหม่จะออกให้แก่บุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่า  สิบแปดปี ทั้งนี้ 
อธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐซึ่งผู้ยื่นค าขอที่มีอายุอย่างน้อย สิบหกปี แต่ต่ ากว่า สิบแปดปี อาจใช้
ดุลพินิจ ยกเว้นข้อก าหนดในอนุมาตรานี้ได้ ถ้าเขาเป็นที่พอใจว่ามีพฤติการณ์อันควรยกเว้นให้ ซึ่ง
จะเป็นการชอบธรรมในการออกใบอนุญาต หรือใบอนุญาตใหม่แก่บุคคลนั้น โดยบันทึกเหตุผล 
ในการอนุญาตดังกล่าวไว้ด้วย 

ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 
ในประเทศมาเลเซียผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน 

ได้แก่ อธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐ ซึ่งผู้ยื่นค าของมีถิ่นที่อยู่ 
มาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืน 
ประเทศมาเลเซียให้บุคคลผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน บุคคลนั้นอาจยื่นค าขอ

อนุญาตพกพาอาวุธปืนได้ โดยยื่นต่ออธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐซึ่งผู้ยื่นค าขอมีถิ่นที่อยู่  ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นในการพกพา และในการน้ีให้ผู้ขอมีอ านาจกระท าการได้เท่าที่จ าเป็น ไม่เป็นอันตรายต่อ
สาธารณชน หรือผลประโยชน์ของสาธารณชนในการพกพาจะก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเคร่ืองกระสุน
จ านวนเท่าใด ในระยะเวลาเท่าใด ก ากับไว้ในใบอนุญาตน้ัน9 

มาตรการควบคุมภายหลังได้รับใบอนุญาต 
ประเทศมาเลเซียก าหนดว่า ในกรณีที่ผู้ซึ่งครอบครองอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนใด

ของตนกลายเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะใบอนุญาตหมดอายุ  ถูกเพิกถอน หรือถูกยกเลิก 
ซึ่งใบอนุญาต คือ ค าอนุญาตให้พกพาและใช้ต้องส่งมอบอาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้น 
ต่อสถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ชักช้าเกินความจ าเป็น ถ้าเจ้าของอาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืน
ดังกล่าว ซึ่งได้ฝากไว้ที่สถานีต ารวจไม่ได้รับอนุญาตและยื่นค าขอรับสิ่งดังกล่าวภายในก าหนดหกเดือน 
นับแต่วันที่ได้ฝากไว้ ให้ถือว่าอาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นเป็นอันถูกริบ 

                                                           
9  แหล่งเดิม. (น. 59-62). 
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ในกรณีอาวุธปืนสูญหาย หรือถูกท าลาย บุคคลผู้มีชื่อในใบอนุญาตจะต้องแจ้งสถานีต ารวจ
ที่ใกล้ที่สุด ให้เร็วที่สุด ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รู้ถึงการสูญหาย หรือถูกท าลาย ถ้าละเลยไม่แจ้ง
จะต้องถูกลงโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันริงกิต 

บุคคลใดเจตนาท าให้เสียหาย ท าลายเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ปลอมแปลงเคร่ืองหมายใด ๆ 
ที่ก าหนดตัวอาวุธปืน ที่ออกไว้ตามใบอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐ 
จะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน สองพันริงกิต หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน ถ้าออกจากประเทศเกินกว่า 3 เดือน จะต้องฝาก
อาวุธปืนไว้กับผู้มีใบอนุญาต หรือโอนอาวุธปืนให้กับผู้มีอ านาจ หรือฝากไว้ที่สถานีต ารวจ 

บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายนี้ และไม่มีบทก าหนดโทษ
ไว้โดยเฉพาะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน สองพันริงกิต หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 
ประเทศมาเลเซีย อธิบดีต ารวจ หรือเจ้าพนักงานต ารวจผู้มีอ านาจ หรือออกใบอนุญาต

ให้มีหรือพกพา มีอ านาจเพิกถอนหรือให้หยุดใช้ชั่วคราว ซึ่งใบอนุญาตให้มีหรือพกพาใด ๆ ที่ออก
ตามกฎหมายนี้  เพื่อเหตุผลแห่งความปลอดภัยสาธารณะหรือประการอ่ืน ๆ โดยจดแจ้งไว้ให้
ปรากฏ10 

เมื่อใบอนุญาตให้มีหรือพกพาใด ๆ ถูกเพิกถอนหรืองดใช้ ให้บุคคลที่ยึดถือใบอนุญาต
ดังกล่าวไว้ส่งมอบใบอนุญาตดังกล่าวแก่สถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุดโดยมิชักช้า 

รัฐมนตรีอาจออกค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้พกพา
อาวุธปืนใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลเพื่อการนั้น 

ถ้าเจ้าของอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนใด ๆ ซึ่งได้ฝากไว้ที่สถานีต ารวจมิได้รับ
ใบอนุญาตที่ออกให้ตนครอบครองสิ่งดังกล่าว และยื่นค าขอรับสิ่งดังกล่าวภายในก าหนด 6 เดือน 
นับแต่วันที่ได้ฝากไว้ให้ถือว่า อาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นเป็นอันถูกริบ 

มาตรการควบคุมโดยการลงโทษ 
ประเทศมาเลเซีย ได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษไว้หลากหลายมากถือว่า 

เป็นการใช้มาตรการควบคุมโดยการลงโทษอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการน าอาวุธปืนไปใช้ในทาง
ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน โดยก าหนดบทลงโทษไว้ ดังนี ้

                                                           
10  Arms Act. 1960 (Act 206). 
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1.  บทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาต 
2.  บทลงโทษเกี่ยวกับอาวุธปืนอ่ืน  
3.  บทลงโทษภายหลังได้รับอนุญาต 
4.  บทลงโทษในการใช้อาวุธปืน  
5.  บทลงโทษไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
บทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาต บุคคลใดมีไว้ในครอบครอง ยึดถือ หรือพกพาอาวุธปืน 

หรือเคร่ืองกระสุนปืนโดยไม่มีใบอนุญาต หรือเคร่ืองกระสุนปืนเกินจ านวน ต้องระวางโทษไม่เกิน 
7 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บทลงโทษเกี่ยวกับอาวุธปืนอ่ืน ๆ บุคคลใช้อาวุธปืนเลียนแบบขัดขวางการจับกุม  
ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือไม่เกิน 4 ปี ถ้ามีอาวุธเลียนแบบไว้ในครอบครองจ าคุกไม่เกิน 
14 ปี 

บุคคลใดเมาสุรา หรือประพฤติตัวด้วยกิริยาไม่เรียบร้อยในขณะพกพาอาวุธปืน  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต  

บุคคลใดมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพื่อเตรียมการกระท าผิดกฎหมาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 7 ป ีปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต 

บุคคลใดท าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนสูญหาย หรือ
ถูกลักไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

บทลงโทษภายหลังได้ รับอนุญาต  ท าให้ เสียหาย ท าลาย ดัดแปลง หรือแปลง
เคร่ืองหมายใด ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 ริงกิต 

บทลงโทษในการใช้อาวุธปืน บุคคลใดยิงอาวุธปืนและเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนได้รับ
อันตราย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต รวมทั้งผู้ช่วยเหลือในการกระท า
ความผิด 

บทลงโทษไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข บุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ ใน
กฎหมายนี้ และไม่มีบทก าหนดโทษไว้โดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
2,000 ริงกิต หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

อาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืนอยู่ในครอบครองกับบุคคลใด หรืออยู่ในบ้านเรือนของ
บุคคลใด ถือว่าบุคคลนั้นมีอาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืนไว้ในครอบครอง  ซึ่งอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ทั้งนี้ตามความมุ่งหมายแห่งกฎหมายนี้ จนกว่าจะพิสูจน์ให้
เห็นว่ามิได้เป็นเช่นนั้น 
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มาตรการควบคุมโดยการตรวจสอบ 
ประเทศมาเลเซีย ได้บัญญัติการอนุญาตให้มี ใช้ หรือพาอาวุธปืนติดตัวจะพิจารณาจาก

เหตุผลของการมีไว้ในครอบครอง ยึดถือ หรือควบคุมและยังต้องพิจารณาอีกว่าการอนุมัติจะต้อง 
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณชนหรือต่อผลประโยชน์ของสาธารณชนด้วย  
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าจะพกพาหรือใช้อาวุธปืนจะต้องได้รับอนุญาตพกพาใบอนุญาตมีอาวุธปืน
และใบอนุญาตพกพา จะมีอายุเพียง 1 ปี และต้องต่อใบอนุญาตใหม่ 

การตรวจสอบอาวุธปืนของประเทศมาเลเซียจะมีความต่อเนื่องไม่ขาดตอน รายการต่าง ๆ 
ของใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนทุก ๆ ใบที่ออกให้จะลงไว้ในทะเบียนซึ่ง
อธิบดีต ารวจแห่งรัฐเก็บรักษาไว้ตามรูปแบบและวิธีการและสถานที่ดังที่ก าหนดไว้  ท าให้รัฐ
สามารถทราบความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ใช้งานของปืนได้ตลอดเวลา ซึ่งนับว่าเป็นมาตรการ
ที่สามารถควบคุมการใช้อาวุธปืนในการกระท าความผิดได้เป็นอย่างดี 

เร่ืองการดูแลรักษาอาวุธปืนของประเทศมาเลเซียมีความเข้มงวดมาก เพราะการท าอาวุธ
สูญหายถือว่ามีโทษทางอาญาด้วย จึงก าหนดให้บุคคลทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืน
หรือเคร่ืองกระสุนปืนตามกฎหมาย ถ้าออกจากประเทศมาเลเซียเป็นเวลาเกินกว่า  3 เดือน  
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้น าอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปด้วย คือ 

(ก)  ฝากของดังกล่าวไว้กับบุคคลใด ๆ ผู้ถือใบอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ 
สิ่งดังกล่าว 

(ข)  โอนสิ่งดังกล่าวให้แก่บุคคลซึ่งได้รับอ านาจตามกฎหมายรับมอบไว้  
(ค)  ฝากสิ่งดังกล่าวไว้เพื่อความปลอดภัยที่สถานีต ารวจ 
อธิบดีต ารวจ หรือเจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจออกใบอนุญาตให้มี  หรือพกพาอาวุธปืน 

อธิบดีต ารวจมีอ านาจไม่อนุญาตให้มีหรือพกพาที่ไม่ระบุเหตุผลเพื่อการนั้น  บุคคลใดไม่พอใจ 
การไม่อนุญาตตามค าขอให้ออกหรือให้ออกใหม่ซึ่งใบอนุญาตหรือก าหนดเงื่อนไขใด ๆ โดย 
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้มีหรือพกพา หรือต่อการถูกเพิกถอนหรืองดใช้ใด ๆ อาจยื่นอุทธรณ์
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐมนตรี ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ไม่อนุญาตวันที่ออกข้อก าหนด  
วันเพิกถอน หรืองดใช้ดังกล่าว ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน หรือใบอนุญาตให้พกพา 
อาวุธปืนใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลเพื่อการนั้น 

DPU



 

 

67 

3.1.3  ประเทศสิงคโปร์ 
วัตถุประสงค์ของการมีและใช้อาวุธปืน 
ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมีและใช้อาวุธปืนแต่

จากการศึกษากฎหมายของสิงคโปร์ทั้งสองฉบับแล้ว  ได้บัญญัติห้ามบุคคลใดมีอาวุธปืนและ 
วัตถุระเบิด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อป้องกันชีวิตร่างกายและทรัพย์สินตามหลักสิทธิพื้นฐานของ
ประชาชน11 

ความหมายของอาวุธปืน 
ประเทศสิงคโปร์ ตามกฎหมายอาวุธปืนของสิงคโปร์  Arms and Explosives Act 

(Chapter 13) “อาวุธ” หมายรวมถึง ปืนขนาดเล็ก ปืนลม ปืนสั้นลม ปืนอัตโนมัติ ปืนสั้นอัตโนมัติ 
และปืนสั้นชนิดใด ๆ ที่สามารถยิงกระสุนลูกปรายกระสุนหรือจรวดอ่ืนใด  หรือสามารถ 
พ่นของเหลว เปลวไฟ หรือก๊าซพิษที่เป็นอันตรายและส่วนประกอบใด ๆ ของสิ่งดังกล่าวนั้น และ 
ดาบปลายปืน กระบี่ (ดาบ) ดาบสั้นสองคม (กริช) หอกและปลายหอก 

“ปืน” หมายรวมถึง ปืนใหญ่ ปืนครก ปืนยิงเร็ว และปืนกล และสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะ
คล้ายปืน 

หลักเกณฑ์การอนุญาต 
ประเทศสิงคโปร์ เป็นอาณานิคมของอังกฤษมาช้านานจนภายหลังเมื่อได้รับเอกราช  

จึงขอสมัครใจเข้าร่วมสหพันธ์กับมลายาจนเป็นเหตุให้มลายาเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็น “สหพันธ์
รัฐมาเลเซีย” เพื่อให้ครอบคลุมสิงคโปร์ ซึ่งมิใช่ดินแดนมลายาด้วย ต่อมาสิงคโปร์แยกตัวออกมา
จากสหพันธ์รัฐมาเลเซียและประกาศตัวเป็นประเทศเอกราชมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง  ในการ
ตรากฎหมายด้วยเอกราชแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ พ.ศ. 2508 ยังก าหนดให้ใช้มาตรา 5 – 12 และ
มาตรา 149 – 150 แห่งรัฐธรรมนูญมาเลเซียดุจว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ด้วย และ
ด้วยเหตุนี ้กฎหมายอาวุธปืนของสิงคโปร์จึงมีบางส่วนที่เหมือนกันกับกฎหมายมาเลเซีย 

ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตการมีและใช้อาวุธปืนของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ตามมาตรา 9 แห่งกฎหมายอาวุธปืนของสิงคโปร์ Arms and 
Explosives Act (Chapter 13) 

                                                           
11  จาก ความรับผิดทางอาญากรณีใช้ส่ิงเทียมอาวุธปืนกระท าผิด: เปรียบเทียบกับการกระท าความผิด

โดยใช้อาวุธปืน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ, 2553, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. 
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หลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ห้ามบุคคลใดมีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขและใบอนุญาตจะหมดอายุหลังระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต 
ประเทศสิงคโปร์มีก าหนดความตกลงตามเงื่อนไขใบอนุญาตนั้น ตามมาตรา 9 (1) (2)  

ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตอาจออกใบอนุญาตตามกฎหมายให้บุคคลที่จ่ายค่าธรรมเนียม  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามที่บัญญัติไว ้

ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 
ประเทศสิงคโปร์ได้บัญญัติผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต ได้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานที่

ได้รับแตง่ตั้งโดยรัฐมนตรีไม่จ ากัดว่าต้องเป็นต ารวจ 
มาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืน 
ในประเทศสิงคโปร์บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนมีสิทธิที่จะขออนุญาตพกพา

อาวุธปืนได้ จากบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

มาตรการควบคุมภายหลังได้รับใบอนุญาต 
ประเทศสิงคโปร์ก าหนดไว้ในลักษณะเดียวกับกฎหมายประเทศมาเลเซีย  บุคคลใด

ครอบครองอาวุธหรือวัตถุระเบิดที่ได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายในผลจากการหมดอายุ  ถูกพักหรือ 
เพิกถอนใบอนุญาตจะต้องถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีต ารวจที่ ใกล้ที่สุดโดยมิชักช้า ถ้าเจ้าของปืน 
อาวุธหรือวัตถุระเบิดที่ฝากไว้ไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอ านาจครอบครองและใช้ในการจัดส่งสิ่งนั้น 
ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ฝาก ให้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดจะตกเป็นของรัฐ และทุกคนที่มี
ใบอนุญาตครอบครองปืนมีความมุ่งหมายที่จะออกจากสิงคโปร์ เป็นระยะเกินกว่า 1 เดือน ก่อนที่จะ
ออกไปจะต้องโอนสิ่งนั้นไปยังบุคคลที่รับอนุญาตตามมาตรา 13 หรือจัดส่งไปให้หรือฝากสิ่งนั้น 
ไว้กับสถานีต ารวจ12 

การเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 
ประเทศสิงคโปร์ได้บัญญัติตามกฎหมายอาวุธปืนของสิงคโปร์ Amrs and Explosives 

Act (Chapter 13) ใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายนี้ จะถูกพัก หรือเพิกถอนโดยปราศจากเหตุผล โดย
ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

                                                           
12  Arms and Explosives Act (chapter 13). 
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บรรดาสิ่งของต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดใด ๆ ภายใต้กฎหมายนี้หรือ 
กฎข้อบังคับ ซึ่งต้องออกไปหรือใบอนุญาตให้ไว้ หรือเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามการควบคุม หรือ 
การปรับให้เข้ากับเงื่อนไขตามที่ใบอนุญาตได้ออกไว้  อาจยึดไว้โดยเจ้าพนักงานต ารวจ รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่บรรจุมันไว้ จะต้องถูกริบให้ตกเป็นของรัฐตามค าร้องขอของผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

บุคคลใดซึ่งครอบครองปืน อาวุธ หรือวัตถุระเบิดที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ในผลจากการหมดอายุ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ถ้าเจ้าของปืน อาวุธหรือวัตถุระเบิดที่ฝากไว้ไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอ านาจครอบครอง
และใช้ในการจัดส่งสิ่งนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ฝากให้ปืน อาวุธ หรือวัตถุระเบิดจะตกเป็น
ของรัฐ 

อาวุธหรือวัตถุระเบิดใดที่รับฝากไว้โดยผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนี้ ถ้าไม่มีเจ้าของ หรือเจ้าของร่วมมาเรียกร้องภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ฝากสิ่งนั้น 
จะตกเป็นของรัฐ  

มาตรการควบคุมการค้าอาวุธปืน 
ประเทศสิงคโปร์ได้บัญญัติกฎหมายอาวุธปืนของสิงคโปร์ Arms and Explosives Act. 

(Chapter 13) ควบคุมการผลิต การใช้ การขาย การเก็บรักษา การขนส่ง การน าเข้า การส่งออก และ
การครอบครอง ซึ่งอาวุธและวัตถุระเบิด ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎข้อบังคับว่าด้วยการผลิต และการจ าหน่ายปืน 
หรืออาวุธปืน และการซื้ออาวุธ 

มาตรการควบคุมโดยการลงโทษ 
ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายที่เคร่งครัดเข้มงวดในการอนุญาตมีอาวุธปืน มีการบัญญัติ

บทก าหนดโทษที่รุนแรง มีการก าหนดโทษขั้นต่ าสูงไว้ และมีโทษโบยด้วยหวายอีกด้วย ถ้าเป็น
การค้าอาวุธโดยผิดกฎหมายด้วยมีโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต อีกทั้งมีข้อสันนิฐานที่ว่า
บุคคลใดครอบครองอาวุธมากกว่า 2 ชิ้น ถือว่าเป็นผู้มีอาวุธและยังมีโทษ รวมไปถึงบุคคลข้างเคียง 
ที่มีพฤติการณ์ในทางรู้เห็นเป็นใจกับผู้กระท าความผิดอีกด้วย13 

บทลงโทษส าหรับการเกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธ หรือเคร่ืองกระสุนปืนโดยผิด
กฎหมาย จะถูกลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า  5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี และจะต้องรับโทษด้วยการ 

                                                           
13  ความรับผิดทางอาญากรณีใช้ส่ิงเทียมอาวุธปืนกระท าผิด: เปรียบเทียบกับการกระท าความผิดโดยใช้

อาวุธปืน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 61-63). เล่มเดิม. 
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โบยด้วยหวายไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง และถ้าพกพาอาวุธไปโดยผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษไม่น้อยกว่า  
5 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี และจะต้องได้รับโทษด้วยการโบยด้วยหวายไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง 

ในกรณีที่บุคคลใดมีอาวุธอยู่ในเวลาที่เขากระท าความผิด หรือในเวลาที่ถูกจับกุมตาม
ความผิดในรายการ จะถูกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต และจะถูกลงโทษด้วยการโบยด้วยหวายไม่น้อยกว่า 
6 คร้ัง 

บุคคลใดใช้ หรือพยายามใช้อาวุธปืนกระท าความผิดตามกฎหมายอาญา จะมีความผิด
และจะถูกลงโทษประหารชีวิต 

บทลงโทษส าหรับผู้สมคบ ในกรณีที่อาวุธที่ถูกใช้โดยบุคคลใดก็ตามในการกระท า
ความผิดหรือพยายามกระท าความผิด เป็นของผู้สมคบที่เกี่ยวข้องกับความผิด กล่าวถึงในคร้ังหลัง 
ซึ่งได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ความผิด บุคคลนั้นอาจถูกสันนิษฐานอย่างมีเหตุผลว่ามีส่วนรู้เห็นด้วย 
เนื่องจากบุคคลนั้นได้พกพา หรือมีอาวุธในครอบครอง หรืออยู่ในความควบคุม บุคคลนั้นจะมีความผิด
และจะถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต 

บทลงโทษต่อการใช้อาวุธเลียนแบบในการกระท าความผิดบุคคลใดซึ่งในเวลากระท า
ความผิด หรือพยายามกระท าความผิด หรือสนับสนุนให้มีการกระท าความผิดด้วยการใช้อาวุธ
เลียนแบบใด ๆ ในลักษณะเพื่อให้บุคคลใด ๆ หวาดกลัวต่อความตาย หรือบาดเจ็บ จะมีความผิด
และจะถูกตัดสินลงโทษจ าคุกเป็นเวลา 10 ปี และจะต้องรับโทษไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง  

มาตรการควบคุมโดยการตรวจสอบ 
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายเคร่งครัด เข้มงวด ในการขออนุญาตมีอาวุธปืน 

มีการตรวจสอบหลายหน่วยงาน และมีบทก าหนดโทษที่รุนแรง มีการก าหนดโทษขั้นต่ า ขั้นสูงไว้  
มีโทษประหารชีวิต และโทษโบยด้วยหวายอีกด้วย  

ระบบการตรวจสอบโดยเร่ิมจาก เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และศาล โดยจะควบคุมการผลิต การใช้ การขาย การเก็บรักษา การขนส่ง การน าเข้า 
การส่งออก และการครอบครองซึ่งอาวุธปืน 

รัฐมนตรีอาจจะแต่งตั้งให้บุคคลหรือหน่วยงานเป็นผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตการมี   
การใช้ หรือการพกพาอาวุธปืน และรัฐมนตรีอาจออกกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนได้ 
ใบอนุญาตจะถูกพัก หรือเพิกถอนโดยปราศจากเหตุผล โดยผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 

บรรดาสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดด้วยกฎหมายอาวุธปืน อาจถูกยึดไว้
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งอุปกรณ์ที่บรรจุมันไว้ จะต้องถูกริบให้ตกเป็นของรัฐตามค าร้องขอของ
ผู้มีอ านาจ 
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ปืน อาวุธ และรวมทั้งยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงครามไม่ว่าชนิดใด ๆ ที่ค้นพบโดย
ปราศจากเจ้าของ อาจถูกยึดไว้ได้โดยพนักงานต ารวจ และภายหลังที่ศาลเห็นสมควรให้มีประกาศ  
ที่ยังไม่มีเจ้าของปรากฏตัว สิ่งของเหล่านั้นจะถูกยึดไว้เป็นของรัฐ 

ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตอาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
เพื่อค้นบ้านหาปืน หรืออาวุธ ซึ่งมีเหตุผลที่น่าเชื่อว่าจะไม่ถูกโอนหรือฝากไว้ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย 

3.1.4  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วัตถุประสงค์ของการมีและใช้อาวุธปืน 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน พออนุมาน 

เอาจาก sec.101 ที่สภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาประกาศจุดมุ่งหมายของรัฐบัญญัตินี้  คือ  
เพื่อสนับสนุนผู้บังคับใช้กฎหมายกลาง กฎหมายมลรัฐ หรือกฎหมายท้องถิ่นในการต่อสู้กับ
อาชญากรรมและความรุนแรง รัฐบัญญัตินี้มิได้มีจุดประสงค์ที่เพิ่มภาระหรือข้อจ ากัดแก่ผู้เคารพ
กฎหมายในการขอมี ครอบครองหรือใช้อาวุธในการล่าสัตว์ กีฬา ป้องกันตัวหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่ถูกกฎหมาย รัฐบัญญัตินี้มิได้มีเจตนาที่กีดกันการเป็นเจ้าของหรือใช้อาวุธปืนอย่างถูกกฎหมาย
หรือเป็นส่วนหน่ึงของข้อบังคับใช้รัฐบัญญัติน้ี14 

ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกามีสิทธิและเสรีภาพในการมีและใช้อาวุธปืน แต่เพื่อเป็นการ
ป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรง ซึ่งเป็นเหตุผลความจ าเป็นที่ส าคัญในการออกรัฐบัญญัติและ
บังคับใช้รัฐบัญญัติน้ี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา (Gun Control 1968) 
“อาวุธปืน” หมายถึง (A) อาวุธใด ๆ (รวมทั้งปืนอัดลม) ที่จะหรือถูกออกแบบ หรือถูกดัดแปลงไป
เพื่อปล่อยหรือยิงวัตถุด้วยการจุดระเบิด (B) กรอบหรือภาชนะของอาวุธนั้น ๆ (C) เคร่ืองดับเสียง
หรือเคร่ืองเก็บเสียงของอาวุธปืน หรือ (D) สิ่งประดิษฐ์เพื่อการท าลายใด ๆ ดังกล่าวไม่รวมถึง  
อาวุธปืนโบราณ 

ความหมายของอาวุธปืน 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวทางการควบคุมที่ผ่อนคลายมากเนื่องจากเป็นประเทศที่มี

ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพมาโดยตลอดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจ ากัด

                                                           
14  ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน : ศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 98-112). เล่มเดิม. 
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินกว่าจ าเป็นในการปกครองประเทศทั้งยังก าหนดการมีอาวุธของ
ประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ  

นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิในที่ดินรวมตลอดทั้งทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย ยิ่งท าให้การมีอาวุธปืนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคมสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าการมีอาวุธปืนเป็น  
สิทธิพื้นฐานของบุคคล เพียงแต่ยอมให้รัฐเข้ามาควบคุมได้บางส่วน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมเท่านั้น 

บุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเข้า  ผลิต หรือจ าหน่ายอาวุธปืน หรือน าเข้า  
ผลิต หรือจัดจ าหน่ายกระสุน จะต้องสมัครและได้รับใบอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีให้กระท าการ
ดังกล่าวได้ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับใบอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียม
ที่แยกออกมาอีกส่วนหน่ึงส าหรับแต่ละธุรกิจที่ผู้สมัครกระท าอยู่ ดังนี้ 

(1)  สมัครเป็นผู้ผลิต คิดค่าธรรมเนียม $ 1,000 ต่อปี 
(2)  สมัครเป็นผู้น าเข้า คิดค่าธรรมเนียม $ 1,000 ต่อปี 
(3)  สมัครเป็นตัวแทนจ าหน่าย คิดค่าธรรมเนียม $ 1,000 ต่อปี 
(4)  สมัครเป็นผู้สะสม คิดค่าธรรมเนียม $ 10 ต่อปี 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
ประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามขายหรือส่งอาวุธ หรือกระสุนให้แก่บุคคลที่ผู้ขายรู้ หรือ 

มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าอายุต่ ากว่า 18 ปี และอาวุธหรือกระสุน ยกเว้นปืนสั้นและปืนไรเฟิลให้แก่
บุคคลอายุต่ ากว่า 21 ปี 

นอกจากนี้ ยังก าหนดคุณสมบัติของบุคคลต้องห้ามในการอนุญาต คือ ผู้ที่ 
(1)  ถูกลงโทษให้จ าคุกเกิน 1 ปี 
(2)  หลบหนีคดี 
(3)  เป็นผู้ใช้อย่างผิดกฎหมายหรือติดสารควบคุม 
(4)  ถูกวินิจฉัยว่า ผิดปกติทางจิต หรือเคยเข้ารับการรักษาในสถานบันทางจิตเวช 
(5)  เข้ามายังสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย 
(6)  ถูกปลดออกจากกองทัพภายใต้เงื่อนไขขาดศีลธรรม  
(7)  เคยเป็นประชากรของสหรัฐอเมริกาว่าถูกตัดสิทธิ 
(8)  ถูกศาลสั่งไม่ให้เข้าใกล้ หรือข่มขู่คู่ครองและลูก ๆ ได้ ยกเว้นค าสั่งศาลที่ออกมา

หลังการประกาศของศาล รวมทั้งการพบว่าบุคคลนั้นแสดงอาการเป็นอันตรายแก่คู่ครองและ  
ลูกของตน หรือการห้ามใช้ก าลังต่อคู่ครองหรือลูกของตน 
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ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตอาวุธปืนเป็นไปตามกฎหมายของแต่

ละมลรัฐ ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกามีสิทธิและเสรีภาพมีและใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันอาชญากรรม
และความรุนแรง 

มาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่จ าต้องปล่อยประชาชนมีอาวุธปืนได้อย่างเสรี   

อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยาวนาน แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกาไม่มีการควบคุมการมีใช้และพกพาอาวุธปืนติดตัวเสียเลย  หากแต่รัฐใช้วิธีควบคุม
ทางอ้อม โดยอาศัยการที่เป็นประเทศผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และขนส่งอาวุธปืน จึงใช้การควบคุมการซื้อขาย 
และการจดทะเบียนอาวุธปืน โดยผลักภาระการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ต้องการซื้อปืนให้เป็น
หน้าที่ของตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนรัฐจะเป็นผู้ตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง15 

มาตรการควบคุมภายหลังได้รับใบอนุญาต 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีตัวแทนจ าหน่ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองความถูกต้องข้อมูล 

เน่ืองจากเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นผู้เพิกถอนใบอนุญาตแทนรัฐ โดยรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ตรวจสอบ
ตัวแทน จ าหน่ายอีกทีหนึ่ง ส่วนวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐ 

การเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีคณะรัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมาย 

หากทราบ หรือมีโอกาสได้ยินว่าผู้ถือใบอนุญาตนั้นมีเจตนาจะฝ่าฝืนข้อก าหนดใด ๆ ในบทนี้หรือ
กฎเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ 

มาตรการควบคุมการค้าอาวุธปืน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา (Gun Control 

1968) ได้ก าหนดไว้ว่าบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายส่ง หรือขายปลีกอาวุธปืน ธุรกิจการซ่อม
อาวุธปืน หรือท าการหรือการประกอบล ากล้องพิเศษ พานท้ายของปืน หรือกลไกของไกปืนให้กับ
อาวุธปืน และผู้รับจ าน าเป็นตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) 

บุคคลใดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเข้า ผลิต หรือจัดจ าหน่ายอาวุธปืนหรือน าเข้า 
ผลิต หรือจัดจ าหน่ายกระสุน จะต้องได้สมัครและได้รับใบอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีให้กระท าการ
ดังกล่าวได้ โดยสมัครเป็นผู้ผลิต ผู้น าเข้า และตัวแทนจ าหน่าย 

                                                           
15  จาก ขอบเขตและมาตรฐานการใช้บังคับอาวุธปืนของพนักงานเจ้าหน้าที่  ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่บังคับใช้

กฎหมาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย อิศเรศร์ ปรางทอง, 2549, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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คณะรัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้ได้  หากทราบหรือมีโอกาสได้ยินว่า 
ผู้ถือใบอนุญาตนั้นมีเจตนาจะฝ่าฝืนข้อก าหนดใด ๆ ในบทนี้ หรือกฎเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้
ในกฎหมายนี้ 

กิจกรรมต่อไปนี้ถือว่าผิดกฎหมายส าหรับผู้น าเข้า  ผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย นักสะสม 
ที่ได้รับอนุญาตในการขาย หรือส่ง  

(1)  อาวุธหรือกระสุนให้แก่บุคคลที่ผู้ได้รับอนุญาตรู้หรือมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า  
อายุต่ ากว่า 18 ปี และอาวุธหรือกระสุนยกเว้นปืนสั้น และปืนไรเฟิล ให้แก่บุคคลอายุต่ ากว่า 21 ปี 

(2)  อาวุธใด ๆ ให้กับบุคคลในรัฐใดก็ตามที่การซ่อนหรือครอบครองของบุคคลนั้น 
จะก่อให้เกิดความรุนแรง หรือฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหน่ึง   

(3)  อาวุธให้แก่บุคคล (หรือองค์กรธุรกิจ) ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐที่ผู้ได้รับอนุญาต 
มีส านักงานตั้งอยู่ ยกเว้นการขาย หรือการส่งอาวุธให้บุคคลนอกรัฐของผู้ได้รับอนุญาตที่ผู้รับและ  
ผู้ส่งมาพบกันด้วยตัวเองและการขาย การส่ง และการรับถูกท าให้เสร็จสิ้น ภายใต้กฎหมายของ 
ทั้ง 2 รัฐ และการให้ยืมหรือการให้เช่าอาวุธแก่บุคคลที่ใช้อาวุธนั้น เพื่อการกีฬาเป็นการชั่วคราว 

(4)  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการท าลาย ปืนกล ปืนสั้น ปืนไรเฟิล ให้แก่บุคคลใด ยกเว้นได้รับ
อนุญาต 

(5)  อาวุธหรือกระสุนให้แก่บุคคลใด ๆ ยกเว้นว่าผู้ได้รับอนุญาตจะมีการบันทึกชื่อ 
อายุ ที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือหลักฐานและสถานที่ตั้งขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ  

มาตรการควบคุมโดยการลงโทษ 
กฎหมายอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการค้า   

การขนส่ง ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้แทนจ าหน่าย โดยจะมีโทษจ าคุกและโทษปรับ 
การกระท าความผิดกฎหมายของบุคคลทั่วไป 
(1)  รับครอบครอง พกพาอาวุธข้ามรัฐหรือประเทศ  
(2)  รับอาวุธ หรือกระสุนที่ถูกส่งข้ามรัฐหรือประเทศ 
(3)  บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธ หรือกระสุนที่ขโมยมา ถือว่าผิดกฎหมาย 
(4)  บุคคลที่รับ ครอบครอง ปกปิด เก็บ แลกเปลี่ยน ขาย หรือยกให้อาวุธปืน หรือ

เคร่ืองกระสุนที่ขโมยมา หรือน าไปจ าน าหรือรับไว้เป็นประกัน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังถูกขโมย 
ถือว่าผิดกฎหมาย 

(5)  ถือเป็นการผิดกฎหมาย ส าหรับบุคคลที่พกพาอาวุธที่ไม่มีหมายเลขสินค้าของ  
ผู้น าเข้า หรือผู้ผลิต หรือถูกดึงออก 
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บุคคลใดก็ตามจะถูกปรับตามที่กฎหมายก าหนด หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
โทษการครอบครองอาวุธปืน และอาวุธอันตรายในสถานที่ราชการจะถูกปรับตามที่

กฎหมายก าหนด หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ป ีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรการควบคุมโดยการตรวจสอบ 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการตรวจสอบตั้งแต่ประชาชน ผู้จ าหน่าย และผู้อนุญาต 

ทุกส่วนต่างมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยเร่ิมตั้งแต่การให้ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรการควบคุมตรวจสอบต่อ
ประชาชนน้อย เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแห่งเสรีภาพ ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีควบคุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ  
มีอาวุธปืน ซึ่งหากมีการบิดเบือนข้อมูลในการตรวจสอบดังกล่าวตัวแทนจ าหน่ายจะต้อง  
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยการตรวจสอบตัวแทนจ าหน่ายนั้น รัฐจะเป็นผู้ตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง 
กฎหมายอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการค้า  การส่งออก  
การตรวจสอบจึงกระท าได้ต้ังแต่สินค้าออกจากโรงงานจนถึงการขนส่ง 

นอกจากนี้การมอบให้ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้กระท าการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักฐานการน าเข้า การผลิต การขนส่ง ใบเสร็จ การขาย หรือการจัดการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับอาวุธปืนที่
เกิดขึ้นจากการท าธุรกิจตามรูปแบบการจัดการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับอาวุธปืนที่เกิดขึ้นจากการท าธุรกิจตาม
รูปแบบการจัดท าบันทึกข้อมูล โดยถ้ามีเหตุอันเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนจะมีคณะรัฐมนตรีตรวจสอบ 
ตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนโดยทั่วไปมักจะมีเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ดี หรือทันสมัยกว่า
ของทางราชการ ดังนั้น ระบบการตรวจสอบและการบันทึกจัดเก็บจึงเป็นระบบ อีกทั้งอาวุธปืนที่
จ าหน่ายจะมีหมายเลขมาตั้งแต่โรงงานผลิตอาวุธปืน จึงมีประสิทธิภาพ ท าให้การควบคุมหลักเกณฑ์
การให้มีอาวุธปืนมีผลให้เป็นรูปธรรมโดยที่รัฐไม่ต้องลงทุนทั้งแรงและงบประมาณ 

การตรวจสอบโดยภาครัฐ คณะรัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้ภายใต้
กฎหมายนี้ หากทราบหรือมีโอกาสได้ยินว่า ผู้ถือใบอนุญาตนั้นมีเจตนาจะฝ่าฝืนข้อก าหนดใด ๆ 
หรือกฎเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ 

กฎหมายอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนด
ขอบเขตในการห้าม การครอบครองอาวุธปืนในสถานที่ราชการ ศาล และโรงเรียน โดยก าหนด
เงื่อนไขในการพกพาอาวุธปืนไว้เฉพาะเพื่อความปลอดภัย โดยส่วนราชการ ศาล จะมีการออกกฎ 
ประกาศของตนเองเพื่อการควบคุมและการตรวจสอบได้ 
 

DPU



 

 

76 

3.2 มาตรการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมายไทย 
 3.2.1 เจตนารมณ์ในการควบคุมอาวุธปืน 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้สิทธิ
แก่ประชาชนพลเมืองดีมีสิทธิที่จะได้มี ได้ใช้อาวุธปืนในวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ16 

1.  การมีเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน  
2.  การมีเพื่อการกีฬา 
3.  การมีเพื่อยิงสัตว์ 
4.  การมีไว้เพื่อเก็บ ส าหรับอาวุธปืนที่ใช้ยิงไม่ได้ หรืออาวุธปืนแบบพ้นสมัย หรือ

อาวุธซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิงปืนในทางราชการ 
3.2.2  ผู้มีอ านาจในการควบคุมอาวุธปืน 

1.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และ 
ให้มีอ านาจแต่งต้ังนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ และออกกฎกระทรวงในเร่ืองต่อไปนี้ คือ17 

(1)  จ ากัดชนิด และจ านวนอาวุธปืนของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนนอกจากของ
ราชการทหารและต ารวจ หรือหน่วยราชการ ตามมาตรา 2 วรรค 2 

(2)  วางระเบียบการทะเบียนการขอและการออกใบอนุญาต 
(3)  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม  
(4)  กิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

2.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีอ านาจ
ในการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจ ากัดชนิด และจ านวนอาวุธปืนของทหารและต ารวจ และ
หน่วยราชการอ่ืน 

3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รักษาการร่วมตามพระราชบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 

รัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยได้ประกาศแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
เป็นนายทะเบียน18 

                                                           
16  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

มาตรา 9. 
17  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557. วันที่ 10 กรกฎาคม 2557. 
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(1)  อธิบดีกรมการปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2)  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตจังหวัดอ่ืน 
(3)  นายอ าเภอ ในเขตอ าเภอ 
และให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ านวนอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนในร้านค้าและร้านประกอบซ่อม 
 (1)  อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ซึ่งอธิบดีแต่งต้ังในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2)  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตจังหวัดอ่ืน  
(3)  นายอ าเภอ ในเขตอ าเภอแห่งท้องที่ 

3.2.3  การขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ห้ามมิให้ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้าซึ่งอาวุธ

ปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  ใบอนุญาต ให้มีและ 
ใช้อาวุธปืน ออกให้แก่บุคคลส าหรับใช้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬา หรือ ยิงสัตว์19 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
1.  เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 
2.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ 
3.  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบหรือวิกลจริต 
4.  ประกอบสัมมาอาชีพ มีถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ที่ขออนุญาต และมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
5.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบต่ อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน 
6.  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในฐานความผิดที่กฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา

ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  มาตรา 97 ถึงมาตรา 111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึงมาตรา 183 มาตรา 249 

มาตรา250 หรือมาตรา 293 ถึงมาตรา 303 

                                                                                                                                                                      
18  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่  วันที่ 4 มกราคม  

พ.ศ. 2548. 
19  จาก คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน เล่มที่ 1 (น. 215-232), โดย กรมการปกครอง, 2555, กรุงเทพฯ:  

อาสารักษาดินแดน. 
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  (ข)  มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึง
วันยื่นค าขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือ  
โดยถูกยั่วยุโทสะ 

 6.2 ไม่ เป็นบุคคลซึ่ งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2477 มาตรา 11 มาตรา 22 มาตรา 29 หรือมาตรา 33 หรือ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 33 หรือมาตรา 38 

 6.3  ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป ในระหว่างห้าปีนับย้อน 
ขึ้นไปจากวันที่ยื่นค าขอ ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ใน 6.1 และ 6.2 เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 
1.  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
2.  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
3.  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจ าตัวพนักงานองค์กรหรือหน่วยงาน

ของรัฐพร้อมส าเนา 
4.  หลักฐานประกอบอาชีพ รายได้ และหลักทรัพย์ พร้อมส าเนา 
5.  หลักฐานการเป็นนักกีฬายิงปืนที่รับรองโดยนายสนามยิงปืนหรือนายกสมาคมกีฬา

ยิงปืนที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งระบุชนิด ขนาดและประเภทของอาวุธปืนที่ใช้ 
ในการกีฬาและหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า  60 วัน กรณีที่ขออนุญาต
เพื่อการกีฬา 

6.  หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตได้รับการฝึกอบรมวิธีใช้อาวุธปืนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

7.  หนังสือรับรองความประพฤติ และเหตุผลความจ าเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกไว้ไม่เกิน 
60 วัน ดังนี ้

 7.1  ผู้ขออนุญาตเป็นทหาร หรือต ารวจ ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
ยศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันต ารวจเอกขึ้นไป 

 7.2  ผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการพลเรือน ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
มีต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปในส่วนกลาง และหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป
ในส่วนภูมิภาค 
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 7.3  ผู้ขออนุญาตเป็นพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น  ผู้ รับรองต้องเป็น
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าคณะผู้บริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

 7.4  ผู้ขออนุญาตเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ส่วนบุคคล ผู้รับรองต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือ
กรรมการผู้จัดการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 7.5  ผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลทั่วไปที่ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนในกรุงเทพมหานคร 
ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการพลเรือนระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ขออนุญาตมีภูมิล าเนาใน 
จังหวัดอ่ืน ผู้รับรองต้องเป็นนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ ก านัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิล าเนา 

 7.6  ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าพนักงานที่รัฐบาลต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจ า
ประเทศไทย ผู้รับรองต้องเป็นเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ และหนังสือรับรองต้องแปลเป็น
ภาษาไทยที่รับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย 

การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากร้านค้า 
การยื่นค าขอ 
1.  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ ตามแบบ ป. 1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต ค าขอจะต้องระบุว่าจะขออนุญาต 
ซื้ออาวุธปืน ชนิด ขนาดใด พร้อมเคร่ืองกระสุนปืนจ านวนเท่าใด จะซื้อจากร้านค้าใดในท้องที่แห่ง
ใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

2.  เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผู้ขออนุญาตเมื่อเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องให้ 
ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐาน 

3.  เจ้าหน้าที่สอบสวนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตว่าเป็นผู้ต้องห้ามออกใบอนุญาตตาม
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่ และสอบสวนสภาพความเป็นอยู่หรือ
สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 3.1  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังต่อไปนี้20 

                                                           
20  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

มาตรา 13. 
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  ก.  มาตรา 97 ถึงมาตรา 111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึงมาตรา 183 มาตรา 249 
มาตรา 250 หรือมาตรา 298 ถึงมาตรา 303 

  ข.  มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  
ถึงวันยื่นค าขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นและเพื่อป้องกันหรือ 
โดยยั่วยุโทสะ 

 3.2  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2477 มาตรา 7 มาตรา 11 ถึงมาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 29 มาตรา 33 หรือ  
มาตรา 38 

 3.3  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปในระหว่างห้าปีย้อนหลังขึ้นไป
จากวันที่ยื่นค าขอส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากบัญญัติไว้ในข้อ 3.1 และ 3.2 เว้นแต่ความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ 

 3.4  เป็นบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่  
 3.5  เป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพเว้นแต่ 

จะมีไว้เพื่อเก็บ 
 3.6  เป็นบุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่  
 3.7  เป็นบุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้หรือไม่ 
 3.8  เป็นบุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่ 
 3.9  เป็นบุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึง

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ 
 3.10  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและมีถิ่นที่อยู่

ประจ าในท้องที่ที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือไม่ 
 3.11  ผู้ขออนุญาตมีอายุเท่าใด เป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออาศัยผู้ใดอยู่ 
 3.12  บ้านอยู่ในที่เปลี่ยวหรือไม่ และในบ้านนั้นมีผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน

อย่างใดอยู่บ้างแล้วหรือไม่ 
 3.13  บ้านที่อยู่เป็นของผู้ขอรับใบอนุญาตเองหรือเช่าเขาอยู่ 
 3.14  ความประพฤติตามปกติเป็นอย่างใด 
 3.15  เคยต้องโทษอาญาอย่างใดมาบ้างหรือไม่ 
 3.16  เกี่ยวข้องกับพวกคนพาลหรือพวกนักเลงหรือไม่ 
 3.17  มีหลักทรัพย์สมบัติอะไรบ้าง ประมาณราคามากน้อยเท่าใด 

DPU



 

 

81 

 3.18  ประกอบอาชีพทางใด 
 3.19  การขอมีอาวุธปืนเพื่อประโยชน์อย่างใด 
 3.20  มีหน้าที่เกี่ยวกับการต้องรักษาเงิน หรือทรัพย์สมบัติเป็นพิเศษอย่างใดบ้าง

หรือไม่ 
 3.21  เคยถูกผู้ร้ายประทุษร้ายต่อทรัพย์และร่างกาย หรือถูกขู่เข็ญว่าจะท าร้าย 

อย่างใดบ้างหรือไม่ 
 3.22  เป็นคนมีสติไม่ปกติเป็นบางครั้งบางคราวหรือไม่ 
 3.23  เป็นคนมีนิสัยฉุนเฉียวหรือเกะกะระรานเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือผู้ อ่ืน  

บ้างหรือไม่ 
 3.24  เคยได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนมาแล้วหรือเปล่า  ถ้าเคยมีแล้ว เหตุใดจึง 

ขออนุญาตอีก 
 3.25  เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ใกล้ชิด เช่น สารวัตรต ารวจนครบาล ผู้บังคับกอง 

ต ารวจภูธร หัวหน้าสถานีต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นสมควรอนุญาตหรือไม่ 
 3.26  ถ้าเป็นบุคคลต่างด้าวต้องสอบให้ทราบว่า 

 ก.  มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศนานเท่าใด 
 ข.  พูดภาษาไทยได้หรือไม่ 
 ค.  มีครอบครัวเป็นคนต่างด้าวหรือคนไทย อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ 

4.  เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตตามข้อ 7.4 – 7.5 เพื่อตรวจสอบประวัติ 
การกระท าความผิด 

5.  เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการรับเร่ืองให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
ขั้นตอนการพิจารณา 
1.  เจ้าหน้าที่จัดส่งแบบพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขออนุญาตไปยังกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร ส านักงานวิทยาการต ารวจ เพื่อตรวจสอบประวัติการต้องหาคดีอาญา 
2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ว่าผู้ขออนุญาตเคยได้รับ

อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาก่อนหรือไม่ อย่างไร 
3.  เมื่อได้เอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ท าความคิดเห็นเสนอนาย

ทะเบียนท้องที่พิจารณา โดยต้องพิจารณาถึงฐานะเหตุผลความจ าเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป
และพึงตระหนักว่าการอนุญาตให้เอกชนมีอาวุธปืนเป็นการอนุญาตตามความในมาตรา  9 แห่ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่ก าหนดให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและ 
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เคร่ืองกระสุนปืนส าหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน  หรือในการกีฬา หรือยิงสัตว์ ซึ่ง
ใบอนุญาตน้ันให้ออกส าหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอกโดยให้ค านึงถึงหลักส าคัญดังต่อไปนี้ 

 3.1  การมีเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน  ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปราบปรามป้องกันประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือราชการของ
ทหาร ต ารวจ หรือหน่วยราชการแล้วแต่กรณี หรือเป็นผู้มีทรัพย์สินพอสมควรแก่ฐานานุรูปที่จะต้อง
มีอาวุธปืนไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 

 3.2  การมีเพื่อการกีฬา ต้องมีหลักฐานครบถ้วน ว่าเป็นนักกีฬายิงปืนชนิด และ
ขนาดที่ขออนุญาต 

 3.3  การมีเพื่อยิงสัตว์ ต้องตระหนักว่าปัจจุบันไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่ให้ยิงอีกแล้ว 
การยิงสัตว์จึงเป็นการยิงสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นศัตรูของเกษตรกร หากการขออนุญาตโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อยิงสัตว์ควรอนุญาตปืนยาวชนิดและขนาดที่เหมาะสม เช่น ปืนลูกซอง ปืนลูกกรด ขนาด .22 

 3.4  อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้  ต้องเป็นชนิดขนาดและ 
ขนาดที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้21 

  3.4.1  อาวุธปืนชนิดล ากล้องมีเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากล ากล้อง
ไม่เกิน 11.45 มม. 

  3.4.2  อาวุธปืนชนิดล ากล้องไม่มีเกลียว ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากล ากล้องไม่ถึง 20 มม. 
   (ข)  ปืนบรรจุปาก ปืนลูกซอง และปืนพลุสัญญาณ 
  3.4.3 อาวุธปืนชนิดที่เคร่ืองกลไก ส าหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ า

ได้ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ขนาดความยาวของล ากล้องไม่เกิน 160 มม. 
   (ข)  ปืนลูกซอง 
   (ค)  ปืนลูกกรดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากล ากล้องไม่เกิน 5.6 มม. 
  3.4.4 อาวุธปืนชนิดไม่มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ 
  3.4.5  อาวุธปืนชนิดที่ไม่ใช้กระสุนเป็นที่บรรจุวัตถุเคมีที่ท าให้เกิดอันตราย

หรือเป็นพิษหรือไม่ใช้เคร่ืองกระสุนเป็นที่บรรจุเชื้อโรค เชือ้เพลิง หรือวัตถุกัมมันตรังสี 

                                                           
21  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522. 
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 3.5 เคร่ืองกระสุนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ต้องเป็นเคร่ืองกระสุนที่
ใช้กับอาวุธปืนตามข้อ 3.4 ที่ได้รับอนุญาตแต่ต้องไม่เป็นเคร่ืองกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือ  
ชนิดกระสุนเพลิง 

 3.6  การอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืนให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  
โดยต้องค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นเพียงใดส าหรับอัตราที่อนุญาตให้ถือตามก าหนดและ  
อัตราอย่างสูงดังต่อไปนี้22 

  3.6.1  กระสุนโดดปืนยาวทุกชนิด ไม่เกินปีละ 60 นัด อนุญาตไม่เกินคราวละ 
15 นัด 

  3.6.2  กระสุนพกทุกชนิด ไม่เกินปีละ 36 นัด อนุญาตไม่เกินคราวละ 12 นัด 
  3.6.3  กระสุนปืนลูกซอง ไม่เกินปีละ 500 นัด อนุญาตไม่เกินคราวละ 25 นัด 
  3.6.4  กระสุนปืนอัดลม ไม่เกินคราวละ 1,000 นัด  
  3.6.5  กระสุนปืนลูกกรด ไม่เกินปีละ 1,000 นัด อนุญาตไม่เกินคราวละ  

200 นัด 
 3.7 การกลั่นกรองอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ตามปกติควรมีไว้เพียง 2 กระบอก 

คือ ปืนสั้น 1 กระบอก และปืนยาว 1 กระบอก แต่ในการอนุญาตมากน้อยเพียงใดแล้วแต่หลักฐาน
ความจ าเป็นของแต่ละบุคคล และควรเข้มงวดอย่าให้มีมากเกินความจ าเป็นและซ้ าขนาดกัน โดย 
ให้ประทับตรายางสีแดงถึงวัตถุประสงค์ที่อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในใบอนุญาต (แบบ ป.4)  
ให้ชัดเจนด้วยตรายางสีแดง เช่น อนุญาตให้มีไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน อนุญาตให้มีไว้เพื่อ
การกีฬา หรืออนุญาตให้มีไว้เพื่อยิงสัตว์ 

 3.8  เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาของนายทะเบียนให้ผู้ขออนุญาตทราบหากนาย
ทะเบียนมีค าสั่งอนุญาตก็ให้ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ส าหรับซื้ออาวุธปืน 
หรือเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล พร้อมประทับตราประจ าต าแหน่งและให้ผู้ขออนุญาตพิมพ์ 
ลายนิ้วหัวแม่มือ หรือเขียนชื่อตัว–ชื่อสกุลไว้ท้ายใบอนุญาตทั้ง 3 ตอน โดยนายทะเบียนต้องลงนาม
รับรองก ากับไว้ด้วยทุกตอนมอบแบบ ป. 3 ตอนที่ 3 ให้ผู้ขออนุญาตพร้อมทั้งเก็บค่าธรรมเนียม  
5 บาท ต่ออาวุธปืน 1 กระบอก  

กระสุนปืนนอกจากกระสุนปืนอัดลมเก็บค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 บาท เศษของ 
ร้อยละให้เก็บเพิ่มอีก 1 บาท กระสุนอัดลมร้อยละ 25 สตางค์ และส่งแบบ ป. 3 ตอนที่ 2 ไปยัง 
นายทะเบียนท้องที่ที่ร้านค้าอาวุธปืนตั้งอยู่โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ไม่ควรให้ผู้ขออนุญาตถือไปเอง 

                                                           
22  ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2494. วันที่ 15 ธันวาคม 2494. 
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เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นจริง ๆ จึงอนุโลมได้แต่ต้องบันทึกและแจ้งการผ่อนผันไปให้นายทะเบียน
ท้องที่ ที่ร้านค้าอาวุธปืนตั้งอยู่ทราบด้วยทุกครั้ง และไปซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าในท้องที่ที่ก าหนดไว้
ในค าขอ 

 3.9  ผู้ขออนุญาตน าแบบ ป. 3 ตอนที่ 3 พร้อมด้วยตอนที่ 2 (กรณีผ่อนผันให้ถือไป)
ไปซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าในท้องที่ที่ก าหนดไว้ในค าขอ เมื่อซื้ออาวุธปืนได้แล้วให้น าอาวุธพร้อม
ทั้ง ป. 3 ตอนที่ 3 ไปพบนายทะเบียนท้องที่ร้านค้าอาวุธปืนตั้งอยู่นายทะเบียนท้องที่ร้านค้าอาวุธปืน
ตั้งอยู่ตรวจสอบ ป. 3 ตอนที่ 3 และตอนที่ 2 ซึ่งนายทะเบียนท้องที่ที่ออก ป. 3 ส่งมาให้ และอาวุธ
ปืนหากถูกต้องให้ออกใบคู่มือประจ าปืนให้กับผู้ขออนุญาต และเก็บแบบ ป. 3 ตอนที่ 2 และ 
ตอนที่ 3 ไว้เป็นหลักฐาน 

 3.10  ผู้ขออนุญาตน าอาวุธปืนพร้อมใบคู่มือประจ าปืนไปพบนายทะเบียนท้องที่ 
ยื่นค าขอภายใน 15 วัน 

 3.11  นายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาต แบบ ป. 3 ตรวจสอบอาวุธปืนและ 
ใบคู่มือประจ าปืนหากถูกต้องตรงกันกับเงื่อนไขในแบบ ป. 3 ก็ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป. 4) ถ้าผิดเงื่อนไขให้งดการออกใบอนุญาตและสั่งให้จ าหน่ายแก่
บุคคลอ่ืนต่อไป กรณีน าอาวุธปืนและใบคู่มือประจ าปืนไปขอรับใบอนุญาต แบบ ป. 5 เกินเงื่อนไข
เวลาในใบคู่มือ คือเกิน 15 วัน ถ้าหากไม่ถูกจับกุมด าเนินคดีในระหว่างนั้น  ก็อนุโลมให้ออก
ใบอนุญาตแบบ ป. 4 ได้  

 3.12  เก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนี้23 
  ก.  ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 100 บาท 
  ข.  ปืนอ่ืน ๆ  ฉบับละ 500 บาท 
และยกเว้นแต่ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ  ส าหรับการขอมีและ 

ใช้อาวุธปืนกระบอกแรก 
 3.13  ถ้าอาวุธปืนที่น ามาขอรับใบอนุญาตแบบ ป. 4 นั้น ยังไม่มีเคร่ืองหมาย

ทะเบียนให้นายทะเบียนท้องที่ท าเคร่ืองหมายให้ ซึ่งเคร่ืองหมายดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ คือ อักษรย่อ
นาม จังหวัด ตามด้วยเลขล าดับอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอของจังหวัดน้ัน แล้วทับ ( / ) ด้วย เลขล าดับอาวุธ
ปืนที่ท าเคร่ืองหมายโดยนายทะเบียนท้องที่นั้นมาแล้ว เช่น ชม 01/390001 

                                                           
23  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2490) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2490. 
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 3.14  คัดรายการจากต้นขั้วใบอนุญาต แบบ ป.4 ลงในทะเบียนอาวุธปืนประจ าต าบล 
เป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  
แก่ผู้ขออนุญาตว่าอาจยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนท้องที่
เสนอค าอุทธรณ์นั้นต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่น 
ค าขออนุญาต  

การขอรับโอนอาวุธปืนจากหน่วยงานของราชการ 
การยื่นค าขอ 
1.  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านพร้อมด้วยหลักฐานเอกสารประกอบค าขออนุญาต ค าขอจะต้องระบุว่าจะขออนุญาต
รับโอนอาวุธปืน ชนิด ขนาดใด พร้อมด้วยเคร่ืองกระสุนปืนจ านวนเท่าใด จากหน่วยงานราชการใด 
อยู่ในท้องที่อ าเภอ จังหวัดใด 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาต เมื่อเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง 
ให้ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐาน 

3.  เจ้าหน้าที่สอบสวนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตว่าเป็นผู้ต้องห้ามออกใบอนุญาตตาม
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่ และสอบสวนสภาพความเป็นอยู่หรือ
สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในค าสั่งกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกับการขอซื้ออาวุธ
ปืนและเคร่ืองกระสุนปืน และเคร่ืองกระสุนปืนจากร้านค้า 

4.  เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการรับเร่ืองให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
ขั้นตอนการพิจารณา 
1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากหลักฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ว่าผู้ขออนุญาตเคยได้รับ

อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาก่อนหรือไม่ อย่างไร 
2.  เจ้าหน้าที่ท าความเห็นเสนอนายทะเบียนพิจารณาโดยต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์  

การพิจารณาเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากร้านค้า 
3.  เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาของนายทะเบียนให้ผู้ขออนุญาตทราบ หากนายทะเบียน

มีค าสั่งอนุญาตก็ให้ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป. 3) ส าหรับซื้ออาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนส่วนบุคคล พร้อมประทับตามประจ าต าแหน่งและให้ผู้ขออนุญาตพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ
หรือเขียนชื่อตัว – ชื่อสกุลไว้ท้ายใบอนุญาตทั้ง 3 ตอน โดยนายทะเบียนต้องลงนามก ากับไว้ด้วย 
ทุกตอน 
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มอบแบบ ป. 3 ตอน 3 ให้ผู้ขออนุญาตน าไป ส่วนตอนที่ 2 ให้ส่งไปยังนายทะเบียน
ท้องที่ที่หน่วยราชการนั้นตั้งอยู่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถ้าจะอนุโลมให้ผู้ขออนุญาตถือไปเอง
ก็ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานในต้นขั้วใบอนุญาตดังกล่าว และลงนามรับรองแล้วแจ้งให้นายทะเบียน
ท้องที่ที่หน่วยงานนั้นต้ังอยู่ได้ทราบด้วย 
 ผู้ขออนุญาตน าใบอนุญาต แบบ ป. 3 ตอนที่ 3 ไปแสดง และขอรับการโอนอาวุธปืนฯ 
จากหน่วยงานผู้โอน ให้หน่วยงานผู้โอนมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนท้องที่ที่หน่วยงานผู้โอนตั้งอยู่
ทราบด้วย ส่วนใบอนุญาต แบบ ป. 3 ตอนที่ 3 นั้น ให้มอบคืนผู้รับโอนน าไปแสดงต่อนายทะเบียน
ท้องที่นั้นต่อไป 
 เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับมอบอาวุธปืนฯ ไปจากหน่วยงานที่โอนให้แล้ว ให้น าอาวุธปืนฯ 
ไปพบนายทะเบียนท้องที่ที่หน่วยงานผู้โอนตั้งอยู่เพื่อสลักหลังในใบอนุญาต แบบ ป. 3 ตอนที่ 3 
การสลักหลังจะกระท าต่อเมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้รับหนังสือแจ้งการโอนจากหน่วยงานผู้โอน
และได้ตรวจสอบกับ แบบ ป. 3 ตอนที่ 2 ว่าถูกต้องตรงกันแล้ว การสลักหลังให้มีใจความว่า  
ผู้รับโอนได้รับโอนจากหน่วยงานงานใด แล้วลงชื่อผู้รับโอนและนายทะเบียนท้องที่พร้อมทั้ง
ประทับตราประจ าต าแหน่ง การสลักหลังไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและให้ใช้ใบอนุญาต แบบ ป. 3 
ตอนที่ 3 นั้น เสมือนใบคู่มือประจ าปืน ส่วนใบอนุญาต แบบ ป. 3 ตอนที่ 2 นั้น นายทะเบียนท้องที่ที่
หน่วยงานของผู้โอนต้ังอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 4.  ผู้ขออนุญาตน าใบอนุญาต แบบ ป. 3 ตอนที่ 3 และอาวุธปืน ไปขอรับในอนุญาต 
ให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) จากนายทะเบียนท้องที่ที่ยื่นค าขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
มอบใบอนุญาตแบบ ป. 3 ตอนที่ 3 ซึ่งสลักหลังแล้ว 
 5.  นายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาต แบบ ป. 3 ตรวจสอบอาวุธปืน และแบบ ป. 3 
ตอนที่ 3 ที่ได้สลักหลังแล้ว หากถูกต้องตรงกันกับเงื่อนไขในแบบ ป. 3 ก็ออกใบอนุญาตให้มี และ
ใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) ให้แก่ผู้ขออนุญาตและยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ  
ส าหรับการขอมีและใช้อาวุธปืนกระบอกแรกเช่นเดียวกับกรณีซื้ออาวุธปืนจากร้านค้า 
 6.  หากอาวุธปืนนั้นยังไม่มีเคร่ืองหมายประจ าอาวุธปืน (เคร่ืองหมายทะเบียน) ก็ให้ 
นายทะเบียนท้องที่ผู้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) ท าเคร่ืองหมายให้ทันทีโดย
ตอกเลขทะเบียน ต่อจากล าดับเลขทะเบียนของอาวุธปืนซึ่งได้ออกโดยนายทะเบียนประจ าต าบล 
 7.  เพิ่มรายการในทะเบียนอาวุธปืนประจ าต าบล 
 8.  หากนายทะเบียนไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือ  
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 แก่ผู้ขออนุญาต
ว่าอาจยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
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แจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่  และให้นายทะเบียนเสนอ 
ค าอุทธรณ์นั้นต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นค าขอ
อนุญาต 
 การขอรับโอนอาวุธปืนระหว่างบุคคล24 
 การยื่นค าขอ 
 1.  ผู้ขออนุญาตรับโอนอาวุธปืนฯ ยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ 
ผู้ขออนุญาตมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบค าขอต้องระบุว่าจะขออนุญาต
รับโอนอาวุธปืน ชนิด ขนาดใด พร้อมด้วยกระสุนจ านวนเท่าใด จากใคร อยู่ในท้องที่อ าเภอใด 
จังหวัดใด 
 2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาต เมื่อเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้อง 
ให้ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐาน 
 3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ตามแบบ ป. 14 ว่าเป็นผู้ต้องห้าม
ออกใบอนุญาตตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่ และสอบสวน 
สภาพความเป็นอยู่หรือสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
เช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากร้านค้า 
 4.  เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตเพื่อตรวจสอบประวัติการกระท าความผิด 
 5.  เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการรับเร่ืองให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
 ขั้นตอนการพิจารณา 

1.  การพิจารณาด าเนินการ เช่นเดียวกับการซื้ออาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากร้านค้า
และให้ เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาของนายทะเบียนให้ผู้ข ออนุญาตทราบเป็นหนังสือ  
หากนายทะเบียนมีค าสั่งอนุญาตก็ให้ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป. 3) ส าหรับซื้ออาวุธปืน
หรือเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคลพร้อมประทับตราประจ าต าแหน่งและให้ผู้ขออนุญาตพิมพ์  
ลายนิ้วหัวแม่มือหรือเขียนชื่อตัว – ชื่อสกุลไว้ท้ายใบอนุญาตทั้ง 3 ตอน โดยนายทะเบียนต้องลงนาม
รับรองก ากับไว้ด้วยทุกตอน 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาของนายทะเบียนให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือ  
หากนายทะเบียนมีค าสั่งอนุญาตก็ให้ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป. 3) ส าหรับซื้ออาวุธปืน
หรือเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล พร้อมประทับตราประจ าต าแหน่งและให้ผู้ขออนุญาตพิมพ์

                                                           
24  ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2494. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2494. 
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ลายนิ้วมือหรือเขียนชื่อตัว – ชื่อสกุลไว้ท้ายใบอนุญาตทั้ง 3 ตอน โดยนายทะเบียนต้องลงนาม
รับรองก ากับไว้ด้วยทุกตอน 

กรณีผู้โอนและผู้ รับโอนอยู่ในท้องที่อ าเภอเดียวกัน  นายทะเบียนท้องที่จะต้อง
ตรวจสอบใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) ของผู้โอนและอาวุธปืน เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้
สลักหลังใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) ว่าผู้โอนได้โอนอาวุธปืนให้แก่ผู้รับโอนแล้ว
และลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน นายทะเบียนลงนามก ากับพร้อมประทับตราประจ าต าแหน่ง
การสลักหลัง ป. 4 ไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วจึงออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบ ป. 4 ใหม่ 
ให้กับผู้รับโอนและเก็บใบอนุญาตการรับโอนแบบ ป. 3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 และใบอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) จากผู้รับโอนตามระเบียบและแก้ไขทะเบียนอาวุธปืนประจ าต าบล  
ให้เป็นปัจจุบัน 

กรณีผู้โอนและผู้รับโอนอยู่ต่างท้องที่ นายทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับโอนยื่นค าขออนุญาตฯ 
ออกใบอนุญาตให้รับโอนอาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป. 3) ให้แล้วจะต้องมอบตอนที่ 3 
ให้ผู้ขออนุญาต ส่วนตอนที่  2 ให้ส่งไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้โอนมีภูมิล าเนาอยู่  โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถ้าจะอนุโลมให้ผู้ขออนุญาตถือไปเองก็ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานในต้นขั้ว
ของใบอนุญาตดังกล่าว และแจ้งให้นายทะเบียนท้องที่ที่ผู้โอนมีภูมิล าเนาได้ทราบด้วย 

2.  หากนายทะเบียนไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือ  
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 แก่ผู้ขออนุญาต
ว่าอาจยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่  และให้นายทะเบียนเสนอ 
ค าอุทธรณ์นั้นต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่น 
ค าขออนุญาต 

การขอรับโอนมรดก 
การยื่นค าขอ 
1.  ทายาทของเจ้าของมรดกหรือผู้รับพินัยกรรม ยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ขอรับโอน

มรดก อาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขออนุญาต ค าขอจะต้องระบุว่าจะขอรับโอนมรดกอาวุธปืนชนิด ขนาดใด พร้อมด้วยกระสุน
จ านวนรับโอนจากใครอยู่ในท้องที่ อ าเภอ จังหวัดใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด 
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2.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน
จากร้านค้า หากไม่มีค าสั่งแต่งต้ังผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรม จะต้องสอบได้ว่ามีทายาทใดคัดค้าน
การขอรับโอนหรือไม่ และถ้ามีข้อโต้เถียงถึงสิทธิของทายาท ก็ให้เก็บรักษาอาวุธปืนไว้จนกว่า 
ข้อโต้เถียงนั้นถึงที่สุด 

ขั้นตอนการพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเช่นเดียวกับการขอรับโอนระหว่างบุคคล 
การสั่งน าเข้าอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อใช้ส่วนตัว 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ เช่นเดียวกับการ 

ขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากร้านค้า 
การยื่นค าขอ 
1.  ผู้ขออนุญาตสั่ง น าเข้า ซึ่งอาวุธปืนเคร่ืองกระสุนปืน ยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ต่อ 

นายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมหลักฐานต่าง ๆ เช่นเดียวกับกรณีซื้อ
อาวุธปืนจากร้านค้า และกรอกข้อความในค าขอ แบบ ป. 1 ให้มีสาระส าคัญว่าจะขออนุญาตสั่งหรือ
น าเข้าอาวุธปืนชนิด ขนาดใด พร้อมด้วยเคร่ืองกระสุนปืนจ านวนเท่าใด จะสั่งหรือน าเข้าจาก
ประเทศใด เพื่อวัตถุประสงค์อะไร 

2.  เจ้าหน้าที่สอบสวนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต เมื่อเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้อง  
ให้ผู้ขออนุญาตลงลายชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐาน 

3.  เจ้าหน้าที่สอบสวนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ว่าเป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่ และพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม
ตามหลักเกณฑ์ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกับกรณีขอมีและใช้อาวุธปืนโดยทั่วไป 

4.  เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบประวัตอาชญากรรม 

5.  เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการรับเร่ืองให้ผู้ขออนุญาตใช้เป็นหลักฐาน  
ขั้นตอนการพิจารณา 
1.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน

จากร้านค้า หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วอนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้สั่ง  หรือน าเข้าซึ่งอาวุธปืน 
(แบบ ป. 2) แบบ ป. 2 มี 3 ตอน มอบตอนที่ 3 ให้ผู้ขออนุญาตและส่ง ป. 2 ตอนที่ 2 ไปยังอธิบดี 
กรมศุลกากร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี ้
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  1.1  ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งอาวุธปืน กระบอกละ 30 บาท 
  1.2  ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืน ฉบับละ 20 บาท 
  1.3  ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งกระสุนปืน นอกจากกระสุนปืนอัดลม จ านวน
ไม่เกิน หนึ่งพันนัด ฉบับละ 20 บาท ถ้าเกินกว่าหนึ่งพันนัด ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกร้อยละ 2 บาท  
เศษของร้อยให้ถือเป็นร้อย 
  1.4  ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซึ่งกระสุนปืนอัดลมร้อยละ 50 สตางค์ เศษของ
ร้อยให้ถือเป็นร้อย 
 2.  นายทะเบียนท้องที่ที่มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยให้ทราบถึงเลขที่ใบอนุญาต 
วันเดือน ปี ที่ออก ป. 2 ชนิด ขนาด ประเทศที่ส่งหรือน าเข้า 
 3.  นายทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาตไปแล้ว ต่อมาผู้ขออนุญาตประสงค์จะเปลี่ยน
ชนิด ขนาด จ านวน ประเทศ และสถานที่ซื้อ ก็ให้ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (แบบ ป. 1) ขอเปลี่ยนแปลง
รายการต่อนายทะเบียนท้องที่ด้วยทุกราย นายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วหากอนุญาตก็ต้องแจ้ง
กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
 4.  หากนายทะเบียนไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือ  
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 แก่ผู้ขออนุญาต
ว่าอาจยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่  และให้นายทะเบียนเสนอ 
ค าอุทธรณ์นั้นต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังค าขออนุญาต 
 5.  กรมศุลกากรจะมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ให้ผู้ขออนุญาตโดยจะออกใบ 
มอบให้ผู้ขออนุญาต 
 6.  ผู้ขออนุญาตต้องน าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน พร้อมใบมอบจากกรมศุลกากรไป
แสดงต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับมอบไปจาก
พนักงานของกรมศุลกากร 
 7.  นายทะเบียนท้องที่จะต้องตรวจสอบใบมอบ และอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
ดังกล่าว หากถูกต้องก็ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป. 4) ให้แก่ผู้ขออนุญาต 
 8.  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามปกต ิ
 9.  เพิ่มรายการในทะเบียนอาวุธปืนประจ าต าบล 

การขออนุญาตน าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนตัวชั่วคราว 
และขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนชั่วคราว 
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ในการน าเข้าอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสือ  และส่งมอบ
อาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืนไว้แก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านแรกที่มาถึง เมื่อพนักงานศุลกากร
ได้รับหนังสือแจ้งและรับมอบอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไว้แล้ว  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
นายทะเบียนท้องที่ที่ใกล้ที่สุด (มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490) 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน

ปืนจากร้านค้า 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
เช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากร้านค้า  หาก 

ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่การทูตต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วย 
การยื่นค าขอ 
1.  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่  

ค าขอต้องระบุว่าจะขออนุญาตน าเข้าอาวุธปืนประเภท ชนิด ขนาดใด พร้อมเคร่ืองกระสุนปืน 
จ านวนเท่าใดจากประเทศใด เพื่อวัตถุประสงค์อะไร 

2.  เจ้ าหน้ าที่ ด า เนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตสั่ ง  น า เข้ าอาวุธปืนและ 
เคร่ืองกระสุนปืนเพื่อใช้ส่วนตัว 

ขั้นตอนการพิจารณา 
1.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตสั่ง  น าเข้าอาวุธปืนและเคร่ือง

กระสุนปืนเพื่อใช้ส่วนตัว ถ้านายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วอนุญาตก็ออกใบอนุญาตให้น าเข้าซึ่ง
อาวุธปืนฯ (แบบ ป. 2) ให้มอบ ป. 2 ตอนที่ 3 ให้ผู้ขออนุญาต ส่งแบบ ป. 2 ตอนที่ 2 ไปยังอธิบดี
กรมศุลกากร หรือนายทะเบียนท้องที่เก็บรักษาอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นอยู่  และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ป. 2 เช่นเดียวกับการสั่งน าเข้าซึ่งอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนเพื่อ
ใช้ส่วนตัว 

หากพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้น าเข้าส่งอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืนนั้นกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่เกิน 
6 เดือน นับแต่วันที่ผู้น าเข้าได้รับค าสั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งน าเข้าทราบได้ ให้นายทะเบียน
โฆษณาค าสั่งนั้นทางหนังสือพิมพ์และปิดประกาศในที่ เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  7 วัน  
เมื่อพ้นก าหนดให้ถือว่า ผู้น าเข้าได้ทราบค าสั่งนั้นแล้ว (มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490) 
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2.  ถ้าผู้ขอได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้พนักงานของกรมศุลกากรหรือ 
นายทะเบียนท้องที่ที่เก็บรักษาอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นอยู่  มอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
ปืนให้แก่ผู้ขออนุญาตพร้อมด้วยใบมอบ 

3.  ให้ผู้ขอได้รับอนุญาตน าเข้าอาวุธปืนและใบมอบไปยื่นค าขอรับใบอนุญาต ภายใน
ก าหนด 60 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งความการอนุญาตนั้นเป็นหนังสือ (วันที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า
ตามแบบ ป. 2) 

4.  นายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ  จะต้องตรวจใบมอบ อาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืนดังกล่าว หากถูกต้องก็ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนชั่วคราว (แบบ ป. 4) 
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนชั่วคราว มีอายุการใช้ได้ 
6 เดือน นับแต่วันออก 

5.  เพิ่มรายการในทะเบียนอาวุธปืนประจ าต าบล และรายงานกระทรวงมหาดไทย 
การขออนุญาตให้ผู้อ่ืนมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อรักษาทรัพย์สินของตน 
บุคคลใดมีความประสงค์ให้ผู้อ่ืนมีและใช้อาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืน ที่ตนได้รับ

อนุญาตไว้ส าหรับรักษาทรัพย์สินของตนซึ่งต้องใช้ให้ผู้อ่ืนดูแลหรือต้องสั่งน าเข้า  หรือซื้ออาวุธปืน 
หรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อความประสงค์นั้น อาจขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียนท้องที่  
บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หนังสืออนุญาตนี้นายทะเบียนจะออกให้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากเจ้าพนักงาน
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้ 

คุณสมบัติของผู้รับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 
ผู้รับมอบอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาต

ให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
ใช้เอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน โดยต้องน าอาวุธปืน 

ที่จะมอบให้ผู้อ่ืนใช้และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  (แบบ ป. 4) เพื่อ
ตรวจสอบด้วย 

การยื่นค าขอ 
ผู้ประสงค์จะให้บุคคลอ่ืนมีและใช้อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ที่ตนเองได้รับอนุญาต

ส าหรับรักษาทรัพย์สินของตนยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) และกรอกข้อความในค าขอ ป. 1 
ให้มีสาระส าคัญว่ามีความประสงค์ให้ผู้ใดมีและใช้อาวุธปืนชนิด ขนาดใด เลขหมายประจ าอาวุธ
ปืน เคร่ืองหมายทะเบียน เพื่อใช้ส าหรับรักษาทรัพย์สินที่ใด ตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าไร 
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ขั้นตอนการพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 

เมื่อนายทะเบียนท้องที่มีค าสั่งเป็นอย่างไร ให้ท าเร่ืองพร้อมทั้งความเห็นเสนอขออนุมัติต่อ 
เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งไว้  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งได้แก่ 

1.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ในเขตจังหวัดอ่ืน  
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นายทะเบียนท้องที่ออกหนังสืออนุญาตพิเศษให้แก่ผู้ขออนุญาต

และการออกหนังสือดังกล่าวไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
หากนายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วไม่อนุมัติ  ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือ 

พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 แก่ผู้ขออนุญาต
ว่าอาจยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การแจ้ง การปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนเสนอ
ค าอุทธรณ์ นั้น ต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นค าขอ
อนุญาต 

3.2.4  การขอรับใบอนุญาตอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการค้า 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต25  
1.  เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 
2.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถใช้อาวุธได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ 
3.  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนวิกลจริต 
4.  ประกอบสัมมาอาชีพ มีถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ที่ขออนุญาต และมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรไม่น้อยกว่า  6 เดือน และมีถิ่นที่อยู่ประจ า 
ในท้องที่ขออนุญาต 

5.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

6.  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในฐานความผิดที่กฎหมายก าหนด ดังนี ้

                                                           
25  กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2550). วันที่ 7 ธันวาคม 2550. 
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 6.1  ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา 
ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  มาตรา 97 ถึงมาตรา 111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึงมาตรา 183 มาตรา 249 
มาตรา 250 หรือมาตรา 293 ถึงมาตรา 303 

  (ข)  มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึง
วันยื่นค าขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดย
ถูกยั่วยุโทสะ 

 6.2  ไม่ เป็นบุคคลซึ่ งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 33 หรือมาตรา 38 

 6.3  ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนหลังขึ้น
ไปจากวันยื่นค าขอส าหรับความผิดอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ใน 6.1 (ก) และ (ข) เว้นแต่ความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

7.  ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาลให้ปรับตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป หรือจ าคุก
แม้แต่คร้ังเดียวฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2477 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490 และพ้นโทษคร้ังสุดท้ายไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันยื่นค าขออนุญาต 

เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 
1.  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
2.  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งร้านค้า 
4.  หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งท าการค้าออกให้โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ห รือ 

ผู้มีอ านาจ 
5.  ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ 
6.  บัญชีส าหรับลงรายการยอดอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป. 8) ของรอบปี 

ที่ผ่านมา 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตท าการค้า  จ าหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม

เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
1.  ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ

อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มีความประพฤติเป็นที่ไว้วางใจให้ท าการค้า จ าหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม 
เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนได้ ให้เจ้าพนักงานพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบว่าเคยมี
ประวัตอิย่างใดมาก่อนหรือไม่ 
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2.  ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้มีหลักทรัพย์เป็นหลักฐานพอที่จะตั้งร้านค้าเพื่อท าการค้า 
จ าหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนได้ โดยให้สอบสวนให้แน่ชัด
ว่าผู้ขออนุญาตมีทรัพย์เท่าใด หรือหลักทรัพย์อย่างใด ราคาเท่าใด เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาต
แต่ผู้เดียวหรือมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอ่ืน 

3.  สถานที่ท าการค้าต้องเป็นที่มั่นคงแข็งแรง เหมาะสม และตั้งอยู่ในย่านการค้า
สะดวกแก่การควบคุมตรวจตราของนายทะเบียนท้องที่และเจ้าพนักงาน 

4.  บุคคลเดียวกัน หรือบุคคลกับนิติบุคคลที่มีผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน หรือ 
นิติบุคคลกับนิติบุคคลที่มีผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับใบอนุญาตให้ท าการค้าและจ าหน่าย
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในสถานที่ท าการค้าเดียวกันได้  รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ใบอนุญาต 
เฉพาะสถานที่ท าการค้าที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และไม่เกินหนึ่งใบอนุญาตส าหรับ 
ในจังหวัดอ่ืน 

5.  ให้ท าการสืบสวนสอบสวนผู้ขออนุญาต แล้วส่งส านวนทั้งหมดพร้อมด้วยค าขอ 
รับอนุญาตไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาทุกคราวที่มีการขออนุญาต 

6.  ผู้มีใบอนุญาตให้ท าการค้าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ให้คงถือใบอนุญาตได้เพียง
รายละ 1 ใบอนุญาต 

การยื่นค าขอ 
1.  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ด าเนินกิจการพร้อมด้วย

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ค าขอจะต้องขออนุญาตมีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับ
การค้าและขอใบอนุญาตให้จ าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อการค้า 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาต เมื่อเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง
ให้ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐาน 

3.  เจ้าหน้าที่สอบสวนคุณสมบัติขอผู้ขออนุญาต ว่าเป็นผู้ต้องห้ามออกใบอนุญาต 
ตามมาตรา 13 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 3.1  ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  มาตรา 97 ถึงมาตรา 111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึงมาตรา 183 มาตรา 249 
มาตรา 250 หรือมาตรา 298 ถึงมาตรา 303  
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  (ข)  มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึง
วันยื่นค าขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นและเพื่อป้องกัน หรือโดย
ยั่วยุโทสะ 

 3.2  ไม่ เป็นบุคคลซึ่ งต้องโทษจ าคุก  ส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2477 มาตรา 7 มาตรา 11 ถึงมาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 19 มาตรา 
33 หรือมาตรา 38  

 3.3  ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป ในระหว่างห้าปีนับ
ย้อนหลังขึ้นไปจากวันที่ยื่นค าขอส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากบัญญัติไว้ในข้อ  3.1 และ 3.2  
เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ 

 3.4  ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาล ให้ปรับตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปหรือจ าคุก
แม้แต่คร้ังเดียวฐานกระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2477 และพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 

4.  เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาต เพื่อตรวจสอบประวัติการกระท าความผิด 
5.  เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการรับเร่ืองให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
ขั้นตอนการพิจารณา 
1.  เจ้าหน้าที่จัดส่งแบบพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขออนุญาตไปกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบประวัติการต้องหาคดีอาญา 
2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามแบบ ป. 8 กับสมุดเทียบสั่งอาวุธปืนและเคร่ือง

กระสุนปืนแล้วบันทึกการตรวจสอบเพื่อเสนอนายทะเบียนท้องที่ 
3.  นายทะเบียนออกตรวจสถานที่แล้วท าความเห็นเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย

พิจารณา 
4.  กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียนท้องที่ทราบ หากพิจารณา

อนุมัติก็ให้นายทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป. 5) 
และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส าหรับการค้า (แบบ ป. 3) 

หากพิจารณาแล้วไม่อนุมัติ  นายทะเบียนท้องที่จะต้องแจ้งผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
เป็นหนังสือ 

DPU



 

 

97 

3.2.5  การควบคุมการพกพาอาวุธปืน 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง 

หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีอาวุธ
ติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์26 

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้
มีขึ้นเพื่อนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพหรือการอ่ืนใด 

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้พกพาอาวุธปืนได้ 
(1)  เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหาร และต ารวจ 

ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
(2)  ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ใน

การป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 
(3)  ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืน ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการ

และมีเหตุจ าเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนในการน้ัน 
เจ้าพนักงานต่อไปนี้มีอ านาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มีและ 

ใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ 
(1)  อธิบดีกรมต ารวจ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักร 
(2)  ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขต

จังหวัดนั้น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถ้าผู้รับใบอนุญาตแสดงตนให้เป็นที่

หวาดเสียวต่อประชาชน ผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรานี้  โดยมี
ก าหนดระยะเวลา หรือสั่งเพิกถอนได้ 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาวุธปืน โดยบัญญัติให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ทหาร และต ารวจ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สามารถพาอาวุธปืนติดตัวได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 

                                                           
26  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพกและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง  (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2551. 
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พนักงานฝ่ายปกครอง หมายความถึง พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามมาตรา 2 
(16) และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามมาตรา 2 (17) แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และให้หมายความรวมถึง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านันด้วย โดยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นผู้
ช่วยเหลือราชการในการป้องกันประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และรักษา
ทรัพย์สินชิ้นส าคัญของรัฐ 

พนักงานฝ่ายปกครองและผู้ปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็นผู้ช่วยเหลือราชการต้องมีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ โดยอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนได้ตามระเบียบนี้ 
(1)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส าหรับข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร 
(2)  อธิบดีกรมการปกครอง ส าหรับข้าราชการกรมการปกครอง สมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
(3)  ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือราชการในการป้องกัน

ประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เฉพาะในเขตจังหวัด 
(4)  นายอ าเภอ ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือราชการในการป้องกันประเทศ 

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เฉพาะในเขตอ าเภอ 
การพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้พาไปด้วยความระมัดระวัง  อย่าให้เป็นที่

หวาดเสียวแก่ประชาชน ให้พาโดยมิดชิด และมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและค าสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ และหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองติดตัวไปด้วย เพื่อแสดง
ตนว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

3.2.6  การควบคุมใบอนุญาตส าหรับอาวุธปืน 
(1)  ใบอนุญาตให้ซื้อ (ป. 3) มีอายุหกเดือนนับแต่วันที่ออก27 
(2)  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป. 4) มีอายุตลอดเวลาที่ผู้ รับใบอนุญาต 

เป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น 
(3)  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนชั่วคราว (ป. 4) มีอายุหกเดือนนับแต่วันออก  

                                                           
27  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

มาตรา 23. 
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(4)  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนเพื่อเก็บ (ป. 4) มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
(5)  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนเพื่อเก็บ (ป. 4) มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตนั้นไว้

เพื่อเก็บ 
(6)  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป. 12) มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันออก 

3.2.7  การควบคุมภายหลังได้รับอนุญาต 
ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใดย้ายถิ่นที่อยู่  ให้แจ้งการย้ายแก่ 

นายทะเบียนท้องที่ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันย้ายและถ้าย้ายไปอยู่ต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายแก่  
นายทะเบียนท้องที่ใหม่ให้ทราบภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย 

การแจ้งย้ายอาวุธปืน 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
1.  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป. 4) 
2.  อาวุธปืน 
3.  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4.  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
การแจ้งย้ายออก  
1.  ผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่

อาวุธปืนขึ้นทะเบียนอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
2.  นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบอาวุธปืน ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) 

ทะเบียนอาวุธปืนประจ าต าบล หากหลักฐานถูกต้องให้บันทึกลงในใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
(แบบ ป. 4) และประทับตราไว้เป็นหลักฐาน แล้วคืนใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอ 

3.  จ าหน่ายรายการในทะเบียนประจ าต าบล และต้นขั้วใบอนุญาต 
การแจ้งย้ายเข้า 
1.  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 ต่อนายทะเบียน

ท้องที่ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายเข้า พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ก าหนดและ
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) ที่ได้บันทึกแจ้งย้ายออกจากนายทะเบียนท้องที่เดิมแล้ว 

2.  นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบอาวุธปืน ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) 
และทะเบียนบ้าน หากหลักฐานถูกต้องให้บันทึกลงในใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) 
และประทับตราไว้เป็นหลักฐาน แล้วคืนใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอ 

3.  ลงรายการในทะเบียนอาวุธปืนประจ าต าบล 
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การออกใบแทนและค าขอคัดส าเนา กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย 
เมื่อใบอนุญาตสูญหาย หรือลบเลือนอ่านไม่ออก ให้ผู้ รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่  ภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบเหตุนั้น  
ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุผลเชื่อถือได้ก็ให้ออกใบแทนให้ ตามใบอนุญาตเดิม 

การออกใบแทน 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
1.  ใบอนุญาต หรือส าเนาใบอนุญาต 
2.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
3.  ส าเนาใบแจ้งความที่ปรากฏ วัน เดือน ปี ที่สูญหาย 
4.  อาวุธปืน (กรณีขอออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน)  
การขอคัดส าเนาใบอนุญาต 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  เอกสารแสดงการมีส่วนได้เสียกับผู้รับใบอนุญาต 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอตามแบบ ป. 1 แสดงความจ านงขอออกใบแทน หรือ 

ส าเนาใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ถ้าใบอนุญาตเดิมช ารุดก็ให้แสดงส่วนที่เหลือถ้าหายต้องแสดงส าเนา
ใบแจ้งความให้ ปรากฏ วัน เดือน ปี ที่หาย 

2.  นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบหลักฐานกับต้นขั้วใบอนุญาตเดิมและทะเบียนอาวุธปืน
ประจ าต าบล ถ้าเป็นอาวุธปืนที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่อื่นให้ขอส าเนาต้นขั้วมาประกอบ และเรียกอาวุธปืน
มาตรวจสอบด้วยหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ก็ให้ออกใบแทนตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตเดิม 

3.  การออกใบแทน ให้ใช้แบบพิมพ์ปกติ แต่แยกเล่มเขียนด้วยหมึกสีแดงด้านบนของ
แบบพิมพ์ว่า “ใบแทน” และหมายเหตุไว้ในใบแทนนั้นด้วยว่า  “ออกใบแทนตามใบอนุญาต 
ฉบับเดิม ที่............ลงวันที่.............เดือน..........................พ.ศ................. ” การออกใบแทนจะต้อง
ออกให้ตรงกับเงื่อนไขที่ลงในใบอนุญาตเดิม เช่น ชนิด ขนาด หมายเลข เคร่ืองหมายทะเบียนอาวุธปืน 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต วันสิ้นอายุใบอนุญาต การลงชื่อต าแหน่งในแบบพิมพ์ ช่องนายทะเบียนท้องที่
นั้น เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนท้องที่ปัจจุบันที่ออกใบแทนเป็นผู้ลงชื่อ และประทับตราประจ า
ต าแหน่ง  
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4.  กรณีผู้ขออนุญาตยื่นค าขอออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) 
เนื่องจากใบอนุญาตเดิมสูญหายและทางอ าเภอไม่สามารถจะออกใบแทนให้ได้  เพราะต้นขั้ว
ใบอนุญาตและทะเบียนที่ เก็บรักษาไว้สูญหาย  เช่น กรณีที่ว่าการอ าเภอถูกไฟไหม้  กรณีนี้
กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี ้

 4.1  ให้ผู้ขอน าอาวุธปืนที่จะออกใบแทน (แบบ ป. 4) มาตรวจสอบเพื่อที่จะได้
ทราบว่าเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

 4.2  สอบสวนผู้ขอและพยาน 2 ปาก เพื่อยืนยันว่าปืนที่ขอใบแทนนั้นเป็นปืนของ 
ผู้ขอซึ่งได้ครอบครองมาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และได้มีการโอนหรือจดทะเบียนเคร่ืองหมายไว้ 
ณ ท้องที่ใดบ้าง ถ้าปรากฏว่าเป็นอาวุธปืนที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายไว้ในท้องที่อ่ืนก็ให้ขอส าเนา
แบบ ป. 4 ไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่ท าเคร่ืองหมายอาวุธปืนไว้เพื่อน ามาออกใบแทนให้แก่ผู้ขอ  
แต่ถ้าเป็นอาวุธปืนที่ออกใบอนุญาตให้ในท้องที่นั้นก็ให้นายทะเบียนสอบสวนรายละเอียด
ข้อเท็จจริงของอาวุธปืนดังกล่าว 

 4.3  เมื่อนายทะเบียนสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นอาวุธปืนที่ผู้ร้องได้ครอบครองไว้
ถูกต้องตามกฎหมายก็ให้นายทะเบียนออกใบแทน (แบบ ป. 4) ให้โดยกรอกรายการของอาวุธปืนใน
ใบแทน และเมื่อออกใบแทนไปแล้วให้นายทะเบียนท าบัญชีต้นขั้วทะเบียนใหม่เพื่อเป็นหลักฐาน
คราวต่อไป 

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมายอาวุธปืน ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต ห้ามมิให้
โอนอาวุธปืนให้แก่ผู้ที่มิได้รับใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตาย ให้ผู้ซึ่งมีอาวุธปืน หรือ
ใบอนุญาตของผู้ตายตกอยู่ในความครอบครองแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่  หรือ 
นายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาตหรือนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับใบอนุญาตตาย ภายในก าหนด 
สามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาต 

นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เก็บรักษาอาวุธปืนของผู้รับใบอนุญาตที่ตายไว้อย่างไร และ 
ณ ที่ใดสมควรแก่กรณี และถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเร่ืองสิทธิของทายาท ก็ให้เก็บรักษาไว้จนกว่าข้อโต้เถียง
นั้นถึงที่สุด 

3.2.8  การควบคุมโดยการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 
ผู้รับใบอนุญาตคนใดตกเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ให้แจ้งพฤติการณ์นั้น และ

ส่งมอบอาวุธปืน และใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนท้องที่
หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย  หรือถ้าปรากฏว่าผู้ใดรับใบอนุญาตเป็นผู้ซึ่งจะ 
ออกใบอนุญาตให้ไม่ได้  ให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย  
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เมื่อได้รับค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใช้แล้วให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน และใบอนุญาตแก่
นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า 

การเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. 4) ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490 มีขั้นตอนการเพิกถอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริง  
(1)  รวบรวมข้อเท็จจริง และพิจารณาว่าผู้รับใบอนุญาต (แบบ ป. 4) มีการกระท าที่เป็นเหตุ

ให้นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ตามมาตรา 65 มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490 หรือไม่ เช่น การขาดคุณสมบัติตามมาตรา 13 หรือกรณีเป็นผู้มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการซื้อขาย สนับสนุน คุ้มครอง ช่วยเหลือ หรือแสวงหาผลประโยชน์กับยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็น
การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยหรือการน าอาวุธปืนที่
ได้รับใบอนุญาตไปดัดแปลงแก้ไขให้เป็นปืนยิงกล ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวงที่ออกมาตามความใน
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 เป็นต้น   

(2)  กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่ต้องด้วย (1) แต่มีพฤติการณ์อันสมควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาต
คนใดจะเป็นผู้ต้องห้ามในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 13 (7) (8) หรือ (9) ให้นายทะเบียนท้องที่
พิจารณาด าเนินการเรียกประกันหรือทัณฑ์บนจากผู้นั้นด้วยตามมาตรา  98 แห่งพระราชบัญญัติ 
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 โดยด าเนินการทางปกครองเช่นเดียวกับการเพิกถอนใบอนุญาต (แบบ ป. 4)  

ขั้นตอนที่ 2 การให้โอกาสผู้รับใบอนุญาตทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้ง 
เตรียมการออกค าสั่งทางปกครองที่อาจกระทบสิทธิของผู้รับใบอนุญาต (ค าสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต ฯ หรือการเรียกประกันหรือทัณฑ์บน โดยแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับทราบ
อย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามนัยมาตรา  30 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาข้อเท็จจริง 
หากผู้รับใบอนุญาตไม่ได้แย้ง  หรือโต้แย้งพร้อมแสดงเหตุผลมาแล้ว ให้ประมวล

ข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อโต้แย้งและเหตุผลของผู้รับใบอนุญาต (หากมี) ว่ารับฟังได้เพียงใดและ 
มีเหตุผลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อเป็นข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของ
นายทะเบียนท้องที่ 
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ขั้นตอนที่ 4 การออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ 
(1)  กรณีนายทะเบียนท้องที่เป็นผู้ออกค าสั่งทางปกครองเพิกถอนใบอนุญาตฯ ซึ่งต้อง

ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน
ในการใช้ดุลยพินิจ พร้อมทั้งเจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งตามนัยมาตรา 37 มาตรา 40 และมาตรา 44 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแจ้งให้ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกล่าวส่งมอบอาวุธปืนและใบอนุญาต (แบบ ป. 4) ให้แก่นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า  
หากฝ่าฝืนให้ด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 66 ประกอบมาตรา 72 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490 

(2)  กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกค าสั่งทางปกครองเพิกถอน
ใบอนุญาตฯ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิงข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจตามนัยมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ปกครอง พ.ศ. 2539 พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา  50 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยไม่ต้องอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครองตามนัยมาตรา 40 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 และแจ้งให้ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวส่งมอบอาวุธปืน และใบอนุญาต (แบบ ป. 4) 
ให้แก่นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า หากฝ่าฝืนให้ด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 66 ประกอบมาตรา 
72 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 

(3)  บันทึกการเพิกถอนทางทะเบียนสารบบทะเบียนอาวุธปืนประจ าต าบล  และ 
ในระบบข้อมูลออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 5 การด าเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว 
(1)  เมื่อมีการส่งมอบอาวุธปืนตามขั้นตอนที่  4 แล้ว ให้ด าเนินการโอนอาวุธปืนหรือ

จัดการขายทอดตลาดตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 
(2)  รายงานกรมการปกครอง (ผ่านจังหวัด) เพื่อบันทึกการเพิกถอนทางทะเบียน 
(3)  แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทราบ เช่น สถานีต ารวจท้องที่ที่แจ้งพฤติการณ์ 

การกระท าผิดของผู้รับใบอนุญาต 
การริบอาวุธปืน 
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ที่ส่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีผู้รับใบอนุญาตให้สั่ง 

ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ถ้าภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ของเข้ามาถึง ผู้ส่งได้ยื่นค าร้องขอกลับออก
นอกราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสั่งอนุญาตก็ได้  เมื่อเป็นที่พอใจว่าผู้ส่ง 
ไม่มีส่วนในการกระท าผิดกฎหมาย 
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3.2.9  การควบคุมโดยการตรวจสอบ 
 การควบคุมโดยการตรวจสอบการมีและการใช้อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 

พ.ศ. 2490 มีกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ยื่นค าร้องขอใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ทางทะเบียนเป็นผู้
ขออนุญาตตลอดจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อไม่มีการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 

(1)  เจ้าหน้าที่ผู้ รับค าร้องจะต้องตรวจคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย และมีเอกสารครบถ้วน ตรวจสอบอาวุธปืนว่ามีการสวมทะเบียนหรือการปลอมปืน
หรือไม่ ตรวจสอบประวัติอาชญากรโดยการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือจะต้องไปตรวจสอบกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หากมีข้อสงสัยจะต้องมีการตรวจสอบบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร
บุคคล หรืออาวุธปืน เมื่อได้ความชัดเจนทั้งในเร่ืองของคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต และเร่ืองของ
อาวุธปืนก็รวบรวมเอกสารเสนอนายทะเบียนเพื่ออนุญาตต่อไป 

(2)  นายทะเบียนอาวุธปืน เมื่อได้รับเอกสารการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนจากเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติในเบื้องต้นแล้ว นายทะเบียน
จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตต้องเป็นเร่ืองที่อยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียน เช่น มีอาวุธปืน
กระบอกแรก หรือหลายกระบอก การขอใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด อาวุธปืนมีขนาดร้ายแรงหรือไม่  
มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดหรือไม่  หรือเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อย  
อาวุธปืนที่ขออนุญาตซ้ าขนาดที่เคยมีอยู่หรือไม่ 

กรณีการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนดังกล่าว ถึงแม้จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุก
ขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่นายทะเบียนจะพิจารณาเพื่ออนุญาตแล้วก็ตาม หากนายทะเบียนใช้ดุลพินิจ
แล้ว เห็นสมควรให้ชี้แจง ตรวจสอบ สอบสวน หรือให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ถือว่าเป็นกรณี
ที่ไม่เข้าลักษณะที่จะพิจารณาตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 

(3)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจใน
การตรวจสอบการพิจารณาของนายทะเบียน ถ้านายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในก าหนด สามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่และให้นายทะเบียน
เสนอค าอุทธรณ์นั้นต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่น 
ค าขอใบอนุญาต ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

DPU



 

 

105 

3.2.10  มาตรการการควบคุมโดยการลงโทษ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ให้ก าหนดโทษเพื่อการควบคุมการกระท าผิด

เกี่ยวกับการมีและใช้อาวุธปืนไว้ 2 ประเภท คือ โทษปรับ และโทษจ าคุก ได้บัญญัติบทก าหนดโทษ
ไว้ส่วนหน่ึงต่างหาก โทษปรับ และจ าคุกได้ก าหนดโทษขั้นต่ าและขั้นสูงไว้ ดังนี้28 

ผู้ใด ท าซ้ า มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ต้องระวางโทษตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ สองพันบาท 
ถึงสองหมื่นบาท 

ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเคร่ืองกระสุนปืน 
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน สิบปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้ามีอาวุธปืนของผู้อ่ืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ าคุก ตั้งแต่ หกเดือน ถึงห้าปี และปรับต้ังแต่ หนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท  

ใดมีเคร่ืองกระสุนปืนซึ่งมิใช่ส าหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับอนุญาตให้มี ให้ใช้ หรือ
น าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีไว้เพื่อเก็บ แต่น าไปยิง หรือโอนอาวุธปืนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาต หรือผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่น าเอาอาวุธปืนมามอบให้แก่นายทะเบียน ต้องระวาง
โทษจ าคุก ไม่เกิน สิบปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดพกพาอาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ห้าปี หรือ 
ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าพกพาไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้
จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ หกเดือนถึง
ห้าปี และปรับต้ังแต่ หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ผู้ที่ได้รับอนุญาต แต่ถ้าพกพาไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีเพื่อ
นมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 
ไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใด ท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง น าเข้า มีหรือจ าหน่าย ซึ่งกระสุนปืน
หรือกระสุนปืนส าหรับการค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี 
และปรับต้ังแต่ สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

ผู้ใด สั่ง น าเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                                                           
28  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ. 
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ผู้ใด ค้า หรือจ าหน่ายอาวุธปืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ ยี่สิบปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดใช้อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน นอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง กระท าความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาให้ผู้อ่ืนถึงแก่ชีวิต ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต  
ถ้าอาวุธปืนหรือกระสุนปืนมีอานุภาพไม่ร้ายแรง  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงจ าคุก 
ตลอดชีวิต 

ถ้าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตแล้วถูกท าลายหรือสูญหาย ไม่แจ้งเหตุ ไม่ส่งมอบใบอนุญาต
ให้แก่นายทะเบียน หรือย้ายถิ่นที่อยู่ไม่แจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนภายใน สิบห้าวัน หรือผู้ที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาต ไม่มอบอาวุธปืน หรือใบอนุญาตแก่นายทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท 
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บทที ่4 
วิเคราะห์สภาพปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน 
ตามกฎหมายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ 

สิ่งเทียมอาวุธปนืและแนวทางแก้ไข 
 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมายอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 การกระท าทางปกครอง
และการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองแล้วเห็นว่าการควบคุมการอนุญาตให้มีและ  
ใช้อาวุธปืน การพกพาอาวุธปืน การใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่  การเพิกถอนใบอนุญาต  
การริบอาวุธปืน การตรวจสอบและการลงโทษ นั้น ยังคงมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับหลักการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนและการตรวจสอบการกระท า 
ทางปกครองที่ได้ศึกษามาและกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงส่งผลก่อให้เกิดปัญหาในหลายเร่ือง 
หลายประเด็น ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  
4.1  ปัญหาการควบคุมอุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืนและแนวทางแก้ไข 

4.1.1  ปัญหาการควบคุมอุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 ได้ให้นิยามความหมายของอาวุธปืนไว้ในมาตรา 4 (1) ว่า “อาวุธปืน” หมายความถึง 
“รวมตลอดถึงอาวุธปืนทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเคร่ืองกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรือ
อัดลมหรือเคร่ืองกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ 
ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข้อ 1 ส่วนของอาวุธปืนซึ่งจะกล่าว
ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็น “อาวุธปืน” ตามความในมาตรา 4 (1) คือ (1) ล ากล้อง (2) เคร่ืองลูกเลื่อน หรือ
ส่วนประกอบส าคัญของเคร่ืองลูกเลื่อน (3) เคร่ืองลั่นไกหรือส่วนประกอบส าคัญของเคร่ืองลั่นไก 
(4) เคร่ืองส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบส าคัญของสิ่งเหล่านี้ 
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การที่บุคคลจะมีและใช้อาวุธปืนได้นั้น จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7 บัญญัติว่า 
“ห้ามมิให้ผู้ใด ท า ซื้อ มีใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่” และมาตรา 9 บัญญัติว่า “ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และ
เคร่ืองกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลส าหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬา
หรือยิงสัตว์” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ในข้อ 2 อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 
ต้องเป็นอาวุธปืน ชนิด และขนาดดังต่อไปนี้ (4) อาวุธปืนชนิดไม่มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ” 

จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันมีการน าอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ มาประกอบกับอาวุธปืน 
ที่ได้รับอนุญาตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนเพื่อประกอบอาญากรรมซึ่งเป็นการอาศัย
ช่องโหว่ของกฎหมายที่ก้าวตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างกรณีที่มีบุคคลน าปลอกลดเสียงไปติดกับ
ล ากล้องอาวุธปืน เพื่อให้มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ ถือได้ว่ามีการท าให้อาวุธปืนดังกล่าว
เปลี่ยนสภาพเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่  
11 (พ.ศ. 2522) ในข้อ 2 อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 ต้องเป็นอาวุธปืน 
ชนิด และขนาดดังต่อไปนี้ (4) อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ต้องเป็นอาวุธปืน
ชนิดไม่มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะตรวจพบตัวอาวุธปืนและปลอกลดเสียงแยกจากกัน
ไม่ได้มีการยึดติดกันไว้เพื่อให้มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ จึงไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 
ในข้อ 2 (4) และการมีปลอกลดเสียง ซึ่งก็ไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืนที่กฎหมายถือว่าเป็น
อาวุธปืนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 จึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เมื่อปลอกลดเสียงไม่เป็นส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดของอาวุธปืน จึงไม่ถือเป็นอาวุธปืนและไม่ต้องถูกควบคุมในการขออนุญาตมี ใช้ และน าเข้า 
ซึ่งถ้าตราบใดยังไม่ได้น ามาใช้กับอาวุธปืนก็ยังไม่มีโทษแต่ประการใด แต่ถ้าน ามาประกอบใช้กับ
อาวุธปืนก็จะท าให้เป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถอนุญาตให้ได้และก็จะท าให้อาวุธปืน 
มีประสิทธิภาพที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมได้ 

ในกรณีดังกล่าวได้มีการหารือข้อกฎหมายจากจังหวัดพัทลุง  โดยมีหนังสือจังหวัด
พัทลุง ที่ พท 0017/11728 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2553 ขอหารือการน าอาวุธปืนไปติดกล้องส่องทางไกล
และปลอกลดเสียงต่ออธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งเป็นนายทะเบียนอาวุธปืนว่า เนื่องจากอ าเภอเมือง
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พัทลุง กรณีที่สถานีต ารวจภูธรโคกชะงาย ได้สอบถามการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน น าอาวุธปืนไปติดกล้องส่องทางไกลและปลอกลดเสียงเพิ่มเติม 
โดยขอหารือว่ากรณีผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วน าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ไปติดปลอก  
ลดเสียงซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข้อ 2 (4) อาวุธปืนที่
นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ต้องเป็นอาวุธปืนชนิดที่ไม่มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ
ดังนั้น การน าปลอกลดเสียงมาติดอาวุธปืน เพื่อให้เสียงเบาผิดปกติ นั้น จะท าให้อาวุธปืนดังกล่าว
เปลี่ยนสภาพเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้มีและใช้  ใช่หรือไม่ และ 
การกระท าดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนลักษณะปืนหรือไม่ หากขณะตรวจพบอาวุธปืนและปลอกลดเสียง 
ปรากฏว่าอาวุธปืนและปลอกลดเสียงแยกจากกันการมีปลอกลดเสียงไว้ในครอบครองนั้นผิดกฎหมาย
หรือไม่ และการน าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ไปติดกล้องส่องทางไกลเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการเล็งเป้าหมายให้ดีขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนลักษณะปืนหรือไม่ 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตอบข้อหารือของจังหวัดพัทลุงโดยมีหนังสือ 
ที่ มท 0307.4/30588 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีความเห็นว่ากรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืน น าอาวุธปืนที่ได้รับใบอนุญาตแล้วมาติดปลอกลดเสียงเพื่อให้มีเคร่ืองบังคับเสียง
ให้เบาผิดปกตินั้น ถือได้ว่ามีการท าให้อาวุธปืนดังกล่าวเปลี่ยนสภาพเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียน  
ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490 ข้อ 2 อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 ต้องเป็นอาวุธปืน 
ชนิดและขนาด ดังต่อไปนี้ (4) อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ต้องเป็นอาวุธปืน
ชนิดไม่มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ กรณีอาวุธปืนที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะตรวจพบตัวอาวุธปืนและปลอกลดเสียงแยกจากกัน
ไม่ได้มีการยึดติดกันไว้เพื่อให้มีเคร่ืองบังคับ เสียงให้เบาผิดปกติ จึงไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นอาวุธปืนที่ นายทะเบียน จะออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 
ข้อ 2 (4) และการมีปลอกลดเสียง ซึ่งไม่เป็นส่วนของอาวุธปืนที่กฎหมายถือว่าเป็นอาวุธปืนตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ไว้เพียงอย่างเดียว จึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 อย่างไรก็ตาม หากการมี
ปลอกลดเสียงไว้กับอาวุธปืนหรืออยู่ในลักษณะพร้อมใช้กับตัวอาวุธปืนแล้วปลอกลดเสียงดังกล่าว
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหน่ึงของการกระท าผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 จึงอาจเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือ 
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มีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) เพราะ โดยสภาพของ
ปลอกลดเสียงดังกล่าวมีไว้เฉพาะการน ามาประกอบเข้ากับตัวอาวุธปืน ซึ่งเมื่อประกอบเข้ากันแล้ว 
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ข้อ 2 (4) และกรณีน าอาวุธปืน 
ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนไปติดกล้องส่องทางไกลเพิ่มเติมศักยภาพในการเล็ง
เป้าหมายให้ดีขึ้นนั้น ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข้อ 1  
ส่วนของอาวุธปืนซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็น “อาวุธปืน” ตามความในมาตรา 4 (1) คือ  
(1) ล ากล้อง (2) เคร่ืองลูกเลื่อน (3) เคร่ืองลั่นไก และ (4) เคร่ืองส่งกระสุน ซองกระสุน ดังนั้น 
“กล้องส่องทางไกล จึงไม่เป็นส่วนของอาวุธปืนที่ให้ถือเป็น “อาวุธปืน” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2491) ข้อ 1 และเมื่อน ากล้องส่องทางไกลมาติดกับอาวุธปืนก็ไม่ท าให้อาวุธปืนมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 11 ดังนั้น กรณีการน าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ไปติดกล้องส่องทางไกล ซึ่งไม่ใช่
เป็นส่วนของอาวุธปืนที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นอาวุธปืน จึงไม่ถือเป็นการกระท าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของอาวุธปืนแต่อย่างใดโดยหลักแล้วประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะครอบครอง
ทรัพย์สินรวมทั้งอาวุธปืน เพื่อป้องกันตนเองและทรัพย์สินแต่การใช้สิทธิดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้
กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 ได้ก าหนดให้นายทะเบียนสามารถอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนได้  โดยที่อาวุธปืนนั้น
ไม่มี เคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ แต่โดยข้อเท็จจริงเคร่ืองลดเสียงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธ
ปืนตาม ค านิยามอาวุธปืนตามมาตรา 4 (1) และกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ซึ่งก าหนดค าว่า 
อาวุธปืน ให้หมายถึง ส่วนประกอบของอาวุธปืนด้วย เช่น ล ากล้อง เคร่ืองลูกเลื่อน เคร่ืองสับไกและ
เคร่ืองส่งกระสุน ดังนั้น การน าเคร่ืองลดเสียง ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาวุธปืนนั้น มาติดตั้งกับอาวุธ
ปืนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่าการที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดเคร่ืองลดเสียงถือว่า
เป็นอาวุธปืนด้วยนั้นเป็นปัญหากฎหมายอันส าคัญที่เป็นเหตุให้มาตรการควบคุมอาวุธปืนของรัฐ 
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายอาวุธปืนอย่างเต็มที่ 
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4.1.2  แนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมอุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน  
จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจาก 

นายทะเบียนได้น าอุปกรณ์ปลอกลดเสียงไปติดกับอาวุธปืนท าให้อาวุธปืนเปลี่ยนสภาพเป็นอาวุธ
ปืนที่มีเคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ จึงเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้
ได้แต่ถ้าในขณะที่ตรวจพบอุปกรณ์ปลอกลดเสียงอยู่แยกต่างหาก ซึ่งไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาวุธปืน จึงไม่มีความผิดและไม่มีกฎหมายควบคุมการจ าหน่าย จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เพื่อที่จะได้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตน าปลอกลดเสียงมาติดกับอาวุธปืน  เพื่อเก็บเสียงจาก
อาวุธปืนในขณะประกอบอาชญากรรม ซึ่งท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาอย่างมากมาย 
โดยเฉพาะน าไปสังหารคู่กรณีที่ เกิดความขัดแย้งกัน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง 

จากการศึกษากฎหมายอาวุธปืนในต่างประเทศพบว่าในหลายประเทศ มีแนวคิดและ
หลักการในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเอง และทรัพย์สินเพื่อการกีฬาและเพื่อ
เก็บอาวุธปืนที่ใช้ไม่ได้ และมีการป้องกันไม่ให้น าอาวุธปืนไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 
หรือน าไปก่ออาชญากรรมอันสร้างให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม 

ในกรณีของประเทศมาเลเซีย การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพื่อการล่าสัตว์และเพื่อการกีฬา ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน ค.ศ. 1960 ได้ให้ค านิยาม  
ค าว่า “อาวุธปืน” หมายถึง “อาวุธใด ๆ ที่มีล ากล้องยิงให้ตายได้ โดยการบรรจุลูกกระสุนหรือจรวด
อย่างอื่นเข้าไป ส าหรับยิงออกมาจากล ากล้องนั้น และให้หมายรวมถึงอาวุธอื่นใดที่ออกแบบหรือให้
ปรับใช้ หรือสามารถปรับใช้ในการยิงด้วยของเหลวหรือแก๊สหรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินได้กับให้หมายรวมถึงปืนลมที่เป็นปืนสั้น ปืนยาว ปืนกล ปืนพก และส่วนประกอบ 
ใด ๆ ของอาวุธอ่ืนดังกล่าวนั้น เคร่ืองอุปกรณ์ใด ๆ ของอาวุธดังกล่าวที่ออกแบบหรือให้ปรับใช้
เพื่อให้เกิดเสียงหรือแสงวับวาวน้อยลง จากการยิงด้วยอาวุธปืนดังกล่าว” 

ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ ได้บัญญัติห้ามบุคคลใดมีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่ก าหนด เจตนาของการ
อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็เพื่อป้องกันชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน  ตามหลักสิทธิพื้นฐานของ
ประชาชนตามกฎหมายอาวุธปืนของสิงคโปร์ค าว่า  “อาวุธ” หมายรวมถึงปืนขนาดเล็ก ปืนลม  
ปืนสั้นลม ปืนอัตโนมัติ ปืนสั้นอัตโนมัติ และปืนสั้นชนิดใด ๆ ที่สามารถยิงกระสุนลูกปราย กระสุน
หรือจรวดอ่ืนใด หรือสามารถพ่นของเหลวเปลวไฟ หรือก๊าซพิษ ที่เป็นอันตรายและส่วนประกอบ
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ใด ๆ ของสิ่งดังกล่าวนั้น และดาบปลายปืน กระบี่  (ดาบ) ดาบสั้นสองคม (กริช) หอกและ 
ปลายหอก ส่วนค าว่า “ปืน” หมายรวมถึงปืนใหญ่ ปืนครก ปืนยิงเร็ว และปืนกล และสิ่งอ่ืนใดที่มี
ลักษณะคล้ายปืน 

ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีสิทธิและเสรีภาพในการมีและ 
ใช้อาวุธปืนได้มีรัฐบัญญัติควบคุมอาวุธปืน ค.ศ. 1968 ได้บัญญัติสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่เก็บเสียงของ
อาวุธปืนถือว่า เป็นอาวุธปืนไว้ ดังนี ้

นิยามศัพท์ มาตรา 921 (9) เพื่อใช้ในบทนี้ 
(3)  “อาวุธปืน” หมายถึง (A) อาวุธใด ๆ (รวมทั้งปืนอัดลม) ที่จะถูกออกแบบหรือ 

ถูกดัดแปลงไป เพื่อปล่อยหรือยิงวัตถุด้วยการจุดระเบิด (B) กรอบ หรือภาชนะของอาวุธนั้น ๆ  
(C) เคร่ืองดับเสียงหรือเคร่ืองเก็บเสียงของอาวุธปืน หรือ (D) สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการท าลายใด ๆ  
สิ่งดังกล่าวไม่รวมถึง อาวุธปืนโบราณ 

(24) “อุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน” (Firearm Silence) หรือ “เคร่ืองขจัดเสียงอาวุธปืน” 
(Firearm muffler) หมายถึงสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ เพื่อใช้เก็บขจัดหรือลดเสียงระเบิดของอาวุธปืนที่
สะดวกในการถือติดมือรวมถึงส่วนผสมของชิ้นส่วนใด ๆ ที่ถูกออกแบบดัดแปลงและตั้งใจใช้เพื่อ
ประกอบหรือประดิษฐ์เคร่ืองเก็บเสียงอาวุธปืน หรือเคร่ืองขจัดเสียงอาวุธปืนและชิ้นส่วนใด ๆ  
ที่ตั้งใจใช้ในการประกอบ หรือประดิษฐ์ดังกล่าว 

จากการที่ได้กล่าวถึงกฎหมายต่างประเทศมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ในต่างประเทศมีการ
ตรากฎหมาย เพื่อควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันไม่ให้น าอาวุธปืนไปใช้ในการก่อความ
ไม่สงบเรียบร้อยและการกระท าอันเป็นอาชญากรรมและเพื่อเป็นการป้องกันดังกล่าวจึงได้ให้
ความหมายของอาวุธปืนไว้อย่างหลากหลาย เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนส าคัญของอาวุธปืน 
อย่างเช่น ประเทศมาเลเซียได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า อาวุธปืน ให้หมายรวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ของ
อาวุธปืนที่ออกแบบหรือให้ปรับใช้เพื่อให้เกิดเสียงน้อยลงนั้นก็คือ  อุปกรณ์ลดเสียง โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีสิทธิและเสรีภาพในการมีและใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกัน
ตนเองและทรัพย์สิน ยังได้ก าหนดอุปกรณ์เก็บเสียงเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธปืน และเป็นสิ่งที่รัฐออก
กฎหมายมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าว เพราะได้ตระหนักถึงว่าอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อน าไปใช้รวม
กับอาวุธปืนก็จะท าให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธปืนในการที่จะน าไปก่ออาชญากรรมได้ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 กับกฎหมายต่างประเทศแล้วในเร่ืองค าจ ากัดความของ
อาวุธปืน ซึ่งกฎหมายอาวุธปืนของประเทศไทย ไม่ได้รวมถึงอุปกรณ์ลดเสียง จึงเห็นควรน า
แนวความคิดและหลักการในการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันการน าอาวุธปืนไปใช้ใน
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สิ่งที่ผิดกฎหมายมาปรับใช้และแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย  โดยให้ความหมายของอาวุธปืนให้
ครอบคลุมอุปกรณ์เคร่ืองลดเสียงด้วยจะเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมอาวุธปืนซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ลดเสียงไม่ให้มีผู้น าไปใช้สร้างความเสียหาย  
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี ้

(1)  ให้เพิ่มบทนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ค าว่า “เคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ” 
หมายความว่า “อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเข้ากับอาวุธปืน เพื่อท าให้การใช้อาวุธปืนมีการเก็บเสียงหรือ 
มีเสียงเบาผิดปกติ”  

(2)  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  

 (ก)  ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ท้องที่ 

 (ข)  ห้ามมิให้ผู้ใด ท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น าเข้า หรือค้า ซึ่งเคร่ืองบังคับเสียงให้เบา
ผิดปกติ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 
4.2  ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและแนวทางแก้ไข 
 4.2.1  ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 ได้วางหลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนไว้ ดังนี้ 

1. บุคคลใดประสงค์จะมีและใช้อาวุธปืนจะต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ท้องที่ ตามมาตรา 7 

2. การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นให้ออกได้ 3 กรณี คือ ส าหรับให้ในการ
ป้องกันตัวหรือทรัพย์สินส าหรับใช้ในการกีฬาหรือส าหรับใช้ในการยิงสัตว์ ตามมาตรา 9 วรรคแรก 

3. ใบอนุญาตใบหนึ่งให้ออกได้ส าหรับอาวุธปืนกระบอกหนึ่งเท่านั้นหมายความว่า
ผู้ใดมีอาวุธปืนหลายกระบอกจะต้องมีใบอนุญาตทุกกระบอก 

4. บุคคลที่จะออกใบอนุญาตให้ได้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 
ก าหนด มาตรา 13 
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5. เจ้าพนักงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้
อาวุธปืน คือ อธิบดีกรมการปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตจังหวัดอ่ืน 
นายอ าเภอในเขตอ าเภอ 

6. ใบอนุญาตส าหรับให้มีและใช้อาวุธปืน มีก าหนดอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาต
เป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น ตามมาตรา 23 (3) 

7. การที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 ได้ก าหนดประเภท ชนิด 
และขนาดของอาวุธปืน ตามมาตรา 55 ซึ่งก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ข้อ 2 

ปัญหาการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในการป้องกันตัวและทรัพย์สินบุคคลธรรมดา 
และข้าราชการ หรือ เจ้าพนักงานผู้รักษาความสงบเรียบร้อย จะมีขนาด ชนิด ประเภท จ านวนเท่าใด 
ไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย ในกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ข้อ 2 ก าหนด ไว้เพียงว่าอาวุธ
ปืนประเภทใดที่นายทะเบียนจะอนุญาตให้ได้ ไม่ได้ก าหนดว่าบุคคลผู้มีหน้าที่อย่างไรจะใช้อาวุธ
ปืนชนิด ขนาด และ จ านวนเท่าใด ดังนั้น จึงท าให้นายทะเบียนท้องที่  ผู้ได้ รับแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส าหรับนายทะเบียนท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้อนุญาต 
คือ อธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนท้องที่จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายทะเบียน
ท้องที่อ าเภอ คือ นายอ าเภอในประเทศไทยมีจังหวัด 76 จังหวัด 878 อ าเภอ นายทะเบียนจึงใช้
ดุลพินิจในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ที่แตกต่างกันไป 

จากการศึกษารายงานของนายทะเบียนท้องที่ของแต่ละอ าเภอ ซึ่งรวมกันเป็นจังหวัด  
จะเห็นได้ว่าในแต่ละท้องที่นายทะเบียนได้อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่แตกต่างกันมากเช่นใน 
แต่ละเดือนบางอ าเภอไม่ได้อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเลย บางอ าเภอได้อนุญาตการมีและใช้อาวุธ
ปืนมากกว่า 100 ราย จึงเห็นความแตกต่างกันของนายทะเบียนที่ใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกัน 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้รับใบอนุญาตบางคนมีอาวุธปืน 1 กระบอก บางคนมีอาวุธปืน 
จ านวน 10 กระบอก และบางคนมีอาวุธปืนมากกว่า 100 กระบอก ที่ใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ 
ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการอนุญาตเกินความจ าเป็นและเป็นการใช้ดุลพินิจของ  
นายทะเบียนที่แตกต่างกันในการอนุญาตแต่ละบุคคล 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้เกิดปัญหาในด้านการออกค าสั่งทางปกครอง โดย
นายทะเบียนท้องที่ไม่อนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืน ในการมีอาวุธปืนกระบอกที่หนึ่งหรือ
กระบอกที่สองที่สามแต่กับบางคนมีอาวุธปืนมากกว่า 10 กระบอก ถึง 100 กระบอก จึงน าไปสู่การ
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองในเร่ืองการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่โดยจะเห็นได้จากคดีที่ 
ฟ้องต่อศาลปกครอง ดังนี ้
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คดีนี้ โดยมีผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน เป็นผู้ฟ้องคดี และมีนายอ าเภอในฐานะ 
นายทะเบียนท้องที่อ าเภอ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2 ต่อศาลปกครอง เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
ล่าช้าเกินสมควรในส่วนนี้จะกล่าวเฉพาะแต่การที่นายอ าเภอใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่ง
เป็นปญัหาของการใช้ดุลพินิจของนายอ าเภอผู้เป็นนายทะเบียนท้องที่ 

ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนพกสั้น แบบกึ่งอัตโนมัติ 
ขนาด 9 มม. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เพื่อใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้สอบถาม
ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 ถึงผลการพิจารณาค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว  แต่ปลัดอ าเภอ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 ได้ปฏิเสธการออกใบอนุญาตด้วยวาจาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  
มีนโยบายให้ประชาชนมีอาวุธปืนไว้ป้องกันทรัพย์สินในบ้านได้เพียง  1 กระบอก โดยไม่ได้ให้
เหตุผลในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อพิจารณาตลอดจนข้อสนับสนุนในการ
ใช้ดุลพินิจประกอบการออกค าสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1  
ออกค าสั่งปฏิเสธเป็นหนังสือให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้บันทึกในท้าย 
ค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนตามที่ปลัดอ าเภอแจ้งด้วยวาจาต่อผู้ฟ้องคดี  ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีที่ 2 จนเวลาผ่านไปเกินกว่าเก้าสิบวันก็ยังไม่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงน าคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีค าสั่งพิพากษาหรือค าสั่ง ตลอดจนมีค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 
เพิกถอนค าสั่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี มีและใช้อาวุธปืน ซึ่งเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 ด าเนินการพิจารณาค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนของผู้ฟ้องคดีใหม่ตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้รับค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนพกสั้น 
ขนาด 9 มม. ของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงได้สอบสวนคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีพบว่าผู้ฟ้องคดีเคยได้รับ
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 7.65 มม. จ านวนหนึ่งกระบอก เพื่อใช้ป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินเช่นคร้ังก่อนอีก จึงใช้ดุลพินิจสั่งการไม่อนุญาตตามค าขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งสั่งการใน
ค าขอดังกล่าว โดยปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ 
การขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านค าให้การว่า  ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
แต่ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เป็นเพียง
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ค าแนะน าภายในหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 ไม่อาจน ามาอ้างเป็นเหตุผลในการออกค าสั่ง 
ทางปกครองได้ เพราะพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง 
วางระเบียบการออกใบอนุญาตมิใช่ให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยออกเป็นค าสั่งหรือมีหนังสือสั่งการ
แต่อย่างใด 

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีและได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในส านวนคดี  กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ที่ไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท าที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ 

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน พกสั้น  
ขนาด 9 มม. ต่อผู้ฟ้องคดีที่ 1 ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามการพิจารณาค าขออนุญาตของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่า 
ปลัดอ าเภอแจ้งด้วยวาจาว่า ผู้ถูกฟ้องที่  1 ไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แก่ผู้ฟ้องคดี  
เพราะมีอาวุธปืน 1 กระบอกแล้ว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้สั่งการในท้ายแบบค าขออนุญาต 
มีและใช้อาวุธปืนของผู้ฟ้องคดีความว่า นโยบายให้ประชาชนทั่วไปควรมีอาวุธปืนไว้ป้องกัน
ทรัพย์สินในบ้านได้ เพียงหนึ่งกระบอก ซึ่งปลัดอ าเภอได้เสนอวันนั้น ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ก็สั่งการอย่าง
เร็วที่สุดในวันเดียวกันนั้น และไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องทราบ จึงเป็นการออกค าสั่งทางปกครองโดย 
ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส าหรับข้อกล่าวอ้างของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาแล้ว 1 กระบอก  
ในคร้ังนี้ขอเพิ่มใหม่อีก 1 กระบอก ด้วยเหตุผลเดียวกันเพื่อใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงต้องด าเนินการตามขั้นตอนพิจารณาอนุญาตกล่าวคือ จะต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง
เหตุผลเพิ่มเติมว่ามีความจ าเป็นอย่างไร ที่ต้องมีอาวุธปืนเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนั้น 
ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ 1 ให้ผู้ฟ้องคดี กรอกข้อความในเอกสารดังกล่าวตามล าพัง โดยมิได้ชี้แจง จึงไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ 1 ฟังไม่ขึ้น 

ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 ที่ได้สั่งการในท้ายแบบ 
ค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งค าสั่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธ
ปืนขนาด 9 มม. และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ด าเนินการพิจารณาค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนของ 
ผู้ฟ้องคดีใหม่โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานความจ าเป็นที่ต้องขอ
อนุญาตมีและใช้อาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอก ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมี 
ค าพิพากษา 
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จากค าวินิจฉัยตามค าพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า การจะพิจารณา
อนุญาตให้บุคคลใดมีและใช้อาวุธปืนหรือไม่นั้น ล้วนเป็นอ านาจและดุลพินิจของนายทะเบียน 
แต่ละคนโดยแท้ ซึ่งการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนแต่ละคนดังกล่าวก็มีความแตกต่างกันออกไป
และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายมหาชนโดยเจตนารมณ์ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
การมีและใช้อาวุธปืน เพื่อคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ก็มีข้อยกเว้นให้บุคคล 
อาจมีและใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินเพื่อการกีฬาหรือเพื่อล่าสัตว์ ได้ ดังนั้น  
การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดมีหรือใช้อาวุธปืนได้  จึงควรต้องมีมาตรการหลักการที่ชัดแจ้ง
แน่นอน และมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริง  

ตามหลักทฤษฎีอ านาจดุลพินิจ หมายถึง ความสามารถในอันที่จะต้องสินใจออกค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาค าสั่งทั้งหลาย ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้ออกได้ เพื่อด าเนินการให้บรรลุ
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย ซึ่งตามหลักนิติรัฐฝ่ายปกครองจะมีดุลพินิจโดยอิสระ
มิได้ จะต้องมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ควบคุมและก าหนดกรอบการใช้ดุลพินิจนั้น ถ้าฝ่ายปกครอง
ใช้อ านาจดุลพินิจไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือนอกกรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้  ย่อมเป็นการ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีอ านาจ
ดุลพินิจ การกระท าของนายทะเบียนท้องที่  ซึ่งอาจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอหรืออธิบดี 
กรมการปกครอง อาจใช้อ านาจในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในการใช้อ านาจดุลพินิจไม่เป็นกลาง 
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ไม่ได้บัญญัติกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ในการใช้
ดุลพินิจของนายทะเบียนไว้ชัดเจนจะส่งผลเสียหายกับประชาชนผู้ใช้สิทธิของตนในการขออนุญาต
มีและใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองและทรัพย์สิน 

ดังนั้น การบังคับใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ขัดต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

4.2.2  แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แต่ในบางเร่ืองเช่น จ านวน ขนาด 
ชนิด และประเภทหรือหลักเกณฑ์ความจ าเป็นที่จะอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ยังไม่มีกฎหมาย
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ก าหนดไว้ชัดเจน เป็นแต่เพียงใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนในการอนุญาต 
ให้มีและใช้อาวุธปืน จึงส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และเกิดคดีฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครอง และอาจน าไปสู่การใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม และการใช้อ านาจในการอนุญาตหรือ
ออกค าสั่งทางปกครองอย่างไม่เป็นธรรมหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้เขียนเห็นว่าควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 หรือบัญญัติกฎหมายระดับรองลงมาที่
กฎหมายให้อ านาจไว้ในการออกกฎ ระเบียบใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
เพื่อเป็นกรอบในการใช้อ านาจดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในเร่ืองการใช้อ านาจดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์  ได้
บัญญัติกฎหมายให้มีการออกกฎระเบียบในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเพื่อความชัดเจนของ
กฎหมายในการที่จะใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและในบางเร่ืองก็ได้ก าหนด
กฎหมายไว้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจพิจารณาให้ใช้อาวุธปืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ในกรณีประเทศมาเลเซียได้มีกฎหมายที่เกี่ ยวกับอาวุธปืนมาเลเซียฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ก็คือกฎหมายฉบับที่  206 ว่าด้วยอาวุธปืน ปี 1960 ซึ่งก าหนดให้ใช้บังคับแก่อาวุธปืน  
สิ่งเทียมอาวุธปืน และกระสุนปืน กฎหมายฉบับนี้เรียกว่า กฎหมายอาวุธปืน 1960 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและพกพาไว้ในมาตรา 3 “(1) ตามกฎหมายฉบับนี้และกฎข้อบังคับใด ๆ 
ที่ออกตามกฎหมาย ฉบับนี้จะไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ยึดถือหรือควบคุมซึ่งอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนใด ๆ นอกจากเขาจะได้เป็นผู้ถือใบอนุญาตอาวุธปืนที่ออกให้แก่เขาตามมาตรา 4 (2) 
กรณีตามมาตรา (1) บุคคลอาจมีหรือใช้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนได้ภายในขอบเขตของการ
อนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายที่ออกให้แก่เขาตามมาตรา 4” 

การขออนุญาตได้ก าหนดไว้ในมาตรา 4 ว่า “(1) ค าขอส าหรับใบอนุญาตอาวุธปืน หรือ
ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน ให้ท าตามแบบที่ก าหนดไว้ ยื่นต่ออธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐซึ่งผู้ยื่นค าขอ
มีถิ่นที่อยู่และให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอดังกล่าว (2) ตามกฎหมาย
ฉบับนี้และกฎข้อบังคับใดที่ออกตามกฎหมายฉบับนี้  อธิบดีกรมต ารวจจะอนุญาตตามค าขอ
ใบอนุญาต อาวุธปืน หรือใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนฉบับใดก็ได้ตามสมควรแก่กรณี  ถ้าเป็นที่
พอใจแก่เขาว่า ค าขอนั้นมีเหตุผลอันดี ในการให้ผู้ขอมีไว้ในครอบครอง ยืดถือไว้หรือควบคุมหรือ
พกพาและใช้ได้ตามควรแก่กรณี ซึ่งอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน ตามที่ระบุไว้ในค าขอนั้นและ
ในการนี้ให้ผู้ขอมีอ านาจกระท าการได้เท่าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณชนหรือผลประโยชน์ของ
สาธารณะ (3) ใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนฉบับหนึ่ง ๆ จะเป็นไปตามแบบที่

DPU



 119  

ก าหนดไว้และจะก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใด ๆ ให้ผู้ยึดถือปฏิบัติก็ได้ ลักษณะสภาพและ
จ านวนหรือเคร่ืองหมายบ่งบอกอื่น ๆ ของอาวุธปืนที่ออกใบอนุญาตให้” 

ในการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนได้ก าหนดไว้ ในมาตรา 5 (2) ว่า “จะไม่มีการออก
ใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพกอาวุธปืน หรือออกใบอนุญาตให้ใหม่แก่บุคคลที่มีอายุต่ า
กว่าสิบแปดปี ทั้งนี้อธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐซึ่งผู้ยื่นค าขอที่มีอายุอย่างน้อยสิบหกปีแต่ไม่เกินสิบ
แปดปี มีที่อยู่อาจใช้ดุลพินิจ ยกเว้นข้อก าหนดในอนุมาตรานี้ได้ ถ้าเขาเป็นที่พอใจว่ามีพฤติการณ์
อันควรยกเว้นให้จึงเป็นการชอบธรรมในการออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตใหม่แก่บุคคลนั้น  โดย
บันทึกเหตุผลในการอนุญาตดังกล่าวไว้ด้วย” 

ในกรณีประเทศสิงคโปร์ได้มีกฎหมายอาวุธปืนของ สิงคโปร์ Arms and Explosives 
Act (chapter13) กฎหมายนี้ควบคุมการผลิต การใช้ การขาย การเก็บรักษา การขนส่ง การน าเข้า  
การส่งออก และการครอบครอง ซึ่งอาวุธและวัตถุระเบิด หลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและพกพาได้ 
ก าหนดไว้ในมาตรา 8 (1) “ห้ามบุคคลใดมีอาวุธและวัตถุระเบิด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนั้น” การขออนุญาตได้ก าหนดไว้ในมาตรา 9 (1) “ให้รัฐมนตรี
ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานเป็นผู้มีอ านาจในการออกใบอนุญาตและสามารถออกกฎซึ่งเป็น
กฎหมายล าดับรองในการก าหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ในการอนุญาตได้ ” ในมาตรา 40  
ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎเพื่อให้ปฏิบัติตามในเร่ืองกฎข้อบังคับ การครอบครองปืน หรืออาวุธ 
กฎข้อบังคับการน าเข้าหรือขนส่งปืนหรืออาวุธและกฎข้อบังคับว่าด้วยการผลิต และการจ าหน่ายปืน 
หรืออาวุธและการซื้ออาวุธและในมาตรา 10 บัญญัติว่า “ใบอนุญาตทุกใบที่ออกตามกฎหมายนี้หรือ
กฎข้อบังคับใดที่ออกตามกฎหมายนี้น่าเชื่อได้ว่าออกตามกฎหมายภายใต้เร่ืองนี้” 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ได้บัญญัติกฎเกณฑ์  
การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนไว้ให้นายทะเบียนอาวุธปืนมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้แก่
บุคคลที่กฎหมายก าหนดไว้และ ถ้าบทบัญญัติใดที่ไม่ได้บัญญัติรายละเอียดไว้ก็ให้ไปออกกฎ
ข้อบังคับใหม่ อย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 40 แห่งกฎหมายอาวุธปืนและ
วัตถุระเบิดให้ รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎข้อบังคับได้ ในกฎหมายอาวุธปืนของประเทศมาเลเซียได้
ก าหนดให้ นายทะเบียนใช้อ านาจดุลพินิจในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแก่บุคคลที่มีอายุ  
สิบหกปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี และให้บันทึกเหตุผลในการอนุญาตน้ันไว้ด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับดุลพินิจ ฝ่ายปกครองจ าเป็นต้องมีอ านาจดุลพินิจ ในการพิจารณาและ
ตัดสินใจ แต่ดุลพินิจดังกล่าวต้องเป็นอ านาจที่เกิดจากกฎหมายและฝ่ายปกครองจะต้องใช้อ านาจ
ดุลพินิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดนั้น ในการตรากฎหมาย  
ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถออกกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนทุกกรณีได้  ดังนั้นจึงเปิดช่องให้ฝ่ายบริหาร 
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ใช้ดุลพินิจเป็นรายกรณีไปได้ แต่ขณะเดียวกัน ถ้าฝ่ายบริหารใช้อ านาจดุลพินิจนอกกรอบที่กฎหมาย
ให้อ านาจไว้ก็จะมีองค์กรที่มีอ านาจควบคุมเข้ามาตรวจสอบได้ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเขียนว่า 
ฝ่ายปกครองต้องใช้ดุลพินิจอย่างไร กรณีนี้ฝ่ายปกครองต้องใช้ดุลพินิจโดยผูกพันตามหลักกฎหมาย
ทั่วไป หรือรัฐธรรมนูญ เช่น หลักความเสมอภาค หรือหลักความได้สัดส่วน หรือที่เรียกว่าหลักความ
สมควรแก่เหต ุดังนั้น การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองยังต้องถูกควบคุมอยู่ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไป 
การควบคุมการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่เป็นการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย และการควบคุม
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

ในการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีการออกค าสั่งค าวินิจฉัยรวมทั้ง
มาตรการต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ที่ออกค าสั่งต้องมีอ านาจในการปกครองที่ออกค าสั่งนั้น ๆ โดยรัฐใช้
อ านาจผ่านเจ้าหน้าที่ในค าสั่งจะต้องมีเนื้อหาสาระให้ผู้รับค าสั่งกระท าการหรือละเว้นกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งที่ออกโดยรัฐฝ่ายเดียว การสั่งการมีลักษณะเป็นการ
ใช้อ านาจทางปกครอง ซึ่งไปกระทบสิทธิหรือหน้าที่ของประชาชนอย่างเช่น การสั่งอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาตในการให้มีและใช้อาวุธปืน เป็นต้น 

จากการศึกษาแนวคิด ระเบียบกฎหมายอาวุธปืนของประเทศไทยและอาวุธปืนของ
ต่างประเทศในการใช้อ านาจดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่
ก าหนดไว้และต้องมีอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองในการออกค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการอนุญาตการมีและการใช้อาวุธปืน จะต้องมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นกรอบ จึงจะท าให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจดุลพินิจไปในทางที่เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

ดังนั้น การที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในทางที่เป็นธรรมและชอบด้วย
กฎหมายในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะต้องมีบทบัญญัติหรือก าหนดหลักเกณฑ์เป็นกรอบไว้ 
ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดยให้ก าหนดหลักเกณฑ์ ว่า บุคคลทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษา
ความสงบเรียบร้อยจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนชนิด ขนาด และจ านวนเท่าใดเพื่อให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และการใช้อาวุธปืนและเพื่อใช้ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเป็นกรอบไว้หรือ  
มีกฎข้อบังคับไว้ในการใช้อ านาจดุลพินิจ 
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4.3  ปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืนและแนวทางแก้ไข 
 4.3.1  ปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 

สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนยังไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญยังเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ได้ลดลงแต่กลับมีแนวโน้มจะ
สูงและรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ผู้มีอิทธิพลจ านวนมากยังคงความเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่โดยมีมือปืน  
เป็นบริวารรัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต่างก็มีนโยบายด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย แต่ไม่สามารถควบคุมอาชญากรรมรวมตลอดถึงผู้มีอิทธิพลได้ อุปกรณ์ที่ส าคัญที่ใช้
ประกอบอาชญากรรมดังกล่าว และเป็นเคร่ืองมือของผู้มีอิทธิพล คือ อาวุธปืนทั้งที่เป็นอาวุธปืน 
ถูกกฎหมายและอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย 

มาตรการทางกฎหมายที่จะน ามาควบคุมอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายและอาวุธปืน  
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาวุธปืนเถื่อนนั่นก็คือ การเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน
ใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เพื่อที่จะน าไปสู่การลดอาชญากรรมต่อไป 

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้มีมาตรการเพิกถอนใบอนุญาตไว ้3 กรณ ีคือ 

1.  ในกรณีที่บุคคลทั่วไปได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมีอาวุธปืนติดตัวไปได้
ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตได้พกพาอาวุธปืนติดตัวเป็นที่หวาดเสียว 
ต่อประชาชน ผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งพักใบอนุญาตหรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้  

2.  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตคนใด ตกเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ในภายหลัง
จากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งพฤติการณ์นั้น และส่งมอบอาวุธ
ปืนเคร่ืองกระสุนปืนและใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนโดยไม่ชักช้าและให้นายทะเบียนท้องที่  หรือ
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตน้ันเสีย 

3.  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้ซึ่ง  
จะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ เนื่องจากการกระท าผิดกฎหมายให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่ง 
เพิกถอนใบอนุญาตน้ันเสีย เมื่อได้รับค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธ
ปืน เคร่ืองกระสุนปืน และ ใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนโดยไม่ชักช้า 

การเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสามกรณี นั้น นายทะเบียนไม่สามารถใช้บังคับกฎหมายได้
เลย เพราะว่านายทะเบียนไม่ทราบพฤติการณ์และเหตุที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้  และเพราะเหตุใด
ที่นายทะเบียนไม่ทราบถึงเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ เป็นเพราะเหตุจากการบัญญัติ
กฎหมายบางมาตราที่สะท้อนปัญหาไปสู่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองอ่ืน  ๆ ตามมาและ 
ผลสุดท้ายมาสู่การไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองของการเพิกถอนใบอนุญาตอาวุธปืนได้ 
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ปัญหาที่เป็นต้นเหตุแห่งการไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองของการเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ นั้นก็คือ การที่ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมีอายุตลอดชีวิตของผู้ได้รับอนุญาตใน
ระหว่างที่ได้ รับอนุญาตจากนายทะเบียนไปแล้ว  โดยมิได้มีการตรวจสอบใด ๆ ต่อมาอีก  
ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้มีบทบัญญัติที่ให้ตรวจสอบและรายงานให้นายทะเบียนทราบใน 3 เร่ือง คือ 

1.  ในกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใดย้ายถิ่นที่อยู่  ให้แจ้งการย้าย
แก่นายทะเบียนท้องที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายและถ้าย้ายไปอยู่ต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายแก่ 
นายทะเบียนท้องที่ใหม่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายไปอีกด้วย 

2.  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตายให้ผู้ซึ่งมีอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนหรือใบอนุญาต
ของผู้ตายตกอยู่ในความครอบครองแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่  ซึ่งตนอยู่หรือนายทะเบียน
ท้องที่ที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับใบอนุญาตภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาต 

3.  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายเป็นอันตราย หรือลบเลือนอ่านไม่ออกให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในสามสิบวัน 

ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามในกรณีดังกล่าวมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
แต่บทบัญญัติในกรณีดังกล่าว ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพราะว่ามีโทษน้อย 
ผู้รับใบอนุญาตไม่สนใจที่ปฏิบัติตามกฎหมายโทษปรับหนึ่งพันบาท มีอายุความหนึ่งปี เมื่อผู้รับ
ใบอนุญาตต่อมาด าเนินการภายหลัง 1 ปี ไปแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปรับและได้รับโทษอื่นแต่ประการใด 
และใบอนุญาตก็มีอายุตลอดชีวิตผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการครอบครองอาวุธปืนก็ยังถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเป็นปัญหาที่การเพิกถอนใบอนุญาตไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามมา 

ในกรณีริบอาวุธปืน นั้น ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้มีการบัญญัติเร่ืองการริบอาวุธปืนไว้ให้ตกเป็นของ
แผ่นดินเมื่ออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนที่บุคคลใด หรือตามใบอนุญาตได้สั่งเข้ามาถึงแล้ว  
ถ้าไม่มีผู้ รับไปจากรมศุลกากรตามเวลาที่ก าหนดไว้  แจ้งเจ้าของให้มารับ หรือให้ขนส่งกลับ 
นอกราชอาณาจักรมิฉะนั้นให้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบว่าอาวุธปืนใดที่เจ้าหน้าที่ได้เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว 
หรืออาวุธปืนใดที่เจ้าของตายแล้วหรือเจ้าของไม่ได้ครอบครองหรือเจ้าของอาวุธปืนไปอยู่เสียที่
ต่างประเทศ หรือที่ อ่ืน โดยทิ้งอาวุธปืนไว้ที่บ้าน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนน าอาวุธปืนนั้น 
ไปกระท าสิ่งที่ผิดกฎหมาย อาจสร้างความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคล หรือต่อประเทศชาติได้ แต่
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กฎหมายไม่ได้บัญญัติเร่ืองเหล่านี้ไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีอาวุธปืนไว้เพื่อ
ป้องกันตนเองและทรัพย์สิน แต่การมีและใช้อาวุธปืนนั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่ถ้าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืนแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้จะต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ
การมีและใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้  และหากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
นายทะเบียนต้องมีอ านาจริบหรือสั่งเพิกถอนไปอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนนั้นได้ 

แนวคิดหลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งส าคัญที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ค านึงถึงเสมอในการด าเนินกิจกรรมทางปกครอง การกระท าทางปกครองจะต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นอุดมการณ์พื้นฐานของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ในระบอบประชาธิปไตยการกระท าทั้งหลายขององค์กรของรัฐย่อมจะต้องเป็นไปเพื่อประชาชนทั้งปวง 
เพื่อสันติและความดีงามร่วมกัน หลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะย่อมเป็นหลักการส าคัญใน
การใช้กฎหมาย ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เพิกถอนใบอนุญาตและริบอาวุธปืน
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย การกระท าดังกล่าวนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณชน และ
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยส่วนรวม 

จากการศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และแนวคิดหลักการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ การที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจึงเป็นสาเหตุให้มี
การเพิกถอนอาวุธปืนและอาวุธปืนที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ที่เจ้าของอาวุธปืนไม่ได้เก็บรักษาไว้
เป็นอย่างดีอาจน าไปสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับสังคมได้ จึงจะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อ
เพิกถอนอาวุธปืนดังกล่าวจึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและจะเป็นมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

4.3.2  แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 
ปัญหาการเพิกถอนใบอนุญาตอาวุธปืนและการริบอาวุธปืน โดยมีสาเหตุมาจากการ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้
ไม่มีการตรวจสอบ จึงเป็นเหตุน าไปสู่การน าอาวุธปืนไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย สร้างความไม่สงบ
เรียบร้อยให้กับสังคม 
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ผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาไว้ซึงความสงบเรียบร้อยในสังคมและคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิของกฎหมายต่อไป 

ในการศึกษากฎหมายต่างประเทศเร่ืองการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน  
มีรายละเอียดที่จะเปรียบเทียบได้ ดังนี ้

ในกรณีประเทศอังกฤษได้มีพระราชบัญญัติอาวุธปืน ปี 1968 เพื่อก าหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการครอบครอง และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและกระสุนปืน ในมาตรา 3 (1)  
ได้บัญญัติว่าการออกหรือต่อใบอนุญาตปืนสั้นจะกระท าโดยหัวหน้างานของต ารวจหากพิจารณา
เห็นว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นภัยต่อสาธารณชน จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศอังกฤษมีการตรวจสอบอาวุธปืน ใบอนุญาตอาวุธปืนมีระยะเวลา
ของการอนุญาตโดยมีการตรวจสอบหลังการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วและในมาตรา 11 (1) 
เมื่อผู้มีใบอนุญาตอาวุธปืนยื่นค าร้องขอมีหรือขอต่ออายุใบอนุญาตปืนสั้นให้ออกหรือต่อได้ไม่เกิน
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแม่บท ในมาตรา 12 (1) เมื่อใบอนุญาตถูกถอดถอนตามมาตรา 
30 (1) ของพระราชบัญญัติแม่บท หัวหน้างานต ารวจจะแจ้งให้ผู้ถือใบอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ส่งมอบใบอนุญาตและอาวุธปืนและกระสุนในครอบครองตามที่ระบุในใบอนุญาต 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน ค.ศ. 1968 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1997 ได้กล่าวเร่ืองการเพิกถอน
ใบอนุญาต ในมาตรา 30 (1) ใบทะเบียนนั้นอาจถูกเพิกถอนโดยหัวหน้าเจ้าพนักงานต ารวจพื้นที่   
ซึ่งผู้ถือใบอนุญาตภูมิล าเนาอยู่ ตามเหตุผลส าคัญพื้นฐานตามที่กล่าวไว้ในอนุมาตรา (2) ถึง (5) ใน 
(2) ใบทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้ถ้าหัวหน้าเจ้าพนักงานต ารวจมีเหตุผลอันสมควรเชื่อว่า  
ผู้ถือใบทะเบียนมีอุปนิสัยควบคุมตนเองไม่ได้ มีจิตใจไม่ปกติหรือเป็นผู้มีความไม่เหมาะสมที่จะมี
อาวุธปืนไว้กับตน หรือถ้ามีไว้จะเป็นอันตรายต่อสาธารณชนหรือความสงบสุข และถ้าผู้ถือใบทะเบียน
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่รายงานการแจ้งย้ายที่อยู่ และในมาตรา 36 ได้บัญญัติโทษส าหรับผู้กระท า
ผิดในเร่ืองการโอนย้ายที่ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ หรือกรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืนตามมาตรา 1 แห่ง พระราชบัญญัติอาวุธปืน ค.ศ. 1968 จะต้องถูกลงโทษถ้ามีส่วนร่วม
ในการกระท าความผิดจะต้องถูกจ าคุกเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินที่กฎหมายก าหนด
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้ากระท าผิดตามดังกล่าวหาด้วยการจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีประเทศมาเลเซีย ได้มีกฎหมายอาวุธปืน ค.ศ. 196 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปืนไว้ 
ในมาตรา 4 (4) ใบอนุญาตอาวุธปืน หรือใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน หากมิได้ยกเลิกหรือเพิกถอน
เสียก่อน จะสิ้นอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี ถ้ามีการต่อใบอนุญาตก็ให้มีระยะเวลาหนึ่งปี 
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นับแต่วันที ่30 มิถุนายน และสามารถต่อใบอนุญาตไปเร่ือย ๆ ในมาตรา 31 รัฐมนตรีอาจออกค าสั่ง
ให้เพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จ าเป็น 
เพื่อการนั้น มาตรา 30 เมื่อใบอนุญาตให้มีหรือพกพาใด ๆ ถูกเพิกถอนหรืองดใช้ให้บุคคลที่ยึดถือ
ใบอนุญาตดังกล่าวไว้ส่งมอบใบอนุญาตดังกล่าวแก่สถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุดโดยมิชักช้ า มาตรา 7  
ในกรณีที่อาวุธปืนสูญหายหรือถูกท าลาย บุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบอนุญาตต้องแจ้งสถานีต ารวจที่ 
ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ของบุคคลนั้น ต้องกระท าภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงการสูญหายหรือถูก
ท าลายและการละเลยไม่แจ้งภายในก าหนดดังกล่าว บุคคลที่ว่านั้นทุกคนจะถูกลงโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันริงกิต 

วิธีปฏิบัติกรณีขาดคุณสมบัติตามกฎหมายอาวุธปืน ค.ศ. 1960 มาตรา 27 “บุคลใด
ครอบครองอาวุธปืนต่อมากกลายเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะขาดคุณสมบัติจะต้องถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตหรือถูกยกเลิก ต้องส่งมอบอาวุธปืนต่อสถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ชักช้า ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มารับอาวุธปืนภายในหกเดือนนับแต่วันที่ฝากให้อาวุธปืนนั้นเป็นอันถูกริบ” และถ้า
บุคคลใดไปต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่าสามเดือน ต้องฝากอาวุธปืนไว้กับบุคคลที่มีใบอนุญาต
อาวุธปืน หรือฝากสิ่งของไว้เพื่อความปลอดภัยไว้ที่สถานีต ารวจ ถ้าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผิดเงื่อนไข 
ภายหลังรับใบอนุญาตต้องรับโทษตามมาตรา 43 บุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบัญญัติใดใน
กฎหมายนี้ หรือตามกฎข้อบังคับใด ๆ ที่ออกตามกฎหมายนี้และไม่มีบทลงโทษไว้โดยเฉพาะ  
ต้องมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันริงกิตหรือทั้งจ าทั้งปับ” 

ในกรณีประเทศสิงคโปร์ กฎหมายอาวุธปืนและวัตถุระเบิดได้บัญญัติเร่ืองการเพิกถอน
ใบอนุญาตและการริบอาวุธปืนไว้ ในมาตรา 29” บรรดาสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด
ใด ๆ ภายใต้กฎหมายนี้ หรือกฎข้อบังคับใด อาจถูกยึดไว้โดยเจ้าพนักงานต ารวจ รวมทั้งอุปกรณ์ที่
บรรจุมันไว้จะต้องริบให้ตกเป็นของรัฐ และยังได้บัญญัติวิธีปฏิบัติภายหลังได้รับใบอนุญาตไว้ใน
มาตรา 15” บุคคลใดครอบครองอาวุธปืนที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือใบอนุญาตหมดอายุ  
จะต้องถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุด  ถ้าเจ้าของ
อาวุธปืน น าอาวุธปืนไปฝากไว้ที่สถานีต ารวจภายใน 6 เดือนไม่มารับให้อาวุธปืนตกเป็นของรัฐ 
และอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตน ามาฝากไว้ที่สถานีต ารวจ ถ้าไม่มีเจ้าของมาร้องคืนภายใน 6 เดือน  
นับจากที่ฝากสิ่งนั้นจะตกเป็นของรัฐ” 

แนวคิดของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง หลักการพื้นฐาน
ในระบบกฎหมายปกครองที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน โดยปกติแล้วรัฐมีอ านาจ
เหนือเอกชนโดยกฎหมายได้ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระท าเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มุ่งผลประโยชน์มหาชน หรือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ถ้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

DPU



 126  

กระท าการไปก้าวล่วงกระทบสิทธิของเอกชนแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบดูว่า มีกฎหมายให้
อ านาจในการกระท าเช่นนั้นหรือไม่ หลักในกฎหมายปกครองคือ หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ย่อมไม่สามารถกระท าการใด ๆ ที่กระทบสิทธิของเอกชนได้ หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติรัฐประกอบด้วย 
หลักการย่อย 2 หลักการ คือ หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ และหลักการกระท าทางปกครองต้อง 
ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

การเพิกถอนใบอนุญาตอาวุธปืนและการริบอาวุธปืน เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลและในทรัพย์สิน การกระท าดังกล่าวจะกระท าได้ก็โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายและ 
ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น จะต้องประกอบไปด้วยหลักความเสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐานหลัก
ความพอสมควรแก่เหตุ การกระท าทางปกครองใด เป็นการกระท าที่ล่วงสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่
ปัจเจกชน แม้การกระท าทางปกครองนั้น จะมีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ก็จะต้องกระท าพอสมควรแก่เหตุหลักความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระท าทางปกครอง
โดยเหตุที่การกระท าทางปกครองเป็นการใช้อ านาจฝ่ายเดียวที่เหนือกว่าของฝ่ายปกครอง ก าหนด
กฎเกณฑ์ให้ปัจเจกชนต้องปฏิบัติในการกระท าทางปกครองจะต้องมีหลักสุจริตและต้องใช้หลัก
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะของประชาชน 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ พร้อมทั้งแนวคิดการ
กระท าทางปกครองในเร่ืองการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน  โดยจะต้องมีการบัญญัติ
กฎหมายเพิ่มเติมให้อ านาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้เจ้าหน้าที่ 
ก็มีอ านาจ โดยน าหลักการของกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อที่จะใช้แก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตอาวุธปืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว  ดังนั้นจึงเห็นควร
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(1)  ให้นายทะเบียนท้องที่มีอ านาจหน้าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อพบการ  
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนที่อาจน าไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(2)  ให้ประชาชนสามารถน าอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายมามอบให้กับทางราชการ เพื่อ 
ท าบัญชีควบคุมและน าไปจัดการตามกฎหมาย 

(3)  ให้นายทะเบียนมีอ านาจในการริบอาวุธปืนที่ตรวจพบว่าเป็นอาวุธปืนที่  
ผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการน าไปกระท าความผิดที่สร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน  
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4.4  ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษที่ไม่เหมาะสมและแนวทางแก้ไข 
 4.4.1  ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 ได้บัญญัติเร่ืองใบอนุญาตอาวุธปืนไว้ในมาตรา 23 (3)” ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น” และได้บัญญัติ
โทษส าหรับความผิดที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณี
ย้ายที่อยู่ไม่แจ้งย้ายต่อนายทะเบียน อาวุธปืนหาย หรือเจ้าของอาวุธปืนตายแล้วผู้เก็บรักษาอาวุธปืน
ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อมีบุคคลน าอาวุธปืนดังกล่าวไปกระท าความผิดหรือน าไปก่ออาชญากรรม 
นายทะเบียนไม่สามารถทราบได้ว่าอาวุธปืนนั้นอยู่กับผู้ใด ใช้การได้หรือไม่ ใครเป็นเจ้าของอาวุธปืน 
ที่แท้จริง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดโทษไว้ในมาตรา 83 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท 

จากบทบัญญัติของกฎหมาย น าปัญหาในการควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะในเร่ืองการ
ตรวจสอบและการลงโทษเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมายใบอนุญาตอาวุธปืน
มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น จึงไม่มีการตรวจสอบ อาวุธปืนว่ายังอยู่
หรือไม่ มีสภาพเป็นเช่นไร ใครเป็นผู้ครอบครอง จึงท าให้นายทะเบียนไม่สามารถตรวจสอบได้  
นายทะเบียนจะทราบก็ต่อเมื่อได้น าอาวุธปืนไปประกอบอาชญากรรมแล้ว จึงท าให้ ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนอาวุธปืนไม่เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถน าไปสู่การควบคุมอาวุธปืนได้ ส่วนมาตรการทางโทษ
ที่จะน ามาบังคับเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือผู้ที่เก็บรักษาอาวุธปืนให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายก็มีโทษปรับหนึ่งพันบาท และอายุความของโทษปรับหนึ่งพันบาทก็มีแต่หนึ่งปี  
นายทะเบียนได้ตรวจพบในภายหลังจากหนึ่งปีไปแล้วก็ไม่สามารถลงโทษปรับได้ เพราะขาดอายุ
ความ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการ
ควบคุมอาวุธปืนและความสงบเรียบร้อยของสังคม 

แนวคิดในการควบคุมอ านาจของรัฐ ต้องมีมาตรการในการประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎร โดยเจ้าพนักงานของรัฐที่กระท าการภายใต้อ านาจของรัฐบาล ที่อาจไปกระทบถึงสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลใด ๆ จะต้องกระท าโดยมีกฎหมายให้อ านาจไว้โดยชัดแจ้งและเฉพาะ แต่
ภายในขอบเขตของกฎหมายก าหนดไว้ แม้ว่าการกระท านั้นจะไปคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน หรือประโยชน์ของมหาชนโดยรวมก็ตาม รัฐจะต้องมีหลักพื้นฐาน 2 ประการ คือ  
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง และหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายจะต้องบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อที่จะไม่ให้
รัฐใช้อ านาจเกินขอบเขตสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่กฎหมายได้บัญญัติให้ประชาชนที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและ 
ใช้อาวุธปืนมีอายุตลอดระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่  จึงเป็นปัญหาของการตรวจสอบและไม่สามารถ
บังคับให้ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ เนื่องจากมีโทษที่ไม่เหมาะสมและจะน ามาซึ่งผลกระทบต่อ 
ความสงบสุขเรียบร้อย ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีไว้เพื่อคุ้มครอง และป้องกัน
ไม่ให้ภยันตรายเกิดขึ้นแก่ประชาชน และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

4.4.2  แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม 
จากการศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตลอดจนแนวคิดในการควบคุมอ านาจ

ของรัฐ ปัญหาเร่ืองการตรวจสอบและการลงโทษที่ไม่เหมาะสมสามารถแก้ไขได้โดย แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490 ให้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบอาวุธปืนได้ และเพิ่มโทษ
ให้เหมาะสมกับความผิดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า  มีแนวคิด และหลักการของการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อให้มีการควบคุม ตรวจสอบ และลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียด 
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

ในกรณีประเทศอังกฤษ ได้มีกฎหมายอาวุธปืน ค.ศ. 1988 ในมาตรา 3 “การออกหรือ
การต่อใบอนุญาตปืนสั้น จะกระท าโดยหัวหน้างานของต ารวจ หากพิจารณาเห็นว่าผู้ขออนุญาต 
ไม่เป็นภัยต่อสาธารณชน” และในมาตรา 11 “เมื่อผู้มีใบอนุญาตยื่นค าร้องขอมีอาวุธปืน หรือขอต่อ
ใบอนุญาตอาวุธปืนสั้นให้ออกให้ได้ไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้” ดังนั้น จะเห็นได้ว่า 
อายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะต้องมีระยะเวลาที่ก าหนดไว้  และในมาตรา 14 ได้บัญญัติ 
ไว้ว่า “ผู้เก็บรักษาอาวุธปืนไม่ระมัดระวังท าให้อยู่ในความครอบครองของผู้อ่ืน โดยไม่มีใบอนุญาต 
หรือไม่รายงานเมื่ออาวุธปืนสูญหายหรือถูกขโมยให้ถือว่าผู้นั้นก่ออาชญากรรมจะต้องรับโทษจ าคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน ระดับ 5 หรือทั้งจ าทั้งปรับ” พระราชบัญญัติอาวุธปืน (แก้ไข)  
ค.ศ. 1997 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 33 อาวุธปืนที่ได้ขาย ให้ ให้ยืม หรือโอนย้าย ต้องแจ้งต่อหัวหน้า 
เจ้าพนักงานต ารวจผู้อนุมัติออกใบอนุญาต ภายใน 7 วัน นับแต่วันโอนย้าย การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยไม่ได้แจ้งความดังกล่าวจะถือว่ามีความผิดโดยละเมิดต่อกฎหมายนี้  “ในมาตรา 36  
ได้ก าหนดบทลงโทษไว้ ถ้ามีส่วนร่วมในการกระท าความผิด จะต้องจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 
ไม่เกินกฎหมายก าหนด หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถ้ามีความผิดตามข้อกล่าวหาจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าได้กระท าความผิดอันเนื่องด้วยการโอน ย้าย หรืออ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยปืน 
ซึ่งจะต้องลงโทษตามความผิดด้วยการจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินระดับ 5 ของระดับ
มาตรฐานหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ในกรณีประเทศมาเลเซีย ได้มีกฎหมายอาวุธปืน ค.ศ. 1960 ได้บัญญัติเร่ืองอายุของ
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะสิ้นอายุลงในวันที่  30 ของเดือนมิถุนายนต่อไปจากวันที่ออกให้ 
แต่อธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐสามารถต่อใบอนุญาตให้ใหม่เป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ 30 ของเดือน 
มิถุนายน และอาจต่อไปได้เร่ือย ๆ โทษเกี่ยวกับใบอนุญาตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 8 “ผู้ใดฝ่าฝืน
กฎหมายมีไว้ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด
ในใบอนุญาตต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นริงกิตหรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
ในมาตรา 7 ได้บัญญัติโทษเกี่ยวกับอาวุธปืนสูญหายไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วัน การ
ละเลยไม่ได้แจ้งภายในก าหนดจะต้องถูกลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันริงกิต  และยังได้บัญญัติ
บทลงโทษผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังได้รับใบอนุญาตในมาตรา 43” บุคคลใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายนี้หรือตามข้อบังคับใด ๆ ที่ออกตามกฎหมายนี้ และ 
ไม่มีบทก าหนดโทษไว้โดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองพันริงกิต 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ได้มีกฎหมายอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ได้บัญญัติเร่ืองอายุ
ของใบอนุญาตไว้ในมาตรา 10 “ใบอนุญาตทุกใบที่ออกตามกฎหมายนี้ ใบอนุญาตจะหมดอายุหลัง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และได้ก าหนดโทษไว้เกี่ยวกับใบอนุญาตในมาตรา 8 บุคคลใดฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย ปืนที่อยู่ในความครอบครองหรือภายใต้ควบคุมของบุคคลนั้น จะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 เหรียญ ต่อปืนหนึ่งกระบอก และจ าคุก 3 ปี 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ สิงคโปร์  
แต่ละประเทศได้ก าหนดอายุของใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนไว้ของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป 
และยังได้ก าหนดโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภายหลังที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว ไม่แจ้งย้าย
อาวุธปืน หรือไม่แจ้งต่อนายทะเบียนเมื่ออาวุธปืนสูญหายโดยมีความผิดทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายอาวุธปืนของประเทศไทยแล้วในเร่ือง อายุของใบอนุญาตและ 
เร่ืองการลงโทษภายหลังจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นควรก าหนดอายุของใบอนุญาตให้มีและ
ใช้อาวุธปืนไว้ให้ชัดเจน เพื่อการตรวจสอบและก าหนดโทษให้เหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
มาเลเซียได้ก าหนดอายุใบอนุญาตไว้ระยะเวลา 1 ปี เพื่อความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมาย  
ในประเทศไทยควรก าหนดให้มีระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้มีการตรวจสอบในด้านข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ส่วนโทษในประเทศอังกฤษ จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ประเทศมาเลเซีย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ส่วนประเทศสิงคโปร์มีโทษจ าคุก  3 ปี  และในประเทศมาเลเซีย  มีโทษปรับ 1,000 ริงกิต  
ประเทศสิงคโปร์มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 เหรียญ เมื่อปรับค่าของเงินของประเทศมาเลเซีย 1 ริงกิต 
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เท่ากับ 10 บาท 1,000 ริงกิต เท่ากับ 10,000 บาท ของประเทศไทย ส่วนของประเทศสิงคโปร์  
1 เหรียญ เท่ากับ 20 บาท 1,000 เหรียญ เท่ากับ 20,000 บาท เพื่อการปรับสภาพเศรษฐกิจ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศในแถบภูมิภาคเดียวกันจึงเห็นควรลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมายภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว เร่ือง อาวุธปืนสูญหาย การโอน ย้าย หรือเจ้าของ 
อาวุธปืนตาย หรือไม่ได้อยู่ภายในประเทศ ให้แจ้งต่อนายทะเบียน ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้มีโทษปรับ 
10,000 บาท หรือโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ให้มีอายุได้ไม่เกิน 3 ปี  
2.  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองโอนย้ายอาวุธปืนอาวุธปืน

สูญหาย หรือเจ้าของอาวุธปืนตายหรือไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ให้แจ้งต่อนายทะเบียน ถ้าไม่แจ้งต่อ
นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดต้องมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

การศึกษามาตรการบังคับทางกฎหมายในการมีและใช้อาวุธปืน ตามกฎหมายว่าด้วย 
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งเป็นกฎหมายบัญญัติขึ้น
เพื่อใช้ควบคุม ก ากับดูแลในเร่ืองความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในประเทศเป็นกฎหมายที่
ตราขึ้นเพื่อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีและใช้อาวุธปืน ซึ่งเป็นการปกครองแบบ
นิติรัฐ (The Legal state)  

ในเร่ืองเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนอันถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ เป็น
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีแนวคิดและเจตนารมณ์ให้บุคคลมี
และใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองและทรัพย์สิน เพื่อการกีฬาและล่าสัตว์ ดังนั้นการบังคับใช้
กฎหมายต้องเป็นไปโดยเคร่งครัด เพื่อการควบคุมอาวุธปืนมิให้ไปใช้ในทางการก่ออาชญากรรม
และเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 2490 ยังคงมีบทบัญญัติบางประการที่ 
ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเร่ืองหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตการมีและใช้อาวุธปืนการ
ใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ การควบคุมตรวจสอบอาวุธปืนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
ตลอดทั้งในเร่ืองบทก าหนดโทษที่ไม่เหมาะสม กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน อันจะส่งผล
ไปถึงความมั่นคงภายในประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

เมื่อได้ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนและการกระท าและ 
การตรวจสอบทางปกครองในประเทศไทย  และกฎหมายต่ างประเทศที่มีสภาพพื้นที่ 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย และที่มีความเหมือนกันและแตกต่าง
กันในระบบกฎหมายรวม 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา 
เห็นว่า พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและ
หลักการตรวจสอบทางปกครองที่ได้ศึกษาและไม่เอ้ือต่อความเป็นธรรมแก่ผู้ขออนุญาตในการมี
และใช้ อาวุธปืน ในหลายเร่ืองหลายประเด็น ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
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1.  ปัญหาการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนอนุญาตให้ได้แต่ภายหลัง  
ได้น าอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ มาประกอบกับอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
อาวุธปืนเพื่อประกอบอาชญากรรม ในกรณีที่มีบุคคลน าปลอกลดเสียงไปติดกับล ากล้องอาวุธปืน 
เพื่อบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ ถือได้ว่ามีการกระท าให้อาวุธปืนดังกล่าวเปลี่ยนสภาพเป็นอาวุธปืนที่
นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ แต่ถ้าตรวจพบตัวอาวุธปืนและปลอกลดเสียงแยกจากกัน
ไม่ได้มีการยึดติดกัน จึงไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอาวุธปืน และปลอกลดเสียง 
ก็ไม่ถือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน จึงไม่ต้องถูกควบคุมในการอนุญาตมีใช้และน าเข้า  
จึงเป็นปัญหาของการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 

2.  ปัญหาการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนในการป้องกันตัวและทรัพย์สินที่นายทะเบียน
แต่ละท้องที่ใน 76 จังหวัด 878 อ าเภอ ใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละเดือนบางอ าเภอไม่ได้อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและบางอ าเภออนุญาตมากกว่า 100 ราย 
บางคนขออนุญาตปืนหนึ่งกระบอก แต่นายทะเบียนไม่อนุญาต บางคนมี อาวุธปืนมากกว่า  
100 กระบอก ที่ใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่นายทะเบียนอนุญาต จึงเห็นได้ว่าการใช้ดุลพินิจ 
ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของนายทะเบียนไม่มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจน 

3.  ปัญหาการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน นายทะเบียนไม่สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายได้ เพราะการบัญญัติกฎหมายบางมาตราที่สะท้อนปัญหาไปสู่การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามมาและผลสุดท้ายมาสู่การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองการ 
เพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืนได้ เช่น ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการย้ายอาวุธปืน ซึ่ง 
มีโทษปรับเพียงหนึ่งพันบาท อายุความหนึ่งปี จึงเป็นปัญหาที่การเพิกถอนใบอนุญาตไม่มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อนายทะเบียนตรวจพบอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายก็ไม่สามารถริบได้เพราะไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ 

4.  ปัญหาในการควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะในเร่ืองการตรวจสอบและการลงโทษ 
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ใบอนุญาตอาวุธปืนมีอายุตลอดเวลาที่
ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น จึงไม่มีการตรวจสอบอาวุธปืน จึงท าให้ระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนอาวุธปืนไม่เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถน าไปสู่การควบคุมอาวุธปืนได้ ส่วนมาตรการทางโทษ
ที่จะน ามาใช้เป็นมาตรการควบคุมก็ยังไม่เหมาะสม การลงโทษจึงไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมาย 

อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนดังกล่าวแล้วข้างต้น 
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน  
วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

1.  แนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ 
แก้ไขเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (1/1) ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน  

เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี ้
ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้ เป็น  (1/1) ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน  

เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี ้
“(1/1) เคร่ืองบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเข้ากับอาวุธปืน 

เพื่อท าให้การใช้อาวุธปืน มีการเก็บเสียงหรือมีเสียงเบาผิดปกติ” 
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 7/1 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน  

เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  
“มาตรา 7/1 ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ท้องที่  
“มาตรา 7/2 ห้ามมิให้ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น าเข้า หรือค้า ซึ่งเคร่ืองบังคับเสียงให้เบา

ผิดปกติ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน” 
2.  แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี ้
ให้เพิ่มข้อความนี้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี ้
“หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง” 
3.  แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปืน 
แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี ้
“มาตรา 7/3 ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา 7 ให้น าอาวุธปืนที่ท า

หรือมีไว้เป็นความผิด และผู้กระท าผิดยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกระทรวงมหาดไทย” 
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ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในมาตรา 22 วรรคท้าย 
“เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการมีอาวุธปืนติดตัวเป็นไปโดยเรียบร้อย  ให้ผู้มี

อ านาจออกใบอนุญาตตามมาตรานี้  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาต การสั่งพักใช้หรือการเพิกถอน
ใบอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัวแก่กระทรวงมหาดไทย หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้วแต่กรณี” 

ให้เพิ่มความนี้เป็นมาตรา 85/1 และมาตรา 85/2 ดังนี ้
มาตรา 85/1 อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน 

ที่มีไว้เป็นความผิด ถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ให้นายทะเบียนท้องที่มีอ านาจริบไว้เพื่อความสงบ
เรียบร้อย 

มาตรา 85/2 ให้ส่งมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน  
ที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัตินี้  แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดท าบัญชีควบคุม ชนิด ขนาด 
จ านวน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการหรือจัดการตามที่เห็นตามสมควร 

4.  แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการลงโทษ 
 (1)  ควรแก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้มีความชัดเจนทั้งในด้านเนื้อหาและหลักเกณฑ์
เพื่อการตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม 

แก้ไขมาตรา 23 (3) ดังนี ้
ให้ยกเลิกความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 83 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 มาตรา 62 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 69 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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พระราชบัญญัติ 

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

พระยามานวราชเสวี 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
และดอกไม้เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนวัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง  

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
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(๓)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง  
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 

(๔)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง  
(ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๕)  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง  
(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

และบรรดาบทกฎหมาย  กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๑)  “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเคร่ืองกระสุนปืน 

โดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเคร่ืองกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของ
พลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น  ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ใน
กฎกระทรวง 

(๒)  “เค ร่ืองกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด  กระสุนปราย  
กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง  
เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติ
ล้ายคลึงกัน หรือเคร่ืองหรือสิ่งส าหรับอัดหรือท า หรือใช้ประกอบเคร่ืองกระสุนปืน 

(๓)  “วัตถุระเบิด” คือ วัตถุที่สามารถส่งก าลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลัน
ในเมื่อระเบิดขึ้น โดยมีสิ่งเหมาะมาท าให้เกิดก าลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้น 
ท าให้มีแรงท าลายหรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่าง ๆ หรือวัตถุอ่ืนใด
อันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้ หรือท าขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(๔)  “ดอกไม้เพลิง” หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอ่ืน
ใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน 

(๕)  “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะท าให้หลงเชื่อ
ว่าเป็นอาวุธปืน 

(๖)  “มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองแต่ไม่หมายความถึงการที่
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดที่มีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและตกอยู่ในความครอบครอง
ของบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาสิ่งที่ว่านี้ 
มิให้สูญหาย 
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(๗)  “สั่ง” หมายความว่า ให้บุคคลใดส่งหรือน าเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักร 
(๘)  “น าเข้า” หมายความว่า น าเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักรไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  
(๙)  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่มาตรา ๘ ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑)  อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของ 

(ก)  ราชการทหารและต ารวจที่มีหรือใช้ในราชการ 
(ข)  หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน 
(ค)  หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน

อันส าคัญของรัฐ 
(ง)  ราชการทหารและต ารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้

ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและต ารวจ หรือของหน่วยราชการ แล้วแต่กรณี 
(๒)  อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนประจ าเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกติ 

ซึ่งได้แสดงและให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว 
(๓)  ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจ าเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกติ 
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด ขนาดและ

การก าหนดจ านวน ตลอดจนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ลักษณะ และการอย่างอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีและใช้
หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการน้ัน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อ่ืนและออกกฎกระทรวงใน
เร่ืองต่อไปนี้ คือ 

(๑)  จ ากัดชนิดและจ านวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน นอกจากของราชการ
ทหารและต ารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง 

(๒)  วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
(๓)  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
(๔)  กิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (๑) ตามมาตรา ๕ วรรคสอง และ
ตามมาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน 

  
ส่วนที ่๑ 

อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล 
  

มาตรา ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดมีเคร่ืองกระสุนปืนซึ่งมิใช่ส าหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับ
ใบอนุญาตให้มีและใช้ 

 มาตรา ๘ ทวิ  ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและ
เร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มี
ขึ้น เพื่อนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด 

ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑)  เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและต ารวจ 

ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
(๒)  ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๕ 

วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศหรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 

(๓)  ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจ าเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการน้ัน 
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มาตรา ๙  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคล
ส าหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ 

ใบอนุญาตน้ันให้ออกส าหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก 
มาตรา ๑๐  อาวุธปืนที่ ได้ออกใบอนุญาตให้ตามมาตราก่อน ให้นายทะเบียน 

ท าเคร่ืองหมายประจ าอาวุธปืนนั้นไว้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บให้ออกได้ส าหรับอาวุธปืนที่นาย

ทะเบียนเห็นว่าช ารุดจนใช้ยิงไม่ได้หรืออาวุธปืนแบบพ้นสมัย หรืออาวุธปืนซึ่งได้รับเป็นรางวัลจาก
การแข่งขันยิงปืนในทางราชการ  

มาตรา ๑๒  อาวุธปืนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีไว้เพื่อเก็บนั้น ห้ามมิให้ยิง และห้ามมิให้มี
เคร่ืองกระสุนปืนไว้ส าหรับอาวุธปืนนั้น  

มาตรา ๑๓  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่ 
(๑)  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ 

มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๙๓ ถึงมาตรา ๓๐๓ 
 (ข)  มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วัน 

พ้นโทษถึงวันยื่นค าขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพื่อป้องกัน
หรือโดยถูกยั่วโทสะ 

(๒)  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑  
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ 
หรือมาตรา ๓๘ 

(๓)  บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจาก
วันยื่นค าขอ ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) และ (๒) เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔)  บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(๕)  บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะ 

มีไว้เพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑ 
(๖)  บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ  

ปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗)  บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้ 
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(๘)  บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
(๙)  บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน 
ส าหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียน

บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาต 
น้อยกว่าหกเดือน 

มาตรา ๑๔  บุคคลใดมีความประสงค์ให้ผู้อ่ืนมีและใช้อาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืน 
ส าหรับรักษาทรัพย์สินของตนอันจักต้องใช้ให้ผู้อ่ืนดูแล หรือจักต้องสั่ง น าเข้า หรือซื้ออาวุธปืน
หรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อความประสงค์เช่นว่านั้น อาจขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียน
ท้องที่ที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่  หนังสืออนุญาตนี้นายทะเบียนจะออกให้ได้แต่โดยอนุมัติของ 
เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้ 

ผู้จะรับมอบอาวุธปืนตามความในวรรคก่อน ต้องเป็นผู้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓  
มาตรา ๑๕  ในการสั่งอาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืนตามหมวดนี้ ให้น ามาตรา ๓๐ 

และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๖  ในการน าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน ให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสือ

และส่งมอบอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไว้แก่พนักงานศุลกากร  ณ ด่านที่แรกมาถึงจาก 
นอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดให้มอบแก่พนักงาน
ศุลกากร ณ ด่านอ่ืน 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือแจ้งและรับมอบอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไว้
แล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่ใกล้ที่สุด 

แต่ถ้าผ่านเข้ามาในท้องที่ที่ไม่มีด่านศุลกากร ให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสือและส่งมอบ
อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไว้แก่นายทะเบียนท้องที่  หรือผู้ท าการแทนนายทะเบียนท้องที่ 
ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ชักช้า  

มาตรา ๑๗  ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันส่งมอบอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
แก่พนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผู้น าเข้ายังไม่ได้รับอนุญาต  
ให้ผู้น าเข้ายื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่  
ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ 

ถ้านายทะเบียนอนุญาตให้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน ให้ผู้น าเข้าขอรับ
ใบอนุญาตภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันรับแจ้งความการอนุญาตน้ันเป็นหนังสือ 
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ถ้านายทะเบียนไม่อนุญาตให้สั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้น าเข้าส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร
ซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและไม่เกินหกเดือน 
นับแต่วันที่ผู้น าเข้าได้รับค าสั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งค าสั่งให้ผู้น าเข้าทราบได้ ให้นายทะเบียน
โฆษณาค าสั่งนั้นทางหนังสือพิมพ์และปิดประกาศในที่ เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
เมื่อพ้นก าหนดให้ถือว่าผู้น าเข้าได้ทราบค าสั่งนั้นแล้ว  

มาตรา ๑๘  ถ้าอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนซึ่งได้มอบไว้แก่พนักงานศุลกากรหรือ
นายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา ๑๖ เป็นของส าหรับใช้ส่วนตัวโดยปกติของผู้น าเข้าซึ่งเดินทางผ่าน
หรือจะอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว ให้พนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่แล้วแต่กรณี 
รักษาไว้จนเมื่อผู้น าเข้านั้นจะออกไปนอกราชอาณาจักรจึงคืนให้  แต่ถ้าผู้น าเข้าประสงค์จะใช้อาวุธ
ปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้ขอรับใบอนุญาตให้มีและใช้ชั่วคราว
ต่อนายทะเบียนท้องที่หรือเจ้าพนักงาน ซึ่งรัฐมนตรีจะได้ก าหนดขึ้นเพื่อการนี้  

มาตรา ๑๙  ถ้าผู้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนมิได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันส่งมอบ หรือในกรณีที่นายทะเบียนท้องที่อนุญาตให้น าเข้าแล้ว 
ผู้น าเข้าไม่มารับใบอนุญาตภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งอนุญาตหรือมิได้
ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามมาตรา  ๑๗ หรือเมื่อได้รับ
อนญุาตให้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนแล้วไม่มารับอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้น
ไปจากพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่จนพ้นก าหนดอายุใบอนุญาต หรือผู้น าเข้าซึ่งได้
เดินทางผ่านหรือจะอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวไม่รับคืนอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไปเมื่อออก
นอกราชอาณาจักร ให้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา ๒๐  อาวุธปืนที่สั่งหรือน าเข้า เมื่อได้รับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแล้ว  
ให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปขออนุญาตมีและใช้ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับ
มอบไปจากพนักงานศุลกากร 

มาตรา ๒๑  ถ้าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตแล้วถูกท าลายหรือสูญหายโดยเหตุใด  ๆ ก็ด ี 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเหตุและส่งมอบใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่หรือที่เกิดเหตุ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบเหตุ 

มาตรา ๒๒  ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้  มีอ านาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ ได้รับ
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  

(๑)  อธิบดีกรมต ารวจ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร 
(๒)  ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ใน

เขตจังหวัดนั้น 
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เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถ้าผู้รับใบอนุญาตแสดงตนให้เป็นที่
หวาดเสียวต่อประชาชน ผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรานี้โดยมีก าหนด
ระยะเวลา หรือจะสั่งเพิกถอนเสียก็ได้  

มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตส าหรับอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  ตามความในส่วนนี้ 
จะออกได้แต่ตามประเภทและมีก าหนดอายุ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ใบอนุญาตให้ท า ให้ออกได้เฉพาะส าหรับท าดินปืนมีควันส าหรับใช้เองและ
เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งใช้ดินปืนมีควัน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้นั้น 
มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นอยู่ 

(๒)  ใบอนุญาตให้ซื้อ มีอายุหกเดือนนับแต่วันออก 
(๓)  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  มีอายุตลอดเวลาที่ 

ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น 
(๔)  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืนชั่วคราวมีอายุหกเดือน 

นับแต่วันออก 
(๕)  ใบอนุญาตให้สั่ง หรือน าเข้า มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
(๖)  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บมีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตมีอาวุธปืน

นั้นไว้เพื่อเก็บ 
(๗)  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันออก  

 
ส่วนที ่๒ 

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส าหรับการค้า 
  

มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใด ท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง น าเข้า มีหรือ
จ าหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
นายทะเบียนท้องที่ 

มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตให้ท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจ าหน่ายอาวุธ
ปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการค้านั้น เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้นายทะเบียน
ท้องที่ออกให้  

มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในส่วนน้ีแก่บุคคลต่อไปนี้ 
(๑)  บุคคลที่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
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(๒)  บุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาล ให้ปรับตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป หรือจ าคุกแม้แต่ 
คร้ังเดียว ฐานกระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้
เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ หรือพระราชบัญญัตินี้ และพ้นโทษคร้ังสุดท้ายยังไม่เกินสิบปีนับแต่ 
วันพ้นโทษถึงวันยื่นค าขอใบอนุญาต 

มาตรา ๒๗  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่จะก าหนดเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตว่าด้วยก าหนดเวลาการจ าหน่ายการเก็บรักษาอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนก็ได้  
ตามสมควร  

มาตรา ๒๘  ผู้ รับใบอนุญาตตามความในส่วนนี้  ต้องท าบัญชีตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงทั้งต้องรับผิดชอบรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่มีอยู่ให้ตรงกับบัญชีเช่นว่านั้น 

มาตรา ๒๙  ผู้ รับใบอนุญาตให้ท าหรือประกอบอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน 
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๐  ผู้รับอนุญาตให้สั่งอาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืน ต้องน าใบอนุญาตน้ัน
ไปแสดงต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพื่อการนี้ก่อนสั่ง 

มาตรา ๓๑  เมื่ออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามใบอนุญาตให้สั่งเข้ามาถึงแล้ว  
ถ้าไม่มีผู้รับไปจากกรมศุลกากรภายในก าหนดสี่เดือนนับแต่วันเข้ามาถึง  ให้เจ้าพนักงานศุลกากร
แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาต แต่ถ้าส่งหนังสือนั้นไม่ได้ ก็ให้แจ้งแก่เจ้าของยานพาหนะหรือ 
ผู้ขนส่งที่น าเข้าให้ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือนั้น มิฉะนั้นให้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา ๓๒  อาวุธปืนที่สั่งหรือน าเข้า เมื่อได้รับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแล้ว 
ให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปจดทะเบียนยังนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่รับ
มอบไปจากพนักงานศุลกากร และให้นายทะเบียนท าเคร่ืองหมายประจ าอาวุธปืนนั้นไว้ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนจะท าการ
เช่นว่านี้ได้แต่ เฉพาะแก่อาวุธปืนที่มีผู้ได้ รับใบอนุญาตให้มีและใช้  และเมื่ออาวุธปืนนั้น 
มีเคร่ืองหมายถูกต้องตามใบอนุญาต  

มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้จ าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
ให้ซื้อหรือมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

มาตรา ๓๕  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือมี และจ าหน่าย
อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้น จะท าการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ใน

DPU



 150 

ใบอนุญาต และเมื่อจะย้ายสถานที่ท าการจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนท้องที่
เสียก่อน  

มาตรา ๓๖  ใบอนุญาตตามความในส่วนนี ้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
มาตรา ๓๗  ผู้รับใบอนุญาตคนใด ใบอนุญาตสิ้นอายุและไม่ได้ต่ออายุอีก ต้องจัดการ

จ าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนที่มีอยู่ หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรให้หมดภายในก าหนด
หกเดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในระหว่างเวลานั้น ถ้านายทะเบียนท้องที่เห็นสมควรเพื่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จะเรียกมาเก็บรักษาเสียเอง หรือเข้าควบคุมการเก็บรักษาก็ได้  
แต่ต้องให้เจ้าของได้รับความสะดวกตามสมควรในอันที่จะจัดการจ าหน่ายหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้น 

เมื่อครบก าหนดหกเดือนแล้ว ถ้ายังจ าหน่ายหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรไม่หมดให้
ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนที่เหลืออยู่แก่นายทะเบียนท้องที่ภายใน
ก าหนดเจ็ดวัน 

เมื่อได้รับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนจัดการ
ขายทอดตลาดอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้นภายหลังที่ได้ประกาศขายทอดตลาดและแจ้งให้
เจ้าของทราบแล้วตามสมควร ได้เงินสุทธิเท่าใดให้ส่งมอบแก่เจ้าของ 

 
หมวด ๒ 
วัตถุระเบิด 

  
มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ใด ท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น าเข้า ค้า หรือจ าหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่ง

วัตถุระเบิด เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 
นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี  
มาตรา ๓๙  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่บุคคลที่ต้องห้ามตาม

มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๔๐  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่อาจก าหนดเงื่อนไขลงใน

ใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิดได้ตามที่เห็นสมควร 
มาตรา ๔๑  ในการท า สั่ง น าเข้า มี หรือค้าซึ่งวัตถุระเบิดให้น ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และ
มาตรา ๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๔๒  ในกรณีที่สั่งหรือน าเข้าซึ่งวัตถุระเบิด และเจ้าพนักงานเป็นผู้เก็บรักษาวัตถุ
ระเบิดไว้ ถ้าผู้สั่งหรือน าเข้าไม่น าใบอนุญาตให้มีและใช้มารับเอาไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่  
เข้ามาถึงในกรณีที่มิใช่ส าหรับการค้า หรือภายในสองปีนับแต่วันที่เข้ามาถึงในกรณีส าหรับการค้า 
ให้วัตถุระเบิดน้ันตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ย้ายวัตถุระเบิดจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง  เว้นแต่ได้รับ
หนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีก าหนดไว้ และในการย้ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
หนังสืออนุญาตน้ันด้วย 

มาตรา ๔๔  ผู้สั่งหรือน าเข้าซึ่งวัตถุระเบิด ในกรณีที่ เจ้าพนักงานเป็นผู้ เก็บรักษา 
ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

เพื่อป้องกันภยันตราย เจ้าพนักงานผู้ เก็บรักษาวัตถุระเบิด  จะเอาวัตถุระเบิดนั้น 
ไปท าการตรวจ และถ้าจ าเป็นจะท าลายเสียก็ได้ 

มาตรา ๔๕  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้  มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่ 
วันออก  

มาตรา ๔๖  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่เคร่ืองกระสุนปืนและดอกไม้เพลิง
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดอ่ืน 

  
หมวด ๓ 

ดอกไม้เพลิง 
  

มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้ผู้ใดท า  สั่ง  น าเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง  เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

มาตรา ๔๘  ในการท า สั่ง น าเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงให้น ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ และ
มาตรา ๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่อาจก าหนดเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิงก็ได้ตามสมควร 

มาตรา ๕๐  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก 
มาตรา ๕๑  ถ้าปรากฏว่าที่เก็บ ท า หรือค้าดอกไม้เพลิง อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน 

เพื่อความปลอดภัยนายทะเบียนท้องที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดการตามความจ าเป็นหรือจะให้ 
ย้ายสถานที่นั้นเสียก็ได้ 
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หมวด ๔ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน 

  
มาตรา ๕๒  ห้ามมิให้ผู้ ใดสั่ง  น า เข้า  หรือค้าซึ่งสิ่ง เทียมอาวุธปืน  เว้นแต่ได้ รับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 
มาตรา ๕๓  ในการสั่ง น าเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้น ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๔  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้ มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก 

  
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

  
มาตรา ๕๕  ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่

นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตาม มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖  รัฐมนตรีมีอ านาจห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
เฉพาะบางชนิดในบางท้องที่ หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๗  ในคราวมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งห้ามหรือจ ากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทหรือ  
บางประเภทในชั่วระยะเวลาที่ก าหนดหรือจะออกค าสั่งโดยประกาศหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดแก่เจ้าพนักงานเพื่อเก็บรักษาไว้หรือ
จะสั่งให้จ าหน่ายเสียก็ได้ ในกรณีที่สั่งให้จ าหน่ายให้น ามาตรา ๖๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และถ้า
ไม่อาจปฏิบัติตามที่กล่าวแล้ว จะสั่งให้จ าหน่ายแก่ทางราชการในราคาอันสมควรก็ได้ 

ค าสั่งนี้จะก าหนดให้ใช้บังคับในบางท้องที่หรือทั่วราชอาณาจักรก็ได้ 
มาตรา ๕๘  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับ

ใบอนุญาต  
มาตรา ๕๙  ห้ามมิให้โอนอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้แก่ผู้ที่มิได้รับ

ใบอนุญาต  
มาตรา ๖๐  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง 

หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งได้ส่งเข้ามาตามใบอนุญาตให้สั่งฉบับใดไปพ้นจากอารักขาของ  
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เจ้าพนักงานศุลกากรแล้ว แม้ว่าผู้รับใบอนุญาตจะมิได้สั่งอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนเช่นว่านี้เข้ามาครบตามที่อนุญาตไว้ในใบอนุญาตก็ดี ใบอนุญาต
ฉบับนั้นเป็นอันใช้สั่งไม่ได้อีกต่อไป  

มาตรา ๖๑  อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน
ที่ส่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีผู้รับใบอนุญาตให้สั่ง  ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ถ้าภายใน 
สี่เดือนนับแต่วันที่ของเข้ามาถึง ผู้ส่งได้ยื่นค าร้องขอส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจะสั่งอนุญาตก็ได้ เมื่อเป็นที่พอใจว่าผู้ส่งไม่มีส่วนในการกระท าผิดกฎหมาย  

มาตรา ๖๒  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใดย้ายถิ่นที่อยู่  ให้แจ้งการย้าย
แก่นายทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย และถ้าย้ายไปอยู่ต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายแก่
นายทะเบียนท้องที่ใหม่ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย 

มาตรา ๖๓  ถ้านายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้   
ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
การปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนเสนอค าอุทธรณ์นั้น
ต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นค าขอใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เพื่อการปฏิบัติตาม
ค าสั่งของนายทะเบียนท้องที่ให้ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
ตามมาตรา ๑๗ หรือให้จัดการจ าหน่ายอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามมาตรา ๖๔ 
ให้นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีและเมื่อได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีแล้ว การปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนท้องที่นั้นให้พักไว้จนถึงวันที่ผู้ยื่นค าขอ
ใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  
มาตรา ๖๔  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตาย ให้ผู้ซึ่งมีอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือ 

วัตถุระเบิด หรือใบอนุญาตของผู้ตายตกอยู่ในความครอบครองแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่ง
ตนอยู่ หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับใบอนุญาตตายภายใน
ก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาต 

นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เก็บรักษาอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด  
ของผู้รับใบอนุญาตที่ตายไว้อย่างไร และ ณ ที่ใดก็ได้ตามควรแก่กรณี และถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเร่ือง
สิทธิของทายาท ก็ให้เก็บรักษาไว้จนกว่าข้อโต้เถียงนั้นถึงที่สุด 

ภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเร่ืองสิทธิ
ของทายาทนับแต่วันที่ข้อโต้เถียงนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาทในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการมรดก
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อาจขอใบอนุญาตใหม่ได้ เมื่อนายทะเบียนได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว ให้มอบอาวุธปืนเคร่ืองกระสุนปืน 
หรือวัตถุระเบิดนั้นแก่ผู้รับใบอนุญาตใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ให้แจ้งความให้ผู้ขอทราบ 
และสั่งให้จัดการจ าหน่ายสิ่งเหล่านั้นภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันรับค าสั่งมิฉะนั้นให้นาย
ทะเบียนท้องที่มีอ านาจจัดการขายทอดตลาดสิ่งเหล่านั้น ได้เงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้ส่งมอบแก่ 
ผู้มีสิทธิ 

มาตรา ๖๕  ผู้รับใบอนุญาตคนใดตกเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งพฤติการณ์นั้น และส่งมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด 
และใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า  และให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรี 
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตน้ันเสีย 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ 
เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ควบคุมดูแลแล้วแต่
กรณีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามความในวรรคก่อน 

มาตรา ๖๖  ถ้าปรากฏว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้ซึ่งจะ
ออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียเมื่อได้รับ
ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด 
และใบอนุญาตแก่นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ควบคุมดูแลแล้วแต่
กรณ ีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามความในวรรคก่อน 

มาตรา ๖๗  อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ซึ่งส่งมอบไว้ตามมาตรา ๖๕ 
หรือมาตรา ๖๖ นั้น ให้ผู้ส่งมอบจัดการโอนเสียภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบ ถ้าโอนได้ให้
นายทะเบียนท้องที่มอบแก่ผู้รับโอนไป แต่ถ้าโอนไม่ได้ให้นายทะเบียนจัดการขายทอดตลาด
ภายหลังที่ได้ประกาศและแจ้งให้ผู้ส่งมอบทราบแล้วตามสมควร ได้เงินสุทธิเท่าใดให้มอบแก่ 
ผู้มีสิทธิ 

มาตรา ๖๘  เมื่อมีพฤติการณ์อันสมควรสงสัยว่า ผู้รับใบอนุญาตคนใดจะเป็นผู้ต้องห้าม
ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) หรือ (๙) นายทะเบียนท้องที่มีอ านาจเรียกประกัน
หรือทัณฑ์บนจากผู้นั้นได้ 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว หาประกันให้เป็นที่เชื่อถือไม่ได้ หรือไม่ยอมท าทัณฑ์
บนภายในเวลาอันสมควรตามที่นายทะเบียนได้ก าหนดให้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ถือว่า
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ผู้รับใบอนุญาตนั้นเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ และให้น ามาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๙  เมื่อใบอนุญาตสูญหายเป็นอันตรายหรือลบเลือนอ่านไม่ออก ให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบ
เหตุนั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ก็ให้ออกใบแทนให้ตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตเดิม แต่ถ้าใบอนุญาตที่สูญหายได้คืนในภายหลัง ก็ให้ส่งใบแทนนั้นแก่นายทะเบียน
ท้องที่ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้คืน 

มาตรา ๗๐  ห้ามไม่ให้ผู้ ใดน าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่าน
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากรัฐมนตรี หรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อ
การน้ี 

ผู้น าหนังสืออนุญาตให้น าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักร
จะน าสิ่งเช่นว่านั้นผ่านราชอาณาจักรได้เฉพาะแต่ทางด่านศุลกากร ซึ่งรัฐมนตรีก าหนดไว้ และต้อง
แจ้งความตามแบบพิมพ์ของกรมศุลกากรแก่พนักงานศุลกากร 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับแจ้งความตามวรรคก่อนแล้ว ให้แจ้งเร่ืองให้นายทะเบียน
ท้องที่ทราบ ถ้านายทะเบียนท้องที่เห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจะจัดการ
ควบคุมอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน หรือวัตถุระเบิดในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ได้  และผู้รับ
หนังสืออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการน้ัน 

มาตรา ๗๑  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจจ ากัดจ านวนร้านค้า  และก าหนดจ านวนชนิดและ
ขนาดอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนส าหรับการค้า
ตามที่เห็นสมควร 
  

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

  
มาตรา ๗๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และ 

ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่

ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีมีเคร่ืองกระสุนปืนผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
สิบปีหรือไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงการมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อ่ืนซึ่งได้รับใบอนุญาต
ให้มีและใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการท าเคร่ืองกระสุนปืนที่ท าด้วยดินปืนมีควันส าหรับใช้
เอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท  

มาตรา ๗๒ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา ๘ ทวิ วรรคสองด้วย ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ ทวิ วรรคสองต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี  และ
ปรับต้ังแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

มาตรา ๗๓ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๗๔  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสาม ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  

มาตรา ๗๕  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตาม มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ วรรคสอง ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๗๖  ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับวัตถุระเบิดตามมาตรา  ๒๗ หรือ
มาตรา ๒๙ ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึง
ห้าพันบาท 

มาตรา ๗๗  ผู้ ใดฝ่ าฝืนมาตรา  ๔๗ หรือมาตรา  ๕๒ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ ง 
นายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๗๘  ผู้ใดท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่ง
อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 
๕๕ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดค้า หรือจ าหน่ายอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดใช้อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๕๕ ในการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘ มาตรา ๓๑๓ 
มาตรา ๓๓๗ มาตรา ๓๓๙ หรือมาตรา ๓๔๐ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

การกระท าความผิดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิดนั้น โดยสภาพมีอานุภาพไม่ร้ายแรงต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงจ าคุก  
ตลอดชีวิต 

มาตรา ๗๙  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๗ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๓ หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตาม
มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

มาตรา ๘๑  ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ 
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๘๒  ผู้ใดสั่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ซึ่ง
ได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๘๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๙ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๘๔  ผู้ใดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสาม มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตาม
มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๘๕  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสาม มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๗ วรรคสอง ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 
๕๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
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บทเฉพาะกาล 
  

มาตรา ๘๖  ผู้ใดมีอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ไม่ว่าชนิดหรือขนาดใด
ซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ดังกล่าวแล้วมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ต่อนายทะเบียนท้องที่
ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตาม
พระราชบัญญัติน้ี และมิให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับ 

เพื่อการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา ๘๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิงก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบอนุญาตนั้น ๆ สิ้นอายุ แต่ถ้าผู้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใด จะขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ีก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุก็ให้ท าได้ 

มาตรา ๘๘  ในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิงอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๑๓ (๔) มาใช้บังคับ ส าหรับอาวุธปืนตามใบอนุญาตเดิมนั้น 
  
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเรือตรี ถ. ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
 นายกรัฐมนตรี 
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ชื่อ – สกุล  นายวิชาญ น้อยโต 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2534  พ.ธ.บ. (ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2537 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
 พ.ศ. 2544 ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
 พ.ศ. 2549 นบ.   (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
 พ.ศ. 2553 น.บ.ท. (สมัยที่ 63)  
 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา.               
 พ.ศ. 2553 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
 พ.ศ. 2555 ศศ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน เจ้าพนักงานปกครอง ช านาญการ 
 ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
การอบรม โรงเรียนนายอ าเภอ วิทยาลัยการปกครอง  
 กรมการปกครอง 
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