
 
ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชะรัตน์  เพชรประไพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิานิตศิาสตร์  คณะนิตศิาสตร์ปรีด ี พนมยงค์ 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
พ.ศ. 2558 

DPU



 

 
Legal Problems Related to Permit to Have and Use Firearms  

and Ammunition 
 
 
 
 
 
 
 

Charat  Phetprapai 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Law 

Department of Law  
Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University 

2015 

DPU



 
 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและ 
 เคร่ืองกระสุนปืน 
ช่ือผูเ้ขียน ชะรัตน์  เพชรประไพ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์ พิพฒันกุล 
สาขาวชิา นิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทบญัญติัเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  เป็นกฎหมายท่ี
ก าหนดมาตรการในการควบคุมอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเป็นการเฉพาะซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั  
เพื่อการควบคุมปริมาณและการใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของประชาชนให้มีจ  านวนจ ากดั  
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมและความมัน่คงของประเทศ  จากการศึกษา
กฎหมายดงักล่าวผูเ้ขียนพบวา่มีปัญหาส าคญัสามประการ  คือ ประการแรก  ปัญหาการอนุญาตให้มี  
ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติั
อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 2490  กรณีท่ี
นายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครอนุมติัให้จดัหาโครงการอาวุธปืนยาว  เพื่อเป็นสวสัดิการแก่
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนๆ  โดยมอบหมายให้ผูป้ระกอบการร้านคา้อาวุธปืนเป็นผูส้ั่งหรือ
น าเขา้ซ่ึงอาวธุปืนยาวแทนกรมการปกครอง  เพื่อน ามาเป็นสวสัดิการให้แก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐอ่ืนๆ  ท่ีมีความประสงค์ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวจากโครงการดงักล่าว  โดยอาศยั
อ านาจตามความในมาตรา 7  ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535  ลงวนัท่ี 10  กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2548  นั้น  เป็นไปดว้ยความ
เหมาะสมหรือไม่  อาจจะขดักบัเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืนเพราะ
อ านาจในเร่ืองดังกล่าวควรเป็นอ านาจของรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน  
ประการท่ีสอง  ปัญหาการอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามความ 
ในมาตรา 9  เพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้น  เป็นไปดว้ยความเหมาะสมหรือไม่เพราะอาจ
น าไปให้บุคคลซ่ึงตอ้งห้ามตามมาตรา 13  หรือหลีกเล่ียงตามมาตรา 14  มีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนซ่ึงขดักบัหลกักฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน  และประการท่ีสาม  ปัญหาการอนุญาตให้
บุคคลธรรมดามีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามความในมาตรา 13  เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมหรือไม่  เพราะเร่ืองคุณสมบติัของบุคคลผูย้ืน่ค  าขอในหลายกรณีรวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละ 
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วิธีการในเร่ืองดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ดังนั้ น  จึงควรศึกษา
แนวความคิดและหลักการเก่ียวกบัการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ศึกษา
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนรวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและ 
เคร่ืองกระสุนปืน  พร้อมดว้ยแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองดงักล่าว 
 จากการศึกษาปัญหาทั้งสามประการดงักล่าวนั้น  ผูเ้ขียนพบวา่  ประการแรก  มาตรการ
ทางกฎหมายเก่ียวกับกรณีการสั่งหรือน าเข้าซ่ึงอาวุธปืนยาวมีความไม่เหมาะสม  อาจขัด 
กบัเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน  เพราะอ านาจในเร่ืองดงักล่าวควร
เป็นอ านาจของรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน  ประการท่ีสอง  มาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกบักรณีท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีใช้ดุลพินิจอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืน  มีความไม่เหมาะสม  ซ่ึงอาจขดักบัหลกักฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน  และประการท่ีสาม  
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักรณีท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีใชดุ้ลพินิจอนุญาตให้บุคคลธรรมดามีและ
ใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนมีความไม่เหมาะสม  เพราะเร่ืองคุณสมบติัของบุคคลผูย้ื่นค าขอ 
ในหลายกรณี  รวมทั้งหลกัเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองดงักล่าวมีความไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
ในปัจจุบนั 
 ปัญหาการใช้ดุลพินิจในอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายปกครองในฐานะนายทะเบียนทอ้งท่ี  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืนในการออกค าสั่งทางปกครอง  ตามความในมาตรา 7  มาตรา 9  และ
มาตรา 13  องคก์รฝ่ายปกครองควรยึดหลกัส าคญัสองประการ คือ ประการแรก  หลกัความชอบ 
ด้วยกฎหมาย  และประการท่ีสอง  หลักความเหมาะสมกับความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของ
กฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน  ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาทั้งสามประการนั้นผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
เสนอปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืนเพื่อให้มีอ านาจออกเป็นกฎกระทรวงวางหลกัเกณฑ์
และวธีิการในเร่ืองดงักล่าวใหมี้ความชดัเจน  รัดกุม  ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัเช่นเดิม 
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ABSTRACT 
 
 The Firearms, Ammunition,Explosives,Foreworks and the Equivalent of Firearms Act 
B.E. 2490(1947) sets the legal measurements to specifically control the firearms and 
ammunitions. Its objective is to monitor and control the possession of firearms, ammunition 
together with the use of firearms to harmonize the peaceful society and stabilize the country’ s 
security. Having studied the relevant law, there are three significant problems. The first issue is 
related to allow someone to make , buy, own, use, order or import of firearms and ammunition as 
mentioned in section 7 of the Firearms, Ammunition,Explosives,Foreworks and the Equivalent of 
Firearms Act B.E. 2490(1947). The relevant case study is the local registra in Bangkok province 
has grant the permission to the rifle procurement project in which for the benefit of the public 
servant to be able to buy the rifle in a cheaper price. However, this allows the private gun shop to 
be the importer who places the order and import the rifle on behalf of the Department of 
Provincial Administration by using section 7 from the Firearms Act along with the Interior 
Ministerial Decree 108/2535 dated on 10 February B.E.2535 and the decree dated on 4 January 
B.E. 2548. This becomes controversial whether it is appropriate or conflict with the objective of 
Firearms Act that this matter should be authorized by the Minister of Interior.  
 The second issue is based on the section 9 of the Firearms Act which licenses the 
legal person or juristic person can be allowed to own and use the firearms and ammunitions to 
defend their own property. The problem raises whether this action is appropriate and also provoke 
the prohibited persons regarding to section 13 and section 14 to own and use the firearms which 
in fact violate the law. Thirdly, the qualification and methodology to apply for the permission to 
own and use the firearms as mentioned on section 13 are sufficient enough given the current 
condition which is dynamic in term of economy and society. Consequently, the Firearms Act 
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needs to be studied and evaluated especially in the principle and concept for the possession and 
use of firearms, ammunition as well as the recommendation to improve the act to be more 
efficient and effective. 
 The study finds out that the legal methodology to import the rifle for the benefit of 
public servant is not appropriate as this action might violate the Firearms Act. The Minister of 
Interior is in fact the authority, regarding to the Firearms Act, to issue such order as the Minister 
is in charge pursuant to this Act. Secondly, the permissions to own and use of firearms for both 
the legal person and ordinary person which are granted by the local registra are also not 
appropriate as it is conflict with the Firearms Act. Moreover, with the evolved social and 
economy, the qualification of the person or the legal person have been speedily developed as well 
as the  methodology to apply for the permission is not quit adequate. 
  Referring to the section 7 section 9 and section 13 of the Firearms Act, the local 
registra should make the decision based on the rule of law and the objective of the Firearms Act. 
In conclusion, my recommendation is to amend the Firearms Act to be able to issue the 
Ministerial decree so that the authority can set the clear guideline and set out the appropriate 
methodology in this matter more effective. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งยิ่งจากทั้งคณาจารยแ์ละ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายท่าน ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงส าหรับความเมตตาอย่างยิ่งของ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์  พิพฒันกุล ท่ีได้ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ซ่ึงท่านได้ให้ค  าปรึกษา  ค  าแนะน า  และกระบวนการวิธีคิดต่างๆ  อนัมีคุณค่ายิ่งต่อการจดัท า
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  อีกทั้งยงัได้สละเวลาอนัมีค่าของท่าน  ในการตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ซ่ึงผูเ้ขียนมีความซาบซ้ึงในความเมตตาของท่านเป็นอยา่งยิ่งและขอกราบ
ขอบพระคุณท่านไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ผูเ้ขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.วีระ  โลจายะ  ท่ีกรุณาสละเวลา
อนัมีค่าของท่านเพื่อรับเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ  และ
อาจารย์ ดร. สรธร  ธนโชตโภคิน ท่ีสละเวลาอันมีค่าของท่านมาเป็นกรรมการในการสอบ
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ซ่ึงทุกท่านไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา  ค  าแนะน า  ตลอดจนขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

ผู ้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณนายสมคิด  ใจยิ้ม  อดีตท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวง 
มหาดไทย  ซ่ึงเป็นอดีตผูบ้งัคบับญัชา  นายศกัด์ิชยั  แตงฮ่อ  ผูอ้  านวยการส านกัการสอบสวนและ
นิติการ  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาในปัจจุบนั  อาจารยส์ดุดี  
สินไชย  ผูช่้วยผูอ้  านวยการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าประสบการณ์  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าวทิยานิพนธ์อยา่งดี 

นอกจากน้ีผูเ้ขียนใคร่ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานท่ีส านักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  นายวิสิทธิพตัน์  อนันตรสุชาติ  นายชัยรินทร์  นุกูลกิจ   
นายพิษณุ  ประภาธนานนัท ์ นายพิสิทธ์ิ  ศรีวรานนัท ์ และนายพฒันพงศ ์ ช่ืนชอบ  และเพื่อนร่วม 
รุ่นชั้นปริญญาโท  คณะนิติศาสตร์ ปรีดี  พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ทุกคน  รวมทั้ง 
พี่ๆ น้องๆ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ส าหรับความ
ช่วยเหลือและก าลงัใจท่ีมีใหเ้สมอมา 
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 ทา้ยสุดน้ีผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ซ่ึงเป็นบุคคลผูค้อยให้ก าลงัใจและ
ช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท าใหผู้เ้ขียนสามารถท าวทิยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีประโยชน์อนัใด
ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูเ้ขียนขอกราบกตเวทิตาแก่บิดา  มารดา  คณาจารย ์ ตลอดจนทุกท่าน
ท่ีมีพระคุณแก่ผูเ้ขียนและผูเ้ขียนขอน้อมรับความบกพร่องและความผิดพลาดต่างๆ ท่ีปรากฏ 
ในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี แต่เพียงผูเ้ดียว 
 
 

                                                                                                ชะรัตน์  เพชรประไพ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อาวุธปืนโดยสภาพเป็นศาสตราวุธอนัร้ายแรงสามารถท าอนัตรายต่อชีวิตและร่างกาย
มนุษยห์รือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ไดโ้ดยง่ายทั้งในระยะใกลแ้ละระยะไกล  อาวุธปืนซ่ึงมีทั้งคุณและโทษ 
กล่าวคือ สามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทางท่ีดี เช่น เจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจใช้
อาวุธปืนในการจบักุมโจรผูร้้าย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม  หรือทหารใช้อาวุธปืนใน
การต่อสู้กบัขา้ศึกศตัรูเพื่อป้องกนัประเทศ  หรืออาจน าไปใช้ในทางไม่ดีท่ีเป็นโทษ เช่น โจรผูร้้าย
น าอาวุธปืนไปใชเ้ป็นอาวุธในการจ้ี  ปลน้  หรือผูก่้อการร้ายน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการก่อความ
วุ่นวายในบา้นเมือง  ด้วยเหตุเช่นน้ีรัฐจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกกฎหมายมาควบคุมเก่ียวกบั
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตั้งแต่การควบคุมการผลิต  การค้า  การน าเขา้  การส่งออกนอก
ราชอาณาจกัร  รวมทั้งการขอมี  ใช ้ และพกพาอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ผูเ้ขียนรับราชการ
ต าแหน่งปลดัอ าเภอและปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาวุธปืนของกรมการปกครอง  กระทรวง 
มหาดไทย  มีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกบัการควบคุมอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนและภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  รวมทั้งวตัถุระเบิดท่ีเป็นอาวุธซ่ึงมีอานุภาพในการท าลายล้างสูง
เช่นเดียวกบัอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ตลอดจนดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน  ซ่ึงเป็นวตัถุ
ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกด้วย  เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของ
ประชาชนในสังคม  โดยเห็นวา่ปัญหากฎหมายในการควบคุมการอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืน  ยงัมีปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัของกฎหมาย  
ปัญหาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  และปัญหาการจ ากดัสิทธิ  เสรีภาพของประชาชนในการประกอบ
อาชีพอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการตราพระราชบญัญัติ 
อาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนรัตนโกสินทร์ ศก 131 (พ.ศ. 2455)  ข้ึนเพื่อควบคุมการอนุญาตให้แก่
ผูก้ระท าหรือซ่อมแซมหรือคา้ขายอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ส่วนวตัถุระเบิดนั้นมีพระราชบญัญติั
ว่าดว้ยการกระท าผิดอาญาเน่ืองแต่วตัถุระเบิด พ.ศ. 2465  ใช้บงัคบักฎหมายทั้งสองฉบบัใช้อยู่
จนกระทัง่ พ.ศ. 2477  จึงไดมี้การยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าว  และตรากฎหมายเก่ียวกบั
อาวุธปืนข้ึนใหม่ช่ือว่า พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  และดอกไมเ้พลิง  
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พุทธศกัราช  2477  ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 19  สิงหาคม  2499  ใชบ้งัคบัอยู ่13 ปี  จึงไดต้รากฎหมาย
ข้ึนมาใหม่อีกคร้ังโดยยกเลิกฉบบัเดิมเสีย  และได้เพิ่มเร่ืองส่ิงเทียมอาวุธปืนข้ึนมาโดยใช้ช่ือว่า  
พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 
2490  ประกาศใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2490  หลงัจากนั้นไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมหลายคร้ัง  ซ่ึงใช้
บงัคบัต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

แมใ้นปัจจุบนัจะมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนซ่ึงได้บงัคบัใช้มามากกว่า 60 ปีแลว้ คือ 
พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชนมีอาวุธปืนไวใ้ชเ้พื่อป้องกนัตวัป้องกนัทรัพยสิ์น  ใชเ้พื่อ
การกีฬาและใช้เพื่อการล่าสัตว ์ แต่ในสังคมปัจจุบนัจากสถานการณ์เกิดอาชญากรรมต่างๆ ได้มี 
การใช้อาวุธปืนผิดจากวตัถุประสงค์ของกฎหมาย  โดยมีการน าอาวุธปืนไปใช้ท าลายชีวิตมนุษย์
ดว้ยกนัเอง  ไม่ว่าจะน าไปใช้ในการตดัสินปัญหาชีวิตครอบครัว  ปัญหาความรัก  ปัญหาการขดั
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ฯลฯ  นอกจากน้ีการเกิดอาชญากรรมรุนแรงจ านวนไม่น้อยท่ีมีการน า 
อาวุธปืนท่ีใช้ในราชการสงครามไปประกอบอาชญากรรมอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลท าให้รัฐบาลตอ้ง 
กวาดลา้งอาวุธสงครามทัว่ประเทศ  โดยให้บุคคลใดก็ตามท่ีมีอาวุธปืนสงครามไวใ้นครอบครอง 
ใหน้ ามาใหก้บัทางราชการโดยไม่มีความผิด  ดงันั้น  จึงเห็นไดว้า่  การอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนซ่ึงเป็นวตัถุอนัตราย  หากรัฐไม่มีมาตรการควบคุมอาจส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมืองได ้

ฉะนั้น  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ  รัฐจึงตอ้งมี
มาตรการทางกฎหมายท่ีก าหนดให้การกระท าดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐโดยก าหนดให้
ประชาชนท่ีจะด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัเร่ืองอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้หนา้ท่ีของรัฐเสียก่อน  จึงจะสามารถด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนได ้ 
ดงันั้น  สรุปไดว้า่เจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริง คือ รัฐตอ้งการให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐและรัฐสามารถตรวจสอบได ้

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบั
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน ได้แก่ พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  พระราชบัญญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530 
ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ี
ใชใ้นการสงคราม พ.ศ. 2535  ค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 37)  พ.ศ. 2519  และ
พระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  ท่ีได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550  และมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  ซ่ึงในการเขียน
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วทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  ผูเ้ขียนไดมุ้่งเนน้วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการอนุญาตให้มี
และใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  
ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  เป็นกฎหมายแม่บทในการควบคุมอาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนท่ีอยูใ่นความครอบครองของบุคคลในสังคมเท่านั้น 

เม่ือศึกษากฎหมายเก่ียวขอ้งกบัอาวธุปืนตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 2490  พบว่ามีปัญหาท่ีส าคญัสามประการ
สมควรแก่การศึกษาเพื่อคน้พบแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 

1)  ปัญหาการอนุญาตให้มี ใช้ สั่ง และน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตาม
ความในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490  ซ่ึงบญัญติัวา่  

“หา้มมิใหผู้ใ้ดท า  ซ้ือ  มี  ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  เวน้แต่
จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี”   
 ประกอบกับมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 6  มาตรา 8  มาตรา 55  มาตรา  56  
มาตรา 57  และมาตรา 71  รวมทั้งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2490)  ค  าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535  
ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535  ค  าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 260/2535  ลงวนัท่ี 2 เมษายน  
พ.ศ. 2535  ค  าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 289/2552  ลงวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2552  ประกาศกระทรวง 
มหาดไทย  ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  หนงัสือสั่งการของกรมการปกครองต่างๆ  เหล่าน้ีแลว้เห็นว่า  มาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกับกรณีสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนกรณีท่ีนายทะเบียนท้องท่ี
กรุงเทพมหานครอนุมติัโครงการจดัหาอาวุธปืนยาว  เพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ี
ของรัฐอ่ืนๆ  โดยมอบหมายให้ผูป้ระกอบร้านคา้อาวุธปืนเป็นตวัแทนสั่ง  หรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนยาว
หรือเคร่ืองกระสุนปืนจากต่างประเทศแทน  เพื่อน ามาเป็นสวสัดิการให้แก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐอ่ืนๆ  ท่ีแสดงความประสงค์ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวและเคร่ืองกระสุนปืนจาก
โครงการจดัหาอาวุธปืนยาวดงักล่าวนั้น  เป็นไปดว้ยความเหมาะสมหรือไม่  อาจขดักบัเจตนารมณ์
หรือความมุ่งหมายของกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืนเพราะอ านาจในเร่ืองดงักล่าวควรเป็นอ านาจของ
รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 2)  ปัญหาการอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490  ซ่ึงบญัญติัวา่   
 “ใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ให้ออกให้แก่บุคคลส าหรับใชใ้น
การป้องกนัตวัหรือทรัพยสิ์น  หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว ์
 ใบอนุญาตนั้นให้ออกส าหรับอาวธุปืนแต่ละกระบอก” 
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 ประกอบกบัมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 13 มาตรา 14  มาตรา 23  มาตรา 34  
มาตรา 58  และมาตรา 59  รวมทั้งค  าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 674/2490  ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 
2490  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 759/2494  ลงวนัท่ี 15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2494  ประกาศกระทรวง 
มหาดไทย  ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  หนงัสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทย  หนังสือสั่งการของกรมการปกครองต่างๆ เหล่าน้ีแล้วเห็นว่ามาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกับกรณีท่ีนายทะเบียนท้องท่ีใช้ดุลพินิจอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง 
กระสุนปืนเพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้นอาจด าเนินการโดยไม่เหมาะสม  เพราะอาจน าไปให้
บุคคลซ่ึงตอ้งหา้มตามมาตรา 13  หรือหลีกเล่ียงตามมาตรา 14  มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน
ซ่ึงขดักบัหลกักฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปืน 

3)  ปัญหาการอนุญาตให้บุคคลธรรมดามีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ตามความ
ในมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490  ซ่ึงบญัญติัวา่  

“หา้มมิใหอ้อกใบอนุญาตตามความในหมวดน้ีแก่ 
(1)  บุคคลซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกส าหรับความผดิตามกฎหมายลกัษณะอาญา ดงัต่อไปน้ี 
(ก)  มาตรา 97  ถึงมาตรา 111  มาตรา 120  มาตรา 177  ถึงมาตรา 183  มาตรา 249  

มาตรา 250  หรือมาตรา 293  ถึงมาตรา 303 
(ข)  มาตรา 254  ถึงมาตรา 257  และพน้โทษยงัไม่เกิน 5 ปี  นบัแต่วนัพน้โทษถึงวนัยื่น

ค าขอใบอนุญาต  เวน้แต่ในกรณีความผิดท่ีกระท าโดยความจ าเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูก 
ย ัว่โทสะ 

(2)  บุคคลซ่ึงต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ 
อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  และดอกไมเ้พลิง  พุทธศกัราช 2477  มาตรา 11  มาตรา 22  
มาตรา 29  หรือมาตรา 33  หรือพระราชบญัญติัน้ี  มาตรา 7  มาตรา 24  มาตรา 33  หรือมาตรา 38   

(3)  บุคคลซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปในระหวา่งห้าปีนบัยอ้นข้ึนไปจากวนัยื่น
ค าขอ  ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากท่ีบญัญติัไวใ้น (1) และ (2)  เวน้แต่ความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4)  บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(5)  บุคคลซ่ึงไม่สามารถจะใชอ้าวุธปืนไดโ้ดยกายพิการหรือทุพพลภาพ  เวน้แต่จะมีไวเ้พื่อ

เก็บตามมาตรา 11   
(6)  บุคคลซ่ึงเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่า

เป็นคนวกิลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(7)  บุคคลซ่ึงไม่มีอาชีพและรายได ้
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(8)  บุคคลซ่ึงไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง 
(9)  บุคคลซ่ึงมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน 
ส าหรับใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวุธปืน  ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซ่ึงมีช่ือในทะเบียนบา้น

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร   และมีถ่ินท่ีอยู่ประจ าในทอ้งท่ีท่ีบุคคลนั้นขออนุญาตน้อยกว่า
หกเดือน” 

ประกอบกบัมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 55  มาตรา 63  มาตรา 66  และมาตรา 68  
รวมทั้งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2491)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2522) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 18 
(พ.ศ. 2522)  ค  าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 674/2490  ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2490  ค าสั่งกระทรวง 
มหาดไทยท่ี 759/2494  ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2494  ประกาศกระทรวง มหาดไทย  ลงวนัท่ี  
4 มกราคม พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  หนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หนงัสือ
สั่งการของกรมการปกครองต่างๆ เหล่าน้ีแล้วเห็นว่า  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับกรณีท่ี 
นายทะเบียนทอ้งท่ีใชดุ้ลพินิจอนุญาตให้บุคคลธรรมดามีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น
เป็นไปด้วยความเหมาะสมหรือไม่  เพราะเร่ืองคุณสมบติัของบุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตให้มีและ 
ใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในหลายเร่ือง  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองดังกล่าว 
มีความไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั กล่าวคือ ผูข้ออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนควรมีการเขา้อบรมโดยมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและทกัษะการใช้อาวุธปืน  รวมทั้งตรวจสอบด้านสุขภาพจิตและตรวจสอบประวติัอย่าง
เขม้งวด ฯลฯ เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของสังคมและความสงบสุขของประเทศชาติ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาแนวความคิดและหลกัการเก่ียวกบัการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ือง
กระสุนปืน 
 2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
 3.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองในการอนุญาต 
ใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน และแนวทางแกไ้ข 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

ในปัจจุบนับทบญัญติัของกฎหมายในการควบคุมการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลมี
และใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของประเทศไทยตามความในมาตรา 7  มาตรา 9 และมาตรา 13  
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แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน   
พ.ศ. 2490  มีความไม่ชดัเจน  รัดกุม  เกิดปัญหาในการปฏิบติัจากหลกักฎหมายดงักล่าวท่ีเปิดโอกาส
ให้ฝ่ายปกครองใชอ้ านาจในการใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคล  มีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  
รวมทั้งบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวยงัมีความไม่ทนัสมยัต่อสภาวการณ์ในปัจจุบนั  จึงควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎระเบียบต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนุญาตให้
บุคคลหรือนิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้มีความชดัเจน  รัดกุม  เหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในปัจจุบนั  เพื่อให้ฝ่ายปกครองใชอ้ านาจในการใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้บุคคลหรือ
นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน เป็นไปอย่างมีความเหมาะสม 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาถึงหลกัการในการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในการ
ใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลมีและใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ตามความ
ในมาตรา 7  มาตรา 9  และมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด 
ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายในการให้
อ านาจของฝ่ายปกครองในการใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคล  มีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน  ตามกฎหมายต่างประเทศ  เพื่อน ามาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลมีและ 
ใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของประเทศไทยท่ีมีความไม่ชดัเจนรัดกุมในเร่ืองดงักล่าว  และ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง  ในการใช้ดุลพินิจใน
การอนุญาตใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน ตามบทบญัญติัดงักล่าว
วา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัหรือไม่ 

 
1.5 วธีิด าเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาแบบคน้ควา้  และรวบรวมขอ้มูลทางเอกสารทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงไดม้าจากการคน้ควา้จากหนงัสือ  บทความ  วารสาร  จุลสาร  รายงานวิจยั  วิทยานิพนธ์ 
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐบาล  และเอกสารต่างๆ  ศึกษาบทบญัญติักฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง 
และค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้องกับประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ  รวมทั้งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์  และอินเตอร์เน็ตต่างๆ  
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ท าใหท้ราบถึงแนวความคิดและหลกัการเก่ียวกบัการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ือง

กระสุนปืน 
 2.  ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 

 3.  ท าใหท้ราบผลของการวเิคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครอง 
ในการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน และแนวทางแกไ้ข DPU



 
 

บทที ่2 
แนวความคดิและหลกัการเกีย่วกบัการอนุญาตให้มีและใช้ 

อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
 

พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนเป็นการเฉพาะ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อควบคุมปริมาณและการใช้อาวุธปืนของประชาชนให้มีจ  านวนจ ากดั เพื่อการรักษาความ
สงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคม และความมัน่คงของประเทศ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอาจจ ากัด 
สิทธิ เสรีภาพของบุคคลท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐ ในการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐเสียก่อน ดงันั้น 
การท่ีพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490 ให้อ านาจฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้
บุคคลหรือนิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน ตามความในมาตรา 7 มาตรา 9 และ
มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490 นั้น นอกจากฝ่ายปกครองจะตอ้งใชดุ้ลพินิจให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมในการตีความและการปรับบทกฎหมายกบั
ขอ้เท็จจริงในแต่ละกรณีด้วย  เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ถูกตอ้ง  และ 
เป็นธรรม  จึงสมควรศึกษาแนวความคิดและหลกัการเก่ียวกบัการอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจและกระบวนการพิจารณาของฝ่ายปกครองสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 
 
2.1  แนวความคิดและหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัการควบคุมการมีและการใช้อาวุธปืนและ 
เคร่ืองกระสุนปืน 
 แนวความคิดเร่ืองการใหป้ระชาชนมีและใชอ้าวธุปืนน้ีมีการถกเถียงกนัอยา่งมากมาเป็น
เวลานานแลว้  สามารถประมวลเป็นแนวทางใหญ่ๆ ได ้2 แนวทาง คือ แนวทางแรกมีความเห็นว่า  
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม  ไม่สมควรอนุญาตให้มีอาวุธปืน
ทั้งส้ินโดยเห็นว่า  ถ้าไม่มีอาวุธปืนในสังคมก็จะไม่มีการประกอบอาชญากรรม  นอกจากน้ียงั 
เห็นว่า  ความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ประชาชนมีอาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองนั้ นมีน้อย  เน่ืองจาก 
คดีอาชญากรรมเกิดข้ึนส่วนใหญ่พบวา่ไม่ถึงร้อยละ 1  ท่ีใชอ้าวุธปืนเพื่อป้องกนัตนเอง  นอกจากน้ี 
ผูท่ี้มีอาวุธปืนส่วนใหญ่มกัจะเป็นผูมี้อิทธิพลหรือมีก าลงัเงินสูง  เน่ืองจากการขอใบอนุญาตนั้น
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ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของฝ่ายปกครอง  จึงเปิดโอกาสให้ผูมี้อิทธิพลสามารถมีและพกอาวุธปืนติดตวัได้
อยา่งถูกกฎหมาย  ดงันั้น เม่ือคนส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บประโยชน์จากอาวธุปืนทั้งมีความไม่เท่าเทียมกนั
ดงักล่าว  ก็ควรจะยกเลิกใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ส่วนแนวทางท่ีสอง
มีความเห็นวา่  ในเม่ือรัฐไม่สามารถปราบปรามอาชญากรรมให้หมดส้ินไปจากสังคม  ทั้งไม่อาจให้
ความคุม้ครองดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นให้กบัประชาชนไดทุ้กท่ีทุกเวลา  ประชาชน
จึงควรมีสิทธิท่ีจะปกป้องตนเองดว้ยการมีอาวธุปืนไวใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือ  ในการป้องกนัตนเองในชีวิต
และทรัพยสิ์น  นอกจากน้ียงัเห็นว่าการจ ากดัสิทธิเสรีภาพมิให้ประชาชนมีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  ในขณะท่ีรัฐยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการใชอ้าวุธปืน
เถ่ือนในการประกอบอาชญากรรมไดก้ลบัจะเป็นการสร้างปัญหาการน าเขา้อาวุธปืนเถ่ือนใชมี้ความ
รุนแรงมากข้ึน  เน่ืองจากประชาชนไม่ได้รับความคุม้ครองจากรัฐในความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
 ขอ้ถกเถียงดงักล่าวขา้งตน้ต่างก็มีเหตุผลท่ีรับฟังไดแ้ละควรน ามาพิจารณาวา่ประชาชน
ควรมีสิทธิมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนหรือไม่  ตลอดจนขอบเขตการอนุญาตให้มีและ
ใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  ในเบ้ืองตน้จึงตอ้งพิจารณาถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายของประชาชน  ตลอดจนสิทธิในการป้องกนัตวัเองของบุคคลเสียก่อน  จากนั้นจึงพิจารณา
แนวความคิดในการจ ากดัสิทธิเสรีภาพดงักล่าวดว้ย  “หลกันิติรัฐ”  และเพื่อใหแ้นวทางการปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมายอาวุธปืนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงพิจารณากฎหมายอาวุธปืน 
ของต่างประเทศด้วยว่ามีความแตกต่างกนัทั้งในระบบกฎหมายและแนวความคิดในการควบคุม
อาวุธปืนมาพิจารณาประกอบด้วยเพื่อเปรียบเทียบและเลือกมาตรการ ท่ีเห็นว่าดีและมีความ
เหมาะสมส าหรับประเทศไทยมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
 2.1.1  แนวความคิดและหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
  ในทางนิติปรัชญามีปรัชญาหรือทฤษฎีกฎหมายท่ีส าคญัอยู่สองทฤษฎี คือ ปรัชญา
กฎหมายธรรมชาติ (The Natural Law Theory)  และปรัชญากฎหมายบา้นเมือง (The Positive Law 
Theory)1  ซ่ึงทั้งสองทฤษฎีน้ีมีแนวความคิดท่ีขดัแยง้กนัอย่างรุนแรงในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  และการใช้อ านาจรัฐในการปกครองบา้นเมือง  แต่ปรัชญากฎหมายบา้นเมืองดูจะมี
อิทธิพลต่อนักกฎหมายทั้งหลายยิ่งกว่าปรัชญากฎหมายธรรมชาติ  ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะปรัชญา
กฎหมายบา้นเมืองมีลกัษณะเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นไดแ้ละเขา้ใจไดง่้ายกวา่ปรัชญากฎหมาย

                                                 

 1จาก  “ปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมือง,”  โดย วษิณุ  เครืองาม,  2520,  บทบัญฑิตย์,  34 (3),  น.432. 
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ธรรมชาติซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมเขา้ใจยาก  ปรัชญากฎหมายธรรมชาติจึงมกัจะถูกโจมตีว่า
ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตวัตนจริงเป็นแต่เพียงความคิดของนกัปราชญ์2 
  1)  ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (The Natural Law Theory)  หมายถึง  “กฎหมายซ่ึงบุคคล
อา้งวา่มีอยูต่ามธรรมชาติ คือ เกิดมีมาเองโดยมนุษยไ์ม่ไดท้  าข้ึนเป็นกฎหมายอยู่เหนือรัฐและใช้ได้
โดยไม่จ  ากดักาลเทศะ  กฎหมายจึงข้ึนอยูก่บัเหตุผลซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติความถูกหรือความผิด
ไม่อาจเปล่ียนแปลงดว้ยอ านาจหรือตามอ าเภอใจของผูมี้อ  านาจแห่งรัฐ  ซ่ึงเร่ืองน้ีซิเซโร (Cicero)  
ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งไพเราะวา่ “กฎหมาย คือ เหตุผลอนัเป็นกฎธรรมชาติ  ซ่ึงสากลและนิรันดร์”3 
  แนวความคิดน้ีอุบติัข้ึนเพื่อโตแ้ยง้การใช้อ านาจกดข่ีของผูป้กครองหรือ “จ ากดัอ านาจรัฐ”  
พร้อมคุ้มครอง  “เสรีภาพ”  ก่อให้เกิด  “นิติธรรม”  กับ  “นิติรัฐ”  โดยเฉพาะในซีกโลกตะวนัตก  
ภายหลงัการปฏิวติัอนัรุ่งเรืองในองักฤษ ค.ศ. 1688  การประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776  
และการปฏิวติัฝร่ังเศส ค.ศ. 1789  “ชาวตะวนัตกถือวา่ส่ิงส าคญัส าหรับชีวิตมนุษยคื์อ “เสรีภาพ”  
แต่เสรีภาพจะมีไม่ได้ถ้าการใช้อ านาจของผูป้กครองเป็น “อตัวิสัย”  ฉะนั้น จึงตอ้งควบคุมหรือ 
จ ากดัการใชอ้  านาจโดยวางขอบเขตหรือกฎเกณฑ์ไว ้ และท่ีส าคญั  กฎเกณฑ์น้ีตอ้งเป็น  “ภววิสัย”  
จากผูป้กครอง  จากนั้น  “เหตุผล” (ความยุติธรรม)  และ  “เสรีภาพ”  จึงไดถู้กรับรองไวโ้ดยรัฐธรรมนูญ  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ท าให้ความจ าเป็นท่ีจะอ้างกฎหมายธรรมชาติปรากฏในรูปของ  “สิทธิ
มนุษยชน” 
  ผลของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ 
  ผลของแนวความคิดเร่ืองกฎหมายธรรมชาติก่อให้เกิดแนวความคิดพื้นฐานส าคัญ 
ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ  รวมทั้งสิทธิมนุษยชนซ่ึงไดป้รากฏให้เห็นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18   
ดงัจะเห็นไดใ้นเอกสารท่ีประกาศคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลต่างๆ  นบัแต่ “The English 
Bill of Rights”  ในองักฤษปี ค.ศ. 1689  “American Declaration of Independence”  ในอเมริกา ปี ค.ศ. 
1776  “Declaration of the Right of Men and Citizens”  ของสาธารณรัฐฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1789   
ซ่ึงทั้งหมดไดพ้ฒันาต่อมาเป็น UN’S Universal Declaration of Human Rights  ซ่ึงรู้จกักนัในนาม
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนในปี ค.ศ. 19484 

                                                 

 2จาก  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (น.128),  โดย  หยดุ  แสงอุทยั,  2520,  กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 3จาก  ปรัชญาเบื้องต้นและตรรกวิทยาเบื้องต้น (น.153-154),  โดย  กีรติ  บุญเจือ,  2512,  กรุงเทพฯ :  
ส านกัพิมพผ์ดุงวทิยาการพิมพ.์ 
 4จาก  ปรัชญาสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีในสังคมไทย (น.57),  โดย  เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล,  2530, 
กรุงเทพฯ : กลุ่มประสานงานศาสนาเพ่ือสงัคม. 
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   สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
  ประวติัศาสตร์อันยาวนานของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ  แสดงให้เห็นบทบาท
ความส าคญัของปรัชญากฎหมายธรรมชาติในการมีส่วนร่วมพฒันาระบบกฎหมายของตะวนัตก  
นบัแต่ยคุสมยัของโรมนัเร่ือยมาใหมี้ความเหมาะสมและมีความเป็นธรรมอยูเ่สมอ  ปฏิญญาสากลวา่
ดว้ยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองต่างก็มี
แนวความคิดพื้นฐานมาจากปรัชญากฎหมายธรรมชาติ  โดยปรัชญากฎหมายธรรมชาติเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางอุดมคติเพื่อเป้าหมายแห่งสิทธิและเสรีภาพ  ตลอดจนความ 
เสมอภาคของมนุษย ์ อนัเป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  ซ่ึงในปัจจุบนัปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลกัการพื้นฐานเร่ืองสิทธิเสรีภาพประชาชนในรัฐธรรมนูญของนานา
อารยประเทศเป็นผลพวงของอิทธิพลความคิดกฎหมายธรรมชาติ5 
   ภายใตพ้ฒันาการทางสังคมและการเมืองในปัจจุบนัรวมทั้งวิธีคิดท่ีปรับตวัในลกัษณะ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั  ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่  ปรัชญากฎหมายธรรมชาติยงัแสดงบทบาททางความคิดอยู่
ในสองลักษณะ กล่าวคือ ในแง่ความเป็นทฤษฎีกฎหมายท่ีสนับสนุนอุดมคติทางกฎหมายเชิง
จริยธรรมและในแง่ทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิซ่ึงสนบัสนุนเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  ส าหรับ
บทบาทของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ  ในแง่ทฤษฎีกฎหมายซ่ึงสนบัสนุนอุดมคติทางกฎหมาย 
เชิงจริยธรรม  โดยสรุปแลว้แสดงออกท่ีความคิดหรือความเช่ือเร่ืองหลกัอุดมคติท่ีอยูเ่หนือกฎหมาย
ของรัฐ  เพราะวา่สิทธิมนุษยชนคือสิทธิของมนุษยห์รือสิทธิในฐานะท่ีบุคคลเกิดมาเป็นมนุษย ์เช่น 
สิทธิในร่างกาย  ทรัพยสิ์น  หรือเสรีภาพต่างๆ  ในการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล เป็นตน้  
ยอ่มเกิดหรือมีข้ึนตามธรรมชาติและแนวความคิดของสังคม  สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเร่ืองของอุดมการณ์
และแนวความคิดท่ีจะคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงแต่ละประเทศย่อมมีอยู่ต่างกนั  จ  าเป็นตอ้ง
ปรับใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพของสังคมของแต่ละประเทศไปและเพื่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
เหล่านั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐ  ท่ีจะตอ้งด าเนินการปกครองไปในทางท่ีจะไม่เป็นปรปักษห์รือขดักบั
หลกัการแห่งสิทธิเสรีภาพเหล่านั้น6 
 

                                                 

 5จาก  นิติปรัชญา (น.156),  โดย  จรัญ  โฆษณานนัท,์  2538,  กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั 
รามค าแหง. 
 6จาก  สิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ (น.3),  โดย  กลุพล  พลวนั,  2520,  กรุงเทพฯ : บริษทั  แอดวานซ์ 
มีเดีย  จ ากดั. 
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 เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2  สงบลงประเทศต่างๆ  ไดร้วมตวักนัตั้งองคก์ารสหประชาชาติข้ึน
มีคณะกรรมการพิจารณาร่างเอกสารคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและมีการประกาศใช้โดยใช้ช่ือว่า  
“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Uniersal Declaration of Human Rights)  องค์การ
สหประชาชาติประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 10  ธนัวาคม  ค.ศ. 19487  ซ่ึงแมว้า่ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชนดงักล่าวเป็นเพียง  “มาตรฐานร่วมกนั”  ส าหรับการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน  แต่ไม่มีฐานะ
เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  และไม่ก่อให้เกิดพนัธะทางกฎหมายแก่บรรดาประเทศสมาชิก
องคก์ารสหประชาชาติท่ีร่วมลงมติยอมรับปฏิญญาสากลดงักล่าว  แต่เป็นท่ียอมรับทัว่ไปวา่ประเทศ
สมาชิกองค์การสหประชาชาติควรปฏิบติัตามบทบญัญติัของปฏิญญาสากลฯ  โดยเคร่งครัด  อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดดว้ยการยกเลิกแกไ้ขกฎหมายและมาตรการต่างๆ  ท่ีลิดรอนสิทธิมนุษยชนและพยายาม
บญัญติักฎหมายภายในและก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุม้ครองตาม
เจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลดงักล่าว8 
 สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ. 1948 
 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้
คุม้ครองไวใ้นขอ้ 1 ท่ีวา่ “มนุษยท์ั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกนัทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิทุกคน
ไดรั้บการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบติัต่อกนัอยา่งฉนัพี่น้อง”  และขอ้ 3  
ท่ีวา่  “บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวติ  ในเสรีภาพและในความมัน่คงแห่งร่างกาย”9 
 สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. 1976 
 ในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองไดคุ้ม้ครองไวใ้นภาค 3  ขอ้ 6.1  “มนุษยทุ์กคนมีสิทธิโดยธรรมชาติ
ในการด ารงชีวิต  สิทธิน้ีย่อมไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายไม่มีบุคคลใดสามารถล่วงชีวิตของ 
ใครได”้10 

                                                 

  7จาก  “หลกัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ”,  โดย  โกศล  โสภาคยว์จิิตร, 
2520,  วารสารนิติศาสตร์,  3 (2),  น.29. 
  8แหล่งเดิม.  (น.6). 
  9สิทธิมนุษยชน  โดยคณะกรรมการประสานงานองคก์รสิทธิมนุษยชน (กปส.). 2540  แปลและ 
เรียบเรียงโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแ ห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO).  น.4. 
  10แหล่งเดิม.  (น.23). 
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 2)  ปรัชญากฎหมายบา้นเมือง (The Positive Law Theory)  หลงัจากท่ีแนวความคิดของ
ส านกักฎหมายธรรมชาติ (Natural  Law)  ไดรั้บการบญัญติัเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  เกิด
กฎหมายท่ีใช้บงัคบัในบา้นเมืองเพิ่มข้ึนมากมาย  จนในระยะหลงัเม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไปมีการ
ก าเนิดและขยายตวัฟ้ืนฟูรัฐชาติ  (Nation  State)  สมยัใหม่ท่ีมีดินแดนแน่นอนและมีการปกครอง
เหนือดินแดนท่ีแน่นอนตายตวั  ชนชั้นกลางเร่ิมมีอ านาจและมีเสรีภาพในสังคมมากข้ึนพร้อมๆ  กบั
การเส่ือมลงของระบบศกัดินา  โดยเฉพาะเม่ือแนวความคิดเร่ือง “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน”  
(Doctrine of Popular Soverignty)  ท าใหค้นเช่ือวา่  “เม่ืออ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแลว้  แมจ้ะ
ยกยอ่งอ านาจอธิปไตยให้เป็นอ านาจสูงสุด  มีอาญาสิทธิท่ีสมบูรณ์ไม่มีขอบเขตจ ากดัเพียงใดคงไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ประชาชนได”้11  ความรู้สึกของคนทัว่ไปจึงกลบักลายไปรู้สึกวา่ส่ิงท่ีบญัญติั
ข้ึนนั้นแทท่ี้จริงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐาธิปัตย ์คือ รัฐาธิปัตยจ์ะบญัญติักฎหมายอยา่งไรก็ได้
ตามใจชอบ  แนวโนม้ในการบญัญติักฎหมายในช่วงหลงัจึงเปล่ียนแปลงไปเป็นการบญัญติักฎหมาย
ตาม “เจตจ านง”  (Will)  ของรัฐซ่ึงเป็นแนวคิดในทฤษฎีกฎหมายบา้นเมือง  (Postivism)  แมท้ฤษฎี
กฎหมายบา้นเมืองจะก่อตวัข้ึนตามความตอ้งการของรัฐในสมยันั้นท่ีตอ้งการความมัน่คงของอ านาจ
หรือความชดัเจนของกฎหมายท่ีจะบญัญติัข้ึนใชเ้พื่อการจดัระเบียบสังคมท่ีก าลงัพฒันาในรูปรัฐชาติ
สมยัใหม่  และเพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของราษฎรดว้ย  แต่เม่ือทฤษฎีน้ียงัยืนยนัความเช่ือ
ท่ีวา่กฎหมายเป็นอ านาจหรือค าสั่งของรัฐาธิปัตยเ์ช่นน้ี  จึงมีลกัษณะเป็นดาบสองคมในตวัเองซ่ึงสุด
แลว้แต่คุณธรรมของรัฐาธิปัตยว์่าจะเป็นเผด็จการโดยธรรมหรืออธรรม  ผลของปรัชญากฎหมาย
บา้นเมืองจึงท าให้  ค  าวา่ “กฎหมาย”  ไม่ใช่เร่ืองของเหตุผลต่อไป  แต่เป็นเร่ืองของ “เจตจ านง”  หรือ  
“อ านาจ”  ของรัฐแทน  แนวความคิดในการบญัญติักฎหมายจึงเปล่ียนแปลงจากการบญัญติัตาม
เหตุผลไปเป็นบญัญติัโดยอ านาจของรัฐ  (Power Theory of Law)   
  แนวความคิดและเหตุผลการใช้สิทธิป้องกนัโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 68 
  1)  แนวความคิดและเหตุผลท่ีใหอ้ านาจบุคคลใชสิ้ทธิป้องกนั  
  การท่ีกฎหมายอาญาของประเทศต่างๆ  ทั้ งในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ 
Common Law  และประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายแบบ  Civil Law  ให้อ านาจบุคคลในการป้องกนั
สิทธิของตนและบุคคลอ่ืน  กรณีท่ีได้กระท าไปภายในขอบเขตซ่ึงจะมีผลให้ผูก้ระท าไม่มีความ 
รับผดิในทางอาญา  ทั้งน้ี โดยมีเหตุผลสนบัสนุนดงัน้ี คือ  
 

                                                 

 11จาก  ความรู้นิติปรัชญาเบือ้งต้น (น.127),  โดย  สมยศ  เช้ือไทย,  2538,  กรุงเทพฯ :  วญิญูชน. 
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  (1)  เหตุผลในทางกฎเกณฑ์ธรรมชาติ  การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย คือ สิทธิท่ีอยู่
ในหลกักฎหมายธรรมชาติ (Law of Nature)  โดยเป็นหลกัธรรมชาติท่ีบุคคลผูถู้กประทุษร้ายท่ีจะมี
สิทธิในการป้องกนัตนเอง12  นอกจากน้ีถา้จะกล่าวกนัในแง่สัญชาติญาณของมนุษยแ์ลว้จะเห็นไดว้า่
มนุษยมี์สัญชาติญาณท่ีจะตอ้งต่อสู้เพื่อความอยูร่อดเพื่อเผชิญกบัภยัธรรมชาติ  ภยัจากสัตว ์ หรือภยั
จากมนุษยด์ว้ยกนั  สัญชาติญาณดงักล่าวควรจะไดรั้บการยอมรับจากกฎหมายตามสมควร  มิฉะนั้น
จะดูเสมือนวา่กฎหมายปล่อยใหป้ระชาชนตอ้งเผชิญหนา้กบัชะตากรรมเพียงล าพงัโดยฝืนธรรมชาติ
ของมนุษย ์
  (2)  สืบเน่ืองจากสิทธิท่ีอยู่ในหลกักฎหมายธรรมชาติดงักล่าวในขอ้ 1  เม่ือมีการท า
สัญญาประชาคมโดยยอมสละอ านาจให้รัฐบางประการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยข้ึนในสังคม  
แต่โดยเหตุท่ีรัฐไม่มีเคร่ืองมืออนัเพียงพอในการป้องกนัการกระท าความผิดในปัจจุบนัทนัด่วน   
ถา้ไม่ให้สิทธิป้องกนัตนเองน้ีไวแ้ลว้  การปฏิบติังาน  ผูก้ระท าก็จะตอ้งเส่ียงยอมให้ผูอ่ื้นกระท าผิด
ตามกฎหมายแก่ตนได ้ ซ่ึงไม่เป็นการถูกตอ้งนกั  ดว้ยเหตุน้ีจึงไดรั้บบญัญติัให้สิทธิแก่บุคคลในการ
ท่ีจะกระท าอะไรลงไปในส่ิงท่ีเป็นผดิกฎหมายเพื่อป้องกนัตนหรือผูอ่ื้นได้13 
  (3)  เหตุผลเร่ืองรัฐไม่อาจคุม้ครองบุคคลไดอ้ยา่งทนัท่วงที  เป็นเหตุผลท่ีสนบัสนุนในเร่ือง
การไม่เอาผดิและโทษแก่ผูก้ระท าการเพื่อป้องกนัตนเองหรือผูอ่ื้นไดมี้มานานตั้งแต่โบราณกาลแลว้
นกัปรัชญาหลายท่าน  ไดแ้ก่  ซิเซโร (Cicero)  โครติอุส (Grotius)  วูลฬ์ (Wolff)  และคารารา (Carrara)  
เห็นว่าเม่ือเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองไม่อาจให้ความคุม้ครองแก่ประชาชนไดท้นัท่วงทีแลว้  ประชาชนมี
เหตุผลเพียงพอท่ีจะคุม้ครองป้องกนัตนเองได ้ รุสโซ  (Rousseau)  เห็นวา่เม่ือเกิดการท าร้ายรุกราน
โดยไม่ชอบธรรมแลว้สัญญาระหวา่งประชาคมก็เป็นอนัไม่ใชบ้งัคบัตอ้งกลบัสู่สภาพธรรมชาติและ
ตอ้งใชก้ าลงัป้องกนัตนเอง  กีเยอ (Geyer)  เห็นวา่จะตอ้งตอบภยัดว้ยภยั  การป้องกนัก็คือ  การตอบ
แทนภยัอนัเกิดจากการประทุษร้าย  จึงเท่ากบัหกักลบลบลา้งกนัไป14 
  (4)  เหตุผลในทางอาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา  การลงโทษบุคคลผูก้ระท าการป้องกนั
โดยชอบด้วยกฎหมายมิได้มีประโยชน์และมิได้บรรลุวตัถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อให้ผูน้ั้น 
กลับตัวเป็นคนดีแต่อย่างใด  เพราะบุคคลผูใ้ช้สิทธิป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้กระท า 
เพื่อป้องกนัสิทธิของตนหรือผูอ่ื้นให้พน้จากภยนัตรายอนัเกิดจากการประทุษร้ายอนัมิชอบด้วย

                                                 

 12From  The General Part of The Criminal Law of Norway (pp.153),  by  Johannes  Andenaes, 
1965,  London : Sweet & Magwell. 
 13จาก  ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 (น.316),  โดย  พิพฒัน์  จกัรางกรู,  2527,  กรุงเทพฯ : 
นิติบรรณการ. 
 14จาก  กฎหมายอาญา ภาค 1 (น.87),  โดย  เสริม  วนิิจฉยักลุ,  2482,  กรุงเทพฯ :  ม.ป.พ. 
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กฎหมาย  มิไดมี้เจตนาชัว่ร้ายในการกระท าผิดทางอาญา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสายตาของกฎหมาย
อาญาไม่ถือวา่การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายเป็นการเลวทรามแต่ประการใด 
  (5)  เหตุผลในทางความถูกตอ้งและความไม่ถูกตอ้ง  เป็นเหตุผลท่ีมาจากภาษิตของ
เยอรมนัท่ีว่าความถูกตอ้งไม่จ าตอ้งอ่อนขอ้ให้กบัความไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงในเร่ืองของการป้องกนันั้น
เป็นการขดัแยง้ระหว่างความถูกตอ้งและความไม่ถูกตอ้ง  ผูใ้ช้สิทธิในการป้องกนัโดยชอบด้วย
กฎหมายจะอยู่ฝ่ายของความถูกตอ้ง  ในขณะท่ีผูป้ระทุษร้ายจะอยู่ฝ่ายของความไม่ถูกตอ้ง15  การ
ประทุษร้ายท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเป็นการกระท าท่ีกระทบต่อคุณธรรมของกฎหมาย  (Protected  
Interest)  ของผูใ้ชสิ้ทธิป้องกนัยอ่มก่อใหเ้กิดสิทธิในการโตต้อบการประทุษร้าย 
  2)  บทบญัญติัเก่ียวกบัการกระท าโดยป้องกนัในประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา 68  “ผูใ้ดจ าตอ้งกระท าการใด  เพื่อป้องกนัสิทธิของตนหรือของผูอ่ื้นให้พน้ภยั
อนัตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมาย  และเป็นภยนัตรายท่ีใกล้จะถึงถ้าได้
กระท าพอสมควรแก่เหตุ  การกระท านั้นเป็นป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ผูน้ั้นไม่มีความผดิ” 
  สิทธิแห่งการป้องกนัเป็นสิทธิอย่างหน่ึงท่ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด คือ มนุษยทุ์กคนท่ีเกิด
มาในโลกมีสิทธิป้องกนัตนและบุคคลอ่ืนได้  โดยมีสิทธิท่ีจะกระท าแก่ผูก้ระท าเพื่อท่ีจะป้องกนั
ตนเองหรือผูอ่ื้นให้พน้จากภยนัตรายได้  สิทธิอนัน้ีไม่ใช่ให้ไวเ้พื่อท่ีจะให้คนท่ีโกธรแคน้บุคคล
กระท าการลงโทษแก่บุคคลดว้ยกนัเอง  แต่โดยเหตุท่ีรัฐไม่มีเคร่ืองมืออนัเพียงพอในการป้องกนั 
การกระท าความผิดในปัจจุบนัทนัด่วน16  ซ่ึงการกระท าเพื่อป้องกนั (Self  Defense)  หมายความวา่  
การท่ีบุคคลหน่ึงใช้ก าลังแก่อีกบุคคลหน่ึง  เม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือว่าการใช้ก าลังเช่นนั้นจ าเป็น
ส าหรับการป้องกนัตนเองหรือผูอ่ื้นจากการถูกท าร้ายและส าหรับการป้องกนัทรัพยข์องตนเองหรือ
ของผูอ่ื้นจากการถูกท าให้เสียหายหรือสูญหายผูก้ระท าไม่มีความผิดถา้ไดก้ระท าพอสมควรแก่เหตุ  
และเหตุผลท่ีสนบัสนุนอ านาจท่ีให้กระท าไดน้ี้คือการยอมรับความจริงวา่ปุถุชนเม่ือเผชิญหนา้กบั
ภยัธรรมชาติคุกคามหรือภยัจากบุคคลก็ตาม  ยอ่มจะตอ้งต่อสู้เพื่อการอยูร่อด  กฎหมายในเร่ืองความ
รับผดิในทางอาญาไดย้อมรับการกระท าอนัเน่ืองมาจากสัญชาติญาณดงักล่าวของคนธรรมดาทัว่ไป  
แต่กฎหมายได้ให้อ านาจแก่เรากระท าได้เพียงการอนัสมควรแก่เหตุเพื่อให้พน้อนัตรายเท่านั้น  
เพราะเป็นหนา้ท่ีของรัฐในการจดัการกบัผูฝ่้าฝืนกฎหมายต่อไป 
 
 

                                                 

 15From  Proportionality and the Psychotic Aggressor : A Vignette in comparative Criminal  Theory  
(pp. 367,380),  by  George p.  Fletcher,  1973,  (อา้งถึงใน  สวนิต  สตงคุณห์,2544:15) 
 16ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 (น.316).  เล่มเดิม 
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  3)  การกระท าไวเ้พื่อเป็นการป้องกนัภยนัตรายไวล่้วงหนา้ 
  หลกัเร่ืองการป้องกนัทั้งในต่างประเทศและตามประมวลกฎหมายอาญาจะพบว่าหลกั
ส าคญัประการหน่ึงอนัเป็นเง่ือนไขท่ีจะก่อสิทธิในการป้องกนัท่ีนานาอารยประเทศให้การยอมรับนั้น 
คือ หลกัเร่ืองภยนัตรายใกลจ้ะถึงกล่าวคือ  ในกรณีท่ีภยนัตรายยงัไม่เกิดข้ึน  แต่ผูก้ระท าคาดวา่จะ
เกิดข้ึนหรือน่าจะเกิดข้ึน  จะใชสิ้ทธิป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายไดห้รือไม่  โดยการตระเตรียม
การป้องกนัภยนัตรายจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมายท่ียงัไม่เกิดข้ึน  เพียงแต่เช่ือว่าจะ
เกิดข้ึนไม่ชา้  ซ่ึงเรียกวา่การกระท าไวเ้พื่อเป็นการป้องกนัภยนัตรายไวล่้วงหนา้  การท่ีบุคคลจะตอ้ง
กระท าการไว ้ เพื่อเป็นการป้องกนัภยนัตรายไวล่้วงหนา้อาจเกิดจากเหตุหลกัๆ ดงัน้ี17 
  (1)  เหตุผลในเร่ืองความปลอดภยัของประชาชน  โดยหลกัแลว้บุคคลทุกคนมีสิทธิใน
ชีวติ  ร่างกาย  ทรัพยสิ์น  หรือสิทธิอ่ืนๆ ของตนซ่ึงหากผูใ้ดล่วงละเมิดยอ่มมีความผิด  ดงันั้น บุคคล
ยอ่มมีสิทธิท่ีจะป้องกนัภยนัตรายท่ีก าลงัจะมาถึงหรือก าลงัเกิดข้ึนกบัสิทธิต่างๆ ของตนไดโ้ดยชอบ
ธรรมโดยปกติเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  และให้ความ
คุม้ครองภยนัตรายต่างๆ  อนัละเมิดต่อกฎหมายให้แก่ประชาชนดว้ยการใช้อ านาจรัฐตามท่ีบญัญติัไว้
ในกฎหมายให้มีอ านาจกระท าไดต่้อผูฝ่้าฝืนหรือผูก่้อภยนัตรายอนัละเมิดต่อกฎหมายนั้น  แต่ดว้ย
เหตุท่ีประชาชนอนัเป็นพลเมืองของรัฐมีจ านวนมากกวา่ก าลงัเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีจะสามารถให้ความ
คุม้ครองได้อย่างทัว่ถึงและทนัท่วงที  ฉะนั้น เม่ือภยนัตรายเกิดข้ึนหรือมีผูพ้ยายามจะก่อให้เกิด
ภยนัตรายข้ึน  หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่อาจเขา้มาให้ความคุม้ครองความปลอดภยัหรือช่วยเหลือได้
ทนัท่วงทีต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ก็อาจจะท าให้เกิดผลเลวร้ายเกินกว่าผูรั้บภยนัตรายจะแก้ไขได ้ 
ดว้ยเหตุผลน้ี  ประชาชนจึงควรกระท าการป้องกนัภยนัตรายอนัอาจจะเกิดข้ึนไวล่้วงหนา้ก่อนเพื่อ
ความปลอดภยั  ประกอบกบัในสภาพสังคมปัจจุบนัปัญหาอาชญากรรมนบัวนัจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งข้ึนอนัส่งผลต่อความหวาดกลวัภยัของประชาชนท่ีรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นเพิ่มมากข้ึน  ส่ิงท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมให้เห็นอยู่ในปัจจุบนั คือ การสร้างเหล็กดดัเพื่อ
ป้องกนัมิใหมี้ผูบุ้กรุกเขา้ไปในส่ิงก่อสร้างหรืออาคารท่ีพกัอาศยั  ตลอดจนการปักเศษแกว้หรือเหล็ก
แหลมคมตามร้ัวบา้น  เป็นตน้ 
  (2)  เหตุผลในทางนโยบายอาญา  นโยบายอาญาของรัฐท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การ
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  ฉะนั้นหากบุคคลใดจะใชสิ้ทธิป้องกนัอาชญากรรมในอนาคต
อนัอาจจะเกิดมีข้ึนไดต้ามสถานการณ์หรือแมจ้ะยงัไม่มีอาชญากรรมเกิดข้ึนก็ตามโดยท่ีบุคคลนั้น 
ไม่มีเจตนาชัว่ร้ายในการป้องกนัภยนัตรายล่วงหน้าแลว้  การท่ีกฎหมายจะลงโทษบุคคลผูก้ระท าการ
                                                 

 17จาก  การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระท าไว้เพ่ือเป็นการป้องกันภยันตรายไว้
ล่วงหน้า (น.62-64),  โดย  เอกพล  ปริมา,  2542,  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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เพื่อป้องกนัสิทธิล่วงหนา้ดงักล่าว  น่าจะเป็นการขดักบัหลกันโยบายอาญาดงักล่าวขา้งตน้  ซ่ึงอาจมี 
ผลท าให้บุคคลผูท่ี้เป็นพลเมืองดีต้องถูกลงโทษและน่าจะไม่เป็นการยุติธรรมด้วยเลยท่ีจะใช้
กฎหมายลงโทษคนดีเพื่อรักษาคนไม่ดีไว ้ ดว้ยเหตุน้ีประชาชนจึงอาจใช้สิทธิป้องกนัภยนัตรายไว้
ล่วงหนา้  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้บุคคลนั้นไดรั้บภยนัตรายจากการประกอบอาชญากรรมท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนเม่ือไรก็ได ้
  เม่ือพิจารณาจากทั้งสองเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จึงควรอนุญาตให้ประชาชนสามารถ
กระท าการป้องกนัตวั  รวมทั้งการเตรียมการไวเ้พื่อการป้องกนัตวัไวล่้วงหน้าไดภ้ายใตบ้งัคบัของ
กฎหมาย คือ การเตรียมการป้องกนั คือ การมีอาวุธปืนตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุน
ปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490  และการใชก้ าลงัป้องกนั คือ การใช้
อาวุธหรือใช้ก าลงัป้องกนัแก่ผูก้ระท าละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 68  การป้องกนั 
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  จากแนวคิดกฎหมายธรรมชาติท่ีวา่บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย
และทรัพยสิ์น  รวมทั้งแนวคิดให้ประชาชนมีอ านาจกระท าการเพื่อป้องกนัสิทธิและเสรีภาพดว้ย
การมีและใช้อาวุธปืนได ้ แต่เน่ืองจากอาวุธปืนดงักล่าวมีอานุภาพร้ายแรง  ผูใ้ดไดค้รอบครองจะ
รู้สึกถึงความมีอ านาจและฮึกเหิมจนอาจเกิดความประมาทซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อสังคมส่วนรวมได้
โดยง่าย  รัฐในฐานะผูค้วบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัแก่สังคมจึงตอ้ง
ก าหนดมาตรการในการควบคุมและจ ากดัการใชอ้าวุธปืนดงักล่าว  ซ่ึงมาตรการดงักล่าวถือเป็นการ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายธรรมชาติในอนัท่ีจะมีอาวุธปืนเพื่อป้องกัน
ตนเอง  แต่ในทางทฤษฎีกฎหมายบา้นเมืองรัฐสามารถกระท าไดเ้พราะกฎหมายบา้นเมืองเป็นค าสั่ง
ของรัฐาธิปัตยท่ี์มีสภาพบงัคบั  ดงันั้น ค าถามท่ีวา่รัฐจะออกกฎหมายมาเพื่อจ ากดัการมีและใชอ้าวุธปืน
ของประชาชนไดห้รือไม่  เพียงใด  ตอ้งพิจารณาหาค าตอบจากแนวความคิดการจ ากดัอ านาจรัฐดว้ย
หลกั “นิติรัฐ” 
 2.1.2  แนวความคิดและหลกัการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์น 
  ประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็น
ระบอบประชาธิปไตย  เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  แลว้ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบั
แรก  และอีกหลายฉบบั  จนกระทัง่ถึงฉบบัปัจจุบนั  คือ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั
ชัว่คราว พ.ศ. 2557  ไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิต  ร่างกายของประชาชนชาวไทยไว ้ 
ในมาตรา 4  แห่งรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว  ซ่ึงบญัญติัวา่  “ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี  
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค  บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการ
คุม้ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
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เป็นประมุข  และตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว  ย่อมได้รับการคุม้ครอง 
ตามรัฐธรรมนูญน้ี”   
  ในเร่ืองการมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  ถือว่าเป็นสิทธิของปวงชนชาว
ไทยท่ีควรได้รับความรับรองคุ้มครองสิทธิในเร่ืองดังกล่าว  ตามบทบัญญัติมาตรา 4  แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว  เน่ืองจากเป็นสิทธิท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  เพราะอาวุธปืนเป็นอาวุธท่ีมี
ความร้ายแรงโดยสภาพ  มีทั้งคุณประโยชน์และโทษหลายประการเม่ือมีความจ าเป็นท่ีรัฐตอ้งให้
สิทธิประชาชนชาวไทยมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนได้  รัฐจึงตอ้งก าหนดมาตรการ
ควบคุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  แต่ทั้งน้ีในการ
จ ากดัสิทธิของประชาชนจึงตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 1)  การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์น  มนุษยเ์ป็นเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นมาตั้งแต่ยุค
โบราณแล้ว  และเม่ือมนุษยเ์ร่ิมใช้กฎหมายมาควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม  สิทธิ 
ในท่ีดินก็ไดรั้บการบญัญติัรับรองไวใ้นกฎหมาย  ซ่ึงในระยะแรกจะเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ทาง
ทรัพยสิ์นระหวา่งเอกชนท่ีใชย้นักนัระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเอง จะน ามาใชย้นักบัรัฐไม่ได ้ สิทธิใน
ทรัพยสิ์นจึงเป็นเร่ืองของกฎหมายเอกชน  เม่ือใดท่ีรัฐตอ้งการทรัพยสิ์นของเอกชน เอกชนก็ไม่อาจ
ขดัขืนไดจ้นในท่ีสุดเม่ือปลายสมยักลางท่ีชนชั้นกลางไดก่้อก าเนิดข้ึนพร้อมแนวความคิดเสรีนิยม
ไดเ้รียกร้องให้รัฐคุม้ครองทรัพยสิ์นของเอกชน รัฐจะละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของเอกชน
มิได้18 
 (1)  สิทธิในทรัพยสิ์นในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐาน  ผลของทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติและ
ทฤษฎีเสรีนิยมประชาธิปไตยทางการเมืองในยุคหลงัระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
ท าให้มีการบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพของเอกชนไวใ้นเอกสารส าคัญทางการเมืองของบรรดารัฐ
เสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย  โดยการน าเอาปรัชญาอุดมการณ์ทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพตาม
ธรรมชาติทั้งหลายมาบญัญติัเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบา้นเมือง  สิทธิในทรัพยสิ์นถือวา่เป็น
สาระส าคญัประการหน่ึงของความเป็นมนุษยท่ี์ไม่อาจพรากไปเสียได ้ ตามค าสอนทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาติของจอห์น ล๊อค ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีซ้ือไม่ได ้ขายไม่ขาด  แนวความคิดดงักล่าวปรากฏให้
เห็นในเอกสารส าคญัทางการเมืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 

                                                 
18จาก  การใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีรัฐเวนคือจากประชาชน (น.10),  โดย  นยันา  เกิดวชิยั,  2549, 

กรุงเทพฯ: มปท.. 
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 Magna Carta ขององักฤษบญัญติัรับรองสิทธิในทรัพยสิ์นของประชาชนไวใ้นมาตรา 39 วา่ 
“เสรีชนยอ่มไม่ถูกจบักุมคุมขงั ถูกยึดทรัพยส์มบติั ถูกประหารหรือถูกเนรเทศหรือถูกก าจดัดว้ย 
วิธีอ่ืน และเราจะไม่ท าการหรือให้มีการด าเนินการเป็นปฏิปักษ์กบัเสรีชน เวน้แต่จะเป็นไปตาม 
ค าพิพากษาของฐานนัดรและสอดคลอ้งกบักฎหมายของแผน่ดิน” 
 Bill of Rights ในปี ค.ศ. 1776 บญัญติัวา่ “โดยธรรมชาติแลว้มนุษยทุ์กคนมีเสรีภาพ 
และอิสรภาพเท่าเทียมกนัและมีสิทธิบางประการติดตวัมาแต่ก าเนิด แมเ้ม่ือไดต้กลงด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกนัในสังคม โดยสัญญาประชาคมใด ๆ แลว้ก็ตาม มนุษยไ์ม่อาจพรากสิทธิเหล่าน้ีไปจากอนุชน
รุ่นหลงัได ้สิทธิเหล่าน้ีไดแ้ก่ สิทธิในชีวติ ในเสรีภาพ ในการแสวงหาและการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
และในการแสวงหาความสุขใหแ้ก่ตน” 19 
 ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1789 กล่าวถึง สิทธิใน
ทรัพยสิ์นไวใ้นมาตรา 2 และมาตรา 17 ดงัต่อไปน้ี20  
 “มาตรา 2 วตัถุประสงคข์องสังคมการเมืองทุกสังคมยอ่มเป็นไปเพื่อการคุม้ครองรักษา
สิทธิตามธรรมชาติซ่ึงไม่มีอายุความของมนุษย ์สิทธิเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เสรีภาพกรรมสิทธ์ิ ความมัน่คง
ปลอดภยั และการต่อตา้นการกดข่ีข่มเหง” 
 “มาตรา 17 กรรมสิทธ์ิเป็นสิทธิอนัศกัด์ิสิทธ์ิและจะละเมิดมิได ้ บุคคลไม่อาจถูกพราก
กรรมสิทธ์ิไปจากตน เวน้แต่เม่ือมีความจ าเป็นสาธารณะท่ีก าหนดโดยกฎหมายและภายใตเ้ง่ือนไข
การใหค้่าทดแทนก่อนการเวนคืนและค่าทดแทนนั้นตอ้งเป็นธรรม” 
 การท่ีมนุษย์สามารถสร้างแนวความคิดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินว่า เป็นสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัต่อการพฒันาบุคลิกภาพของปัจเจกชนนั้น นบัวา่เป็นวรีกรรมใน 
ประวติัศาสตร์ของชาติพนัธ์ุมนุษย์21  เพราะการยอมรับสิทธิดงักล่าวเท่ากบัเป็นการปฏิเสธอ านาจ
สิทธิขาดของรัฐท่ีจะเขา้ย  ่ายีสิทธิในทรัพยสิ์นของเอกชน  เน่ืองจากสิทธิขั้นพื้นฐานเกิดข้ึนเพื่อกนั
ส่วนท่ีเรียกวา่เป็นเสรีภาพหรือแดนอิสระของปัจเจกชนใหพ้น้จากการเขา้ยุง่เก่ียวของรัฐซ่ึงปล่อยให้
รัฐเขา้มายุง่เก่ียวในส่วนน้ีได ้รัฐก็อาจบงการชีวิตของประชาชนในท่ีสุด  และเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1948 องค์การสหประชาชาติไดป้ระกาศรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของมนุษยไ์วใ้น
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declation of Human Rights) และสิทธิประการหน่ึง

                                                 
19จาก  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น.34-36),  โดย  วรพจน์  วศิรุตพิชญ,์  2542,  กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท. 
20จาก  กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวฒันาการทางปรัชญาและลกัษณะของกฎหมายมหาชนยคุต่างๆ  

(น.67-68)  โดย  บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ,  2536,  กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
21จาก  ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญเยอรมนั (น.34-36),  โดย  บุญศรี   

มีวงศอ์ุโฆษ,  2535,  กรุงเทพฯ : เรือนแกว้การพิมพ.์ 
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ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นปฏิญญาน้ี คือ สิทธิในทรัพยสิ์น โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 17 วา่ (1) บุคคลมีสิทธิทั้ง
ในฐานะล าพงัตนเอง ตลอดจนการร่วมกบัผูอ่ื้นในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (2) การยึดเอาทรัพยสิ์น
ของบุคคลใดไปเสียโดยพลการจะกระท ามิได ้ 
 (2)  หลกักรรมสิทธ์ิในรัฐเสรีประชาธิปไตย  ในบรรดาสิทธิในทรัพยสิ์นนั้น กรรมสิทธ์ิ
ถือได้ว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สินซ่ึงมีศักด์ิสูงสุดเหนือทรัพย์สินนั้ นกรรมสิทธ์ิได้รับการยืนยนั 
อย่างหนกัแน่นในยุคเสรีนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัการปฏิวติัใหญ่ของฝร่ังเศสในยุคศกัดินา 
แมว้า่หลกักรรมสิทธ์ิจะเป็นท่ียอมรับแต่ก็มีขอ้จ ากดัอยูม่าก  กษตัริยห์รือเจา้ศกัดินาสามารถเกณฑ์
ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา  กรรมสิทธ์ิจึงมีความส าคัญน้อยหลังจากการปฏิวติั 
พฒันาการความคิดเสรีนิยมน าไปสู่ความเห็นท่ีวา่กรรมสิทธ์ิเป็นเคร่ืองมือท่ีขาดไม่ไดใ้นการท าให้
มนุษยมี์เสรีภาพอยา่งแทจ้ริง การประกาศรับรองหลกักรรมสิทธ์ิในค าประกาศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน
และพลเมืองของสาธารณรัฐฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1789  จึงมีข้ึนเพื่อยืนยนัความศกัด์ิสิทธ์ิของ 
หลกักรรมสิทธ์ิ  ค าวา่ “กรรมสิทธ์ิ” มาจากค าวา่ “Dominium” ในกฎหมายโรมนัซ่ึงปรากฏอยูใ่น 
Corpus Juris Civilis ของพระเจา้จสัติเนียน (Justinian) ถือวา่เป็นสิทธิเหนือทรัพยท่ี์สมบูรณ์ท่ีสุดใน
สถาบนักฎหมายเอกชน เจา้ของกรรมสิทธ์ิมีสิทธิในการใช้สอย จ าหน่ายจ่ายโอนและท าลาย
ทรัพยสิ์นของตนอยา่งสมบูรณ์ สิทธิดงักล่าวอาจถูกจ ากดัไดบ้า้ง แต่ยงัคงถือวา่มีความสมบูรณ์อยู ่ 
ลกัษณะส าคญัของหลกักรรมสิทธ์ิมีอยู ่2 ประการ คือ (ก) เด็ดขาดแน่นอนและเป็นสิทธิส่วนบุคคล 
และ (ข) มีลกัษณะถาวรในกฎหมายโรมนั เจา้ของกรรมสิทธ์ิมีสิทธิครอบครอง (Jus Possidendi) 
สิทธิใชส้อย (Jus Utendi)  สิทธิท่ีจะไดด้อกผล (Jus Fruendi) กบัสิทธิท่ีจะจ าหน่าย และท าลาย
ทรัพยสิ์น (Jus Abutendi)  ส่วนในประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศสบญัญติัเก่ียวกบัการใช้อ านาจ
กรรมสิทธ์ิของเจา้ของไวใ้นมาตรา 544 วา่ “กรรมสิทธ์ิคือสิทธิใชส้อย หาประโยชน์และจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นอยา่งเตม็ท่ีเด็ดขาด แต่การใชสิ้ทธิน้ีตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใด ๆ”22 
 หลกักรรมสิทธ์ิมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ (ก) ผูท้รงกรรมสิทธ์ิ ไดแ้ก่ เอกชนทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ข) วตัถุแห่งกรรมสิทธ์ิ ไดแ้ก่ ตวัทรัพย ์ แต่ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด  
คืออสังหาริมทรัพยห์รือท่ีดิน เพราะอาจถือไดว้่าการรับรองหลกักรรมสิทธ์ิมีข้ึนก็เพื่อคุม้ครอง  
ความเป็นเจา้ของท่ีดินของเอกชน และสิทธิในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นสิทธิท่ีมีขอ้จ ากดัมากท่ีสุด และ 
(ค) ขอบเขตของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงมีการพฒันาแนวความคิดทางสังคมจากปัจเจกชนนิยมไปสู่แนวคิดท่ี 

                                                 
22จาก  “รัฐธรรมนูญกับเศรษฐกิจของไทย,”  โดย  อุกฤษ  มงคลนาวิน,  2525,  วารสารกฎหมาย,  8 (1),  

น.33-34. 
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มุ่งประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอนัน าไปสู่การจ ากดัการใชอ้  านาจกรรมสิทธ์ิ เช่น การเวนคืน 
การโอนเป็นของชาติในวสิาหกิจต่าง ๆ ขอ้จ ากดัสิทธิในการก่อสร้างอาคาร การเก็บภาษีทรัพยสิ์น23 
 (3)  การจ ากดัสิทธิในทรัพยสิ์น 
 ก.  แนวความคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิเสรีภาพ  ภาระหนา้ท่ีของรัฐไดเ้ติบโตและ 
มีความซบัซ้อนข้ึนเป็นล าดบั รัฐไดแ้ทรกแซงเขา้ไปทุกวิถีแห่งการด าเนินกิจกรรมทางสังคม ไม่วา่
จะเป็นการเขา้ควบคุมทางเศรษฐกิจ การเงินการส่งเสริมสวสัดิการสังคม การศึกษาและการ
สาธารณสุข ส่งผลให้อ านาจของรัฐมีมากข้ึนและแทรกแซงเขา้ไปในวิถีชีวิตของคนในสังคมแทบ
ทุกดา้น รัฐไดใ้ชอ้  านาจบงัคบัเอากบัประชาชนอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยการออกค าสั่ง การอนุญาต การ
ห้าม การออกกฎ หรือการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของเอกชน  กฎหมายต่าง ๆ ไดต้ราข้ึนออกใชบ้งัคบั
เพื่อสนองนโยบายสาธารณะ และบางฉบบัก็มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพยสิ์นของเอกชน เช่น 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดิน กฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ  การท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติั 
รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวมี้ความหมายเพียงว่ารัฐจะไปเพิกถอนไม่ไดเ้ท่านั้น แต่มิได้
หมายความว่ารัฐจะจ ากดัมิได ้ เพราะไม่มีรัฐธรรมนูญของประเทศใดรับรองสิทธิเสรีภาพไวอ้ยา่ง
สัมบูรณ์โดยปราศจากเง่ือนไข24  เสรีภาพท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดั ยอ่มท าให้เกิดสภาวะอนาธิปไตย 
(Anarchie)  เพราะทุกคนย่อมใช้เสรีภาพของตนอย่างเต็มท่ี ไม่สนใจว่าจะไปกระทบบุคคลอ่ืน  
ผูอ่้อนแอก็ไม่สามารถอยูไ่ดใ้นสังคม ผลคือท าให้เกิดสภาวะของการไร้เสรีภาพ  ดงันั้นรัฐจึงไม่อาจ
ปล่อยให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพของตนกระท าการต่าง ๆ ไดโ้ดยปราศจากการแทรกแซงจดั
ระเบียบของรัฐ แต่รัฐตอ้งเขา้มาจดัระบบการคุม้ครองมิใหมี้การกา้วล่วงเสรีภาพต่อกนั 
 นอกจากน้ี รัฐยงัมีผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) ท่ีจะตอ้งด ารงรักษาไว  ้บาง
กรณีรัฐจึงสามารถล่วงล ้าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได ้แต่รัฐใหค้  ามัน่ต่อประชาชน
วา่รัฐจะกล ้ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรก็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัใหอ้ านาจไวโ้ดยแจง้ชดัเป็นการ
ทัว่ไปวา่รัฐจะด าเนินการไดใ้นกรณีใดบา้ง และภายในขอบเขตอยา่งไร  อน่ึง กฎหมายจะให้อ านาจ
รัฐรุกล ้ าสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดก้็แต่เพียงเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การด ารงรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์
สาธารณะ  บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีให้อ านาจรัฐไวอ้ยา่งคลุมเครือหรือเกินเลยกวา่ความจ าเป็นใน
การรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะย่อมถือวา่ขดัต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กรณีจึงอาจกล่าว

                                                 
23จาก  “หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝร่ังเศส,”  โดย  สุรพล  นิติไกรพจน์, 

2537,  วารสารนิติศาสตร์,  24 (3),  น.818-822. 
24  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น.16-17).  เล่มเดิม 
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ไดว้า่ภารกิจของรัฐท่ีขยายตวัออกไปเพื่อการด าเนินการใด ๆ อนัเป็นประโยชน์แก่สาธารณะเป็น 
ส่ิงท่ีน ามาใชใ้นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชน25 
 ข. การจ ากดักรรมสิทธ์ิ  สิทธิในทรัพยสิ์นของเอกชน จดัไดว้่าเป็นประเภทหน่ึงของ
เสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยให้การรับรองคุ้มครองไวโ้ดย
รัฐธรรมนูญ  แต่รัฐก็สามารถจ ากดัสิทธิดงักล่าวได ้เหตุผลส าคญัท่ีสุดเป็นเหตุผลเดียวกบัการจ ากดั
สิทธิเสรีภาพของเอกชนโดยทัว่ไป นัน่คือเพื่อการรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะ ในปัจจุบนัหลกั
กรรมสิทธ์ิจะแสดงบทบาทพร้อมกนัสองดา้น คือ ดา้นหน่ึงเอกชนมีอิสระในการใชส้อยทรัพยสิ์นท่ี
เป็นกรรมสิทธ์ิของตน อีกดา้นหน่ึงกรรมสิทธ์ิมีความผูกพนัต่อสังคม กล่าวคือ การใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินของบุคคลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมด้วย ในฐานะท่ีเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ในการแสดงบทบาทดา้นแรกไดเ้รียกร้องให้มีการประกนัสิทธิ
ดงักล่าวไวใ้นรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกนัการแสดงบทบาทในดา้นท่ีสองก็เรียกร้องให้รัฐสามารถ
ออกกฎหมายมาก าหนดขอบเขตการใช้สอยทรัพยสิ์นของเจา้ของเพื ่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะได้  เดิมกฎหมายลกัษณะทรัพยข์องสาธารณรัฐฝร่ังเศสให้ความส าคญักบัหลกัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นหรือหลกักรรมสิทธ์ิมากจนถึงกบัถือวา่เป็นสิทธิอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ผูใ้ดจะล่วงละเมิดมิได ้ และ
ให้หลกัประกนัไวใ้นรัฐธรรมนูญอีกดว้ย ต่อมาภายหลงัแนวความคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยม 
ท่ีเขา้มามีบทบาทในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดส่้งผลกระทบต่อหลกัสิทธิในทรัพยสิ์นเป็นอย่างมาก 
ลีออง ดูกีต ์ (Leon Duguit) นกัปราชญช์าวฝร่ังเศสไดป้ฏิเสธแนวความคิดท่ีวา่สิทธิในทรัพยสิ์น 
เป็นสิทธิตามธรรมชาติชนิดหน่ึงของมนุษย ์แต่เห็นวา่สิทธิในทรัพยสิ์นจะตอ้งมีอยูเ่น่ืองจากหนา้ท่ี 
ตามสังคมชนิดหน่ึง กล่าวคือ เจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นจะใชส้อยทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ของตนเอง
เท่านั้นหาไดไ้ม่ แต่ตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีมีต่อสังคมอีกดว้ย  รัฐจึงชอบท่ีจะเขา้มาแทรกแซงการใช้
สอยทรัพยสิ์นของบุคคลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมได ้  
 ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็ยอมรับวา่สิทธิในทรัพยสิ์นเป็นสิทธิท่ีมีมาแต่ก าเนิดแต่ทั้งน้ี
ตอ้งอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าสิทธิในทรัพย์สินนั้นจะตอ้งเป็นไปเพื่อการบรรลุถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดของ
ประชาคมทางการเมืองดว้ย กรณีจึงไดรั้บการมองว่าการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นคงมีอยู่เพียง
บางส่วนเท่านั้น กล่าวคือ ไม่ห้ามท่ีรัฐจะพรากกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นไปจากเอกชน แต่รัฐตอ้งจ่าย
ค่าทดแทนท่ีเป็นธรรมให้แก่เอกชนนั้นด้วย ซ่ึงเป็นหลกัประกนัเพียงหนทางเดียวท่ีเหลืออยู่26  
กฎหมายแพ่งของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Burgerliches Gesetzbuch) ซ่ึงใช้บงัคบัเม่ือปี  
ค.ศ. 1900 ก็มิไดใ้ห้ความส าคญักบัสิทธิในทรัพยสิ์นจนถึงขนาดว่าเป็นสิทธิท่ีไม่มีเง่ือนไขหรือ 
                                                 

25กฎหมายปกครอง (น.13-14).  เล่มเดิม 
 26ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : รัฐธรรมนูญเยอรมนั (น.49-50).  เล่มเดิม. 
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ไม่อาจถูกละเมิดได ้มาตรา 903 ของกฎหมายน้ีไดว้างหลกัการเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นวา่เจา้ของ
ทรัพยสิ์นสามารถท่ีจะใช้สอย จ าหน่ายจ่ายโอน ท าลายและหวงกนัทรัพยสิ์นของตนจากการเขา้
เก่ียวขอ้งของผูอ่ื้น ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและสิทธิของผูอ่ื้นดว้ย  ในรัฐธรรมนูญ
ฉบบัไวมาร์ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 1919  ก็ไดว้างหลกัประกนัในหลกักรรมสิทธ์ิไว ้
ท่ามกลางการต่อสู้ทางแนวความคิดระหว่างระบบสังคมนิยมและทุนนิยมในขณะนั้น จึงไดมี้การ
ประนีประนอมทางแนวความคิดของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ กรรมสิทธ์ิไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดแต่จะมีการ
วางเง่ือนไขไวว้า่กรรมสิทธ์ิยอ่มกอปรดว้ยหนา้ท่ี การใชก้รรมสิทธ์ิควรเป็นไปในแนวทางท่ีส่งเสริม
ประโยชน์สาธารณะพร้อมกนัไปดว้ย (มาตรา 153  อนุมาตรา 3) นอกจากน้ี รัฐยงัสามารถ 
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนท่ีมีความเหมาะสมให้ เป็นกิจกรรมของส่วนรวม 
ไดโ้ดยค านึงถึงหลกัเกณฑ์ของการใช้ค่าทดแทนเช่นเดียวกบักรณีของการเวนคืน (มาตรา 156 
อนุมาตรา 1 ประโยคท่ี 1)  ปัจจุบนัสิทธิการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นถูกรับรองไวใ้นมาตรา  14 วรรค 1 
ของกฎหมายพื้นฐาน (Basic Law หรือ Grundgesetz) โดยวางหลกัวา่เอกชนชอบท่ีจะใชป้ระโยชน์
อยา่งเต็มท่ีและไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากทรัพยสิ์นของตนในทุกกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตไว  ้ แต่ใน
ขณะเดียวกนักฎหมายพื้นฐานไดก้ าหนด “หน้าท่ีในทางสังคม” (social obligation) ของสิทธิใน
ทรัพยสิ์นไวใ้นวรรคสองของมาตราเดียวกนัวา่  “ทรัพยสิ์นก่อให้เกิดหนา้ท่ี การใชส้อยทรัพยสิ์น
ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” หมายความวา่ สิทธิในการจดัการทรัพยสิ์นของเอกชนไดถู้ก
จ ากดัไวโ้ดย “ประโยชน์ของคนทั้งชาติ” (commonweal) ซ่ึงมีผลท าให้สิทธิในทรัพยสิ์นไดสู้ญเสีย
ความส าคญัและหมดสภาพของการเป็นสิทธิสูงสุดและเด็ดขาด   และเป็นท่ียอมรับกนัวา่สิทธิใน
ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีเง่ือนไขและละเมิดมิไดน้ั้นไม่สามารถเป็นไปไดอี้กต่อไปในความเป็นจริง  การใช้
สอยทรัพยสิ์นของเอกชนตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและไม่ไปกระทบต่อประโยชน์ของเอกชน
อ่ืน รัฐมีความชอบธรรมในอนัท่ีจะจ ากดัสิทธิในทรัพยสิ์นผ่านทางบทบญัญติัแห่งกฎหมายและ
สร้างความสมดุลของสิทธิในทรัพยสิ์นเขา้กบัประโยชน์สาธารณะ27 
 2.1.3  หลกัการจ ากดัอ านาจรัฐดว้ยหลกันิติรัฐ 
  หลกัและทฤษฎีในการสนบัสนุนแนวคิดในการควบคุมฝ่ายปกครองในแต่ละประเทศ   
มีความแตกต่างกนัไป  เช่น  ในประเทศภาคพื้นยุโรปมีทฤษฎีหลกั “นิติรัฐ” (Legal state)  ในองักฤษมี
หลกั  “นิติธรรม”  (The Rule of Law)  ทฤษฎีเหล่าน้ีถือวา่เป็นปรัชญาท่ีเป็นหวัใจของกฎหมาย
มหาชน  โดยค าว่า “นิติรัฐ”  มาจากค าว่า นิติ หมายถึง กฎหมาย  และรัฐ  หมายถึง  ประเทศซ่ึงมี
องค์ประกอบ 4 ประการ  ไดแ้ก่ ดินแดน  ประชากร  รัฐบาล  และอ านาจอธิปไตย  เม่ือรวมกนัแล้ว   
จึงหมายถึง รัฐท่ียอมตนอยูภ่ายใตก้ฎหมาย  องคก์ร  เจา้หนา้ท่ีของรัฐฝ่ายปกครองใชอ้ านาจกระท าการ
                                                 

27กฎหมายปกครอง  (น.15-16).  เล่มเดิม. 
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ใดๆ  ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะ  แต่ถา้กระท าการใดท่ีเป็นการกระทบ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้ว  ต้องมีกฎหมายให้อ านาจไวโ้ดยชัดแจ้งและองค์กรฝ่าย
ปกครองตอ้งใชอ้ านาจภายในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้น  ดงันั้น  จึงจ าเป็นตอ้งจดัให้มีระบบการ
ควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององค์กรฝ่ายปกครอง  เพื่อคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน28  โดยนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายและสาระส าคญัของหลกันิติรัฐ  
ดงัน้ี 
  ศาสตราจารย์  ดร. บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ  ได้ให้ค  าจ  ากัดความของหลักนิติรัฐไวว้่า  
หมายถึง  รัฐและองคก์รของรัฐทั้งหมดตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีรัฐหรือองคก์รของรัฐตราข้ึน  โดยมี
ลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ  การกระท าขององคก์รของรัฐทุกองคก์รตอ้งมีกฎหมายเป็นรากฐาน
ซ่ึงอาจเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรหรือกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้ ทั้งน้ี  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การกระท านั้นเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  นอกจากน้ีการกระท า
หรือการใชอ้  านาจนั้นตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย  คือ  ตอ้งกระท าตามวิธีการ  รูปแบบ  วตัถุประสงค์ท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้ หากผิดไปจากท่ีก าหนดไว ้ ถือวา่การกระท านั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  เรียกวา่  
หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององคก์รของรัฐฝ่ายปกครอง  และหากรัฐหรือองคก์ร
ของรัฐฝ่าฝืนกฎหมายท่ีตราข้ึน  ตอ้งมีกลไกและกระบวนการท่ีบุคคลสามารถท าให้การกระท าหรือ
การใช้อ านาจนั้นส้ินผลไป  และหากเกิดความเสียหายข้ึนแก่บุคคล  บุคคลนั้นสามารถเรียกให้รัฐ
หรือองค์กรของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได ้เรียกว่า การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท า
ของรัฐ  ซ่ึงในระบบกฎหมายทั้งหลายไดม้อบอ านาจในการควบคุมน้ีไวท่ี้ศาลซ่ึงอาจเป็นศาลยุติธรรม
หรือศาลปกครองก็ได้29 
  ศาสตราจารย ์ (พิเศษ)  ดร.กมลชยั  รัตนสกาววงศ์  ได้ให้ค  าจ  ากดัความว่า  “นิติรัฐ”  
หมายถึง  รัฐซ่ึงยอมรับรองและให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของราษฎรไวใ้น
รัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี เพื่อท่ีราษฎรจะไดใ้ชสิ้ทธิเสรีภาพเช่นวา่นั้น  พฒันาบุคลิกภาพของตนไดต้ามท่ี
แต่ละคนจะเห็นสมควร  ดงันั้น รัฐประเภทน้ีจึงเป็นรัฐท่ีมีอ านาจจ ากดัโดยยอมอยูภ่ายใตก้ฎหมาย
ของตนอยา่งเคร่งครัด30 
 

                                                 
28จาก  กฎหมายปกครอง (น.2),  โดย  ส านกังานคณะกรรมการ,  2535,  กรุงเทพฯ :  ม.ป.พ. 
29จาก  กฎหมายมหาชน เล่ม 3 (น.52-53),  โดย  บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ,  2538,  กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 

 30จาก  หลกักฎหมายปกครองเยอรมนั (น.92),  โดย  กมลชยั  รัตนสกาววงศ,์  2537,  กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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  รองศาสตราจารย ์ สมยศ  เช้ือไทย“ความคิดเร่ืองนิติรัฐ  เป็นความคิดของประชาชนท่ี
ฝักใฝ่ในสิทธิปัจเจกนิยม  และรัฐธรรมนูญของรัฐท่ีเป็นนิติรัฐน้ี  จะตอ้งมีบทบญัญติัในประการท่ี
ส าคญัถึงเสรีภาพของราษฎร เช่น เสรีภาพในร่างกาย  ในทรัพยสิ์น  ในการท าสัญญา  และในการ
ประกอบอาชีพ  ในฐานะน้ีรัฐจึงมีสภาพเป็นคนรับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด   
จะเห็นได้ว่า การท่ีรัฐจะเคารพต่อเสรีภาพต่างๆ ของราษฎรได้มีวิธีอยู่วิธีเดียว คือ ยอมตนอยู่ใต้
บงัคบัแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัดเท่านั้น  และตราบใดท่ีกฎหมายยงัใชอ้ยู ่ กฎหมายนั้นจะผูกมดัรัฐ
อยู่เสมอ  และโดยการท่ีมีบทบญัญติัให้ราษฎรเป็นองค์กรของรัฐในการบญัญติักฎหมายโดยตรง  
ส าหรับรัฐท่ีใชห้ลกัประชาธิปไตยโดยตรงหรือโดยให้เลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรออกกฎหมายแทนตน  
(ส าหรับรัฐท่ีใช้หลกัประชาธิปไตยโดยผูแ้ทน)  การท่ีรัฐจะจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของราษฎรได้
ด้วยความยินยอมของราษฎรให้จ  ากัดสิทธิและเสรีภาพเอง  ฉะนั้น กรณีท่ีรัฐเป็นนิติรัฐจึงเป็น
หลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของราษฎร”31 
  อย่างไรก็ตาม  การให้นิยามดงักล่าวอาจยงัไม่ชดัเจน  การนิยาม “นิติรัฐ” ท่ีให้ชดัเจน
ตอ้งอธิบายเทียบกบั “รัฐต ารวจ”  ดงัท่ีนกันิติศาสตร์ชาวฝร่ังเศส  กาเร  เดอมลัแบร์  (R. Carr de 
Malberg)  ใหนิ้ยาม “นิติรัฐ” ไวด้งัน้ี 
   ฝ่ายปกครองสามารถใช้อ านาจดุลพินิจอย่างเต็มท่ีท่ีจะด าเนินมาตรการอะไรก็ได้ท่ี 
ฝ่ายปกครองริเร่ิมและเห็นว่าจ าเป็นในส่วนท่ีเก่ียวกบัประชาชน  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  
รัฐต ารวจน้ีอยูบ่นแนวความคิดท่ีวา่  วตัถุประสงคสุ์ดทา้ยเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด  ส่วนวิธีการท่ีจะไปถึง
วตัถุประสงค์นั้น  จะท าอย่างไรก็ไดต้รงกนัขา้มกบั “นิติรัฐ” ซ่ึงเป็นรัฐท่ีตอ้งยอมตนอยู่ใตร้ะบบ
กฎหมายในความสัมพนัธ์กบัปัจเจกชน  และเพื่อคุม้ครองสถานะของปัจเจกชน  โดยรัฐยอมตนอยู่
ใตก้ฎเกณฑท่ี์ก าหนดการกระท าของรัฐต่อปัจเจกชนในสองนยั คือ กฎเกณฑ์ประเภทแรก  ก าหนด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และกฎเกณฑ์ประเภทท่ีสอง  ก าหนดวิธีการและมาตรการซ่ึงรัฐ
หรือหน่วยงานสามารถใช้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด  รวมเป็นกฎเกณฑ์สองชนิดท่ีมีผล
ร่วมกนั  นัน่คือ  การจ ากดัอ านาจของรัฐ  โดยการใหอ้ านาจนั้นอยูภ่ายใตร้ะบบกฎหมายท่ีรัฐก าหนด  
ลกัษณะเด่นท่ีสุดประการหน่ึงของนิติรัฐ คือ ฝ่ายปกครองไม่สามารถใชว้ิธีการอ่ืนนอกจากไปจากท่ี
ระบบกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในเวลานั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึน  กระท าการใดๆ 
ต่อปัจเจกชนได ้ หลกัน้ีส่งผลโดยปริยายให้เกิดข้ึนสองประการ คือ ประการแรก เม่ือฝ่ายปกครอง
เขา้ไปมีนิติสัมพนัธ์กบัปัจเจกชน  ฝ่ายปกครองหาอาจกระท าการฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียงกฎหมายท่ีใช้
บงัคบัอยูไ่ดไ้ม่  ประการท่ีสอง คือ ในนิติรัฐท่ีพฒันาจนสมบูรณ์แบบแลว้นั้น  ฝ่ายปกครองไม่อาจ
กระท าการใดเป็นการบงัคบัปัจเจกชนโดยเขาไม่สมคัรใจได ้ เวน้แต่จะมีกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึน 
                                                 

 31จาก  ค าอธิบายหลกัรัฐธรรมนูญท่ัวไป (น.127),  โดย  สมยศ  เช้ือไทย,  2535,  กรุงเทพฯ :  วญิญูชน. 
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(loi)  ใหอ้  านาจไวเ้ท่านั้น  กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ฝ่ายปกครองไม่สามารถใชม้าตรการใดๆ ต่อผูอ้ยูใ่ต้
ปกครองได ้ เวน้แต่กฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนจะให้อ านาจไวโ้ดยตรงหรือโดยปริยาย  ดงันั้น นิติรัฐ
จึงเป็นรัฐท่ีใหห้ลกัประกนัแก่ปัจเจกชนผูอ้ยูใ่ตป้กครองวา่  เม่ือใดก็ตามท่ีฝ่ายปกครองละเมิดหลกัน้ี
ปัจเจกชนสามารถไปสู่ผูมี้อ  านาจวินิจฉัยคดี  เพื่อให้เพิกถอนการกระท าหรือเปล่ียนแปลงหรือให้
เลิกใชก้ารกระท านั้นๆ ของฝ่ายปกครองท่ีละเมิดกฎหมายได ้ เพราะฉะนั้นระบบนิติรัฐจึงเป็นระบบ
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ของพลเมือง  และมีวตัถุประสงค์หลกัในการป้องกนัและแก้ไขการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจของเจา้หน้าท่ีของรัฐ  และเพื่อท่ีจะให้นิติรัฐเป็นความจริงข้ึนมาได้  มีความ
จ าเป็นท่ีประชาชนตอ้งสามารถด าเนินคดีกบัการกระท าของรัฐทุกประเภทท่ีมิชอบและท่ีท าให้
ปัจเจกชนเสียหาย” 
  จากท่ีกล่าวมาแลว้อาจสรุปไดว้า่  นิติรัฐ  คือ  รัฐภายใตก้ฎหมาย  รัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐจะกระท าการใดๆ  อนักระทบต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนไม่ได้  เวน้แต่จะมีกฎหมายให้
อ านาจ  ฉะนั้น ในนิติรัฐ  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายจึงมีความส าคญั32  ซ่ึงหลกัความชอบดว้ย
กฎหมายในหลกันิติรัฐ คือ การกระท าของรัฐทุกอย่างจะตอ้งมีกฎหมายให้อ านาจหรืออธิบายดว้ย
กฎหมายได ้ รัฐจะตอ้งผูกพนักบักฎหมายและใช้อ านาจภายใตก้ฎหมาย  นิติรัฐมีเป้าหมายในการ
ก าหนดขอบเขตของการใช้อ านาจรัฐและอ านาจปกครองเพื่อประโยชน์แก่เสรีภาพของปัจเจกชน  
เป็นสังคมท่ีปกครองโดยกฎหมาย  หนา้ท่ีของนิติรัฐ คือ รัฐท่ีรับใชป้ระชาชน33  และการควบคุมการ
กระท าของรัฐใหช้อบดว้ยกฎหมายมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 
  1)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางนิติบญัญติั 
  การกระท าทางนิติบญัญติั คือ การใช้อ านาจนิติบญัญติัออกกฎหมาย  หลกัความชอบ
ดว้ยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายนิติบญัญติัในนิติรัฐ คือ ฝ่ายนิติบญัญติัไม่อาจออกกฎหมาย
จ ากดัสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนได ้ เวน้แต่ท่ีรัฐธรรมนูญให้อ านาจไว ้ และกฎหมายท่ีจะออกมา
จ ากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้ต้องออกโดยประชาชนหรือองค์กรท่ีเป็นผูแ้ทนของประชาชน34   
อน่ึงหากการกระท าของฝ่ายนิติบญัญติัไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น มีปัญหาว่าฝ่ายนิติบญัญติัออก
กฎหมายขดัรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรืออาจมีการตั้งองคก์รเฉพาะ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูว้ินิจฉัย 
ก็ได ้ หากศาลเห็นวา่กฎหมายท่ีออกมานั้นขดัรัฐธรรมนูญ  กฎหมายนั้นจะไม่มีผลบงัคบัตั้งแต่ตน้ 
 
 

                                                 

 32จาก  กฎหมายมหาชน เล่ม 3 (น.49-50),  โดย  บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ,  2538,  กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
 33พืน้ฐานความรู้ท่ัวไปหลกักฎหมายปกครองเยอรมนั  (น.96).  เล่มเดิม. 
 34กฎหมายมหาชน  เล่ม 3  (น.278).  เล่มเดิม. 
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  2)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ 
  การกระท าทางตุลาการ คือ การใช้อ านาจตุลาการในการวินิจฉัยช้ีขาดอรรถคดีต่างๆ 
หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายตุลาการในนิติรัฐ คือ มีหลกัประกนัความเป็น
อิสระของตุลาการ  เพราะตุลาการเป็นผูค้วบคุมความชอบดว้ยกฎหมายโดยการยกเลิกหรือเพิกถอน
การกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  อย่างไรก็ตามแม้องค์กรตุลาการจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีควบคุม
ความชอบดว้ยกฎหมาย  แต่ในขณะเดียวกนัองคตุ์ลาการตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัความชอบดว้ยกฎหมาย
ดว้ย  กล่าวคือ ตุลาการตอ้งวนิิจฉยัช้ีขาดคดีไปตามตวับทกฎหมาย  ในระบบกฎหมายจึงตอ้งมีกลไก
ในการควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายตุลาการ เช่น การท่ีก าหนดให้ศาลมี  
๓ ชั้น  โดยให้ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดท่ีควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของค าพิพากษาศาลล่าง  
หรือการให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูช้ี้ขาดว่าค าพิพากษาของศาลสูงอ่ืนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
อยา่งเช่นในเยอรมนี  เป็นตน้ 
  3)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางบริหาร 
  ฝ่ายบริหารอาจแยกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ รัฐบาลกบัฝ่ายปกครอง  ซ่ึงอาจเรียกการกระท า
ของฝ่ายบริหารทั้ง ๒ ส่วนไดว้า่ การกระท าของรัฐบาลกบัการกระท าของฝ่ายปกครอง  เฉพาะการ
กระท าของฝ่ายปกครองเท่านั้นตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัความชอบดว้ยกฎหมาย 
  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครอง  มีหลกัวา่ ฝ่ายปกครองจะ
กระท าการใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นปฏิบติัการทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครอง  ท่ีจะกระทบต่อ
สิทธิของปัจเจกชนตอ้งมีกฎหมายให้อ านาจ  ถา้การกระท าทางปกครองไม่ชอบดว้ยกฎหมายจะมี
กระบวนการควบคุม เช่น ถา้เป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย  จะมีการยกเลิกหรือ
เพิกถอน  และถา้มีความเสียหายเกิดข้ึนแก่เอกชน  ฝ่ายปกครองตอ้งรับผิดชอบดว้ย  หากเป็นการ
ปฏิบติัการทางปกครองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย  และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน  ฝ่ายปกครอง
ตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหาย  อน่ึง ท่ีกล่าววา่ การกระท าของรัฐบาลไม่อยูภ่ายใตห้ลกัความชอบดว้ย
กฎหมายนั้น  การกระท าของรัฐบาล  ได้แก่ การกระท าท่ีเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาล 
กับรัฐสภา เช่น การเสนอร่างพระราชบญัญติัเข้าสู่การพิจารณาของสภา  หรือการยุบสภาโดย
นายกรัฐมนตรี เป็นตน้  และการกระท าท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  เช่น การลงนาม 
ในหนงัสือสนธิสัญญาใดๆ เป็นตน้  การกระท าของรัฐบาลก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย คือ รัฐบาล 
ไม่ตอ้งถูกควบคุมโดยศาลในการกระท าของรัฐบาล  และเอกชนไม่อาจจะน าไปฟ้องศาลแมจ้ะ
ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม  กล่าวคือ เอกชนจะฟ้องว่ารัฐบาลกระท าการไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ขอใหส้ั่งเพิกถอนการกระท านั้น  หรือขอใหค้่าเสียหายไม่ได้35 
                                                 

 35  แหล่งเดิม.  (น.177-179). 
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 2.1.4  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง  หมายความถึงการกระท าใดๆ  
ของฝ่ายปกครองจะตอ้งเคารพต่อกฎหมาย  จะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  และจะท านอก
ขอบอ านาจท่ีกฎหมายก าหนดไม่ได ้ หลกัดงักล่าวท าให้เกิดผลตามมาคือการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่าย
ปกครองจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายให้อ านาจ  และในเม่ือไม่มีกฎหมายให้อ านาจ  ฝ่ายปกครอง 
ก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการใดๆ  ได้  ดงันั้น “กฎหมาย”  จึงเป็นทั้งท่ีมาของการใช้อ านาจของ 
ฝ่ายปกครองและเป็นข้อจ ากัดของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองด้วย  ซ่ึงหลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครอง  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของหลกันิติรัฐ  ประกอบด้วย
หลกัการยอ่ย  2 หลกัการ ดงัน้ี36  หลกัการท่ีหน่ึง คือ หลกั “การกระท าทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อ
กฎหมาย”  ก าหนดใหอ้งคก์รฝ่ายปกครองตอ้งผกูพนัตนอยูก่บักฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูจ่ริงในบา้นเมือง  
การผูกพนัตนต่อกฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอาจมีได้ใน 2 ลักษณะ คือ กรณีท่ี
กฎหมายก าหนดหน้าท่ีให้องค์กรฝ่ายปกครองตอ้งปฏิบติั  องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ แต่หากกฎหมายไม่ไดก้ าหนดหน้าท่ีให้องค์กรฝ่ายปกครองตอ้ง
ปฏิบติั กล่าวคือ เป็นกรณีท่ีองค์กรฝ่ายปกครองตดัสินใจด าเนินการตามแผนการปกครองเพื่อให้
ชีวติความเป็นอยูข่องราษฎรดีข้ึน เช่น การสร้างสวนสาธารณะ  หรือการด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมศิลปะวฒันธรรม ฯลฯ  ฝ่ายปกครองยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งละเวน้ไม่กระท าการดงักล่าวนั้นให้ขดั
ต่อกฎหมายบา้นเมืองท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ เหตุผลพื้นฐานของการก าหนดให้การกระท าทางปกครองตอ้ง 
ไม่ขดัต่อกฎหมาย  เน่ืองมาจากหลกัความเป็นเอกภาพของอ านาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบ
กฎหมาย  เพราะหากยอมให้องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองกระท าการอนัขดัต่อกฎหมายไดโ้ดยไม่มี
ผลร้ายใดๆ  ตามมาแล้ว  กฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อใช้บงัคบัในรัฐก็จะไม่มีความหมาย  ด้วยเหตุน้ี
องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถก าหนดมาตรการทางกฎหมายใดๆ  ให้ขดัต่อกฎหมายท่ี
ใช้บงัคบัอยู่ในบา้นเมืองได ้ และหลกัการท่ีสอง คือ  หลกั “ไม่มีกฎหมาย  ไม่มีอ านาจ”  ก าหนดว่า  
องคก์รฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ไดต่้อเม่ือมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองใน
การกระท าการนั้น ในขณะท่ีหลกัการกระท าทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงให้
องคก์รฝ่ายปกครองกระท าการอยูใ่นกรอบของกฎหมายเท่านั้น  หลกั “ไม่มีกฎหมาย  ไม่มีอ านาจ”  
เรียกร้ององคก์รฝ่ายปกครองยิ่งไปกวา่นั้น  กล่าวคือ  การกระท าขององคก์รฝ่ายปกครองซ่ึงแสดงออก
โดยองค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองนั้นตอ้งมีฐานทางกฎหมายรองรับ  เหตุผลเบ้ืองหลงัของหลัก  

                                                 

 36จาก  หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายปกครองและการกระท าทางปกครอง (น.17-25),  โดย  วรเจตน์   
ภาคีรัตน์,  2549,  กรุงเทพฯ :  วญิญูชน. 

DPU



 29 

“ไม่มีกฎหมาย  ไม่มีอ านาจ”  อาจอธิบายไดโ้ดยหลกัประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  หลกันิติรัฐ  
และหลกัการประกนัสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
  1)  หลกัการใชดุ้ลพินิจ 
  การท่ีฝ่ายนิติบญัญติัมอบอ านาจดุลพินิจให้ฝ่ายปกครอง  โดยการตรากฎหมายเพื่อให้
ฝ่ายปกครองสามารถเลือกกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ภายใน
กรอบท่ีกฎหมายก าหนดนั้น  เม่ือฝ่ายปกครองกระท าอยูใ่นกรอบของกฎหมายแลว้  องคก์รภายนอก
ท่ีมีอ านาจควบคุมตรวจสอบหรือศาลไม่สามารถเขา้มาตรวจสอบการใช้อ านาจได้  แต่หากฝ่าย
ปกครองใชอ้ านาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  องคก์รท่ีมีอ านาจควบคุมตรวจสอบสามารถเขา้
มาตรวจสอบไดแ้ต่เฉพาะความชอบดว้ยกฎหมายของการใชอ้  านาจดุลพินิจเท่านั้น37  ซ่ึงดุลพินิจของ
ฝ่ายปกครองกรณีท่ีกฎหมายก าหนดทางเลือกให้ฝ่ายปกครองใชอ้ านาจโดยอิสระในการตดัสินใจว่า 
จะเลือกกระท าการใดในหลายอย่าง  ซ่ึงหากฝ่ายปกครองเลือกกระท าการอย่างใด  เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายโดยมีเหตุผลอนัสมควรแลว้  การกระท าท่ีท านั้นเป็น
การกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน   
  2)  หลกัพอสมควรแก่เหตุหรือหลกัความไดส้ัดส่วน 
  ในระบบกฎหมายมหาชนในยุโรปยอมรับหลกัแห่งความไดส้ัดส่วนมานานแลว้วา่เป็น
หลกัการขั้นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้อ  านาจกบัผูท่ี้ตกอยู่ภายใตอ้  านาจบงัคบัให้ผูใ้ช้
อ  านาจจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผูต้กอยู่ภายใต้อ านาจของตนอย่างพอเหมาะพอประมาณ 
(Moderation)  หลกัแห่งความได้สัดส่วนเป็นหลกักฎหมายท่ีศาลปกครองทั้งสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อเป็นหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความชอบดว้ย
กฎหมายในการใช้อ านาจรัฐโดยมิให้ใช้อ  านาจรัฐเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกิน
ขอบเขตของความเหมาะสม  ความจ าเป็น  ขาดการสร้างดุลยภาพท่ีมีข้ึนระหว่างประโยชน์ของ
ปัจเจกชนและประโยชน์สาธารณะ  หลกัแห่งความไดส้ัดส่วนจึงเป็นท่ียอมรับของศาลรัฐธรรมนูญ
ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  หลกัแห่ง
ความไดส้ัดส่วนเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  แมรั้ฐธรรมนูญของประเทศ
ต่างๆ  จะไม่ไดบ้ญัญติัหลกัแห่งความไดส้ัดส่วนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่ถือวา่เป็นหลกัรัฐธรรมนูญ
ทัว่ไปและมีค่าบงัคบัเสมอกนักบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ (Bloc Constitutionel) 38 

 

                                                 

 37จาก  กฎหมายปกครอง (น.49),  โดย  กมลชยั  รัตนสกาววงศ,์  2546,  กรุงเทพฯ :  วญิญูชน. 
 38จาก  หลกัการพืน้ฐานกฎหมายมหาชน  (น.147),  โดย  เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์,  2556,  กรุงเทพฯ :   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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  หลกัแห่งความไดส้ัดส่วนประกอบดว้ยหลกัการยอ่ยๆ สามประการ คือ  
  (1)  หลกัแห่งความสัมฤทธ์ิผล (หลกัแห่งความเหมาะสม)  เป็นหลกัท่ีบงัคบัวา่ในบรรดา
มาตรการต่างๆ  ท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองสามารถใชอ้ านาจก าหนดเพื่อ
ไปจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้  ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการท่ีสามารถ
ด าเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้เท่านั้น  โดยหากกฎหมายมี
เจตนารมณ์มุ่งคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของผูอ่ื้น  เช่น  ป้องกนัการผูกขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจ
มาตรการนั้นจะตอ้งอยูใ่นวิสัยท่ีจะขจดัความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัไดจ้ริงๆ  หรือในกรณีหาก
กฎหมายมีเจตนารมณ์จะตอบสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนในดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น 
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  มาตรการนั้นตอ้งอยูใ่นวิสัยท่ีจะป้องกนั
มิให้เกิดจลาจล  สงครามการเมือง  หรือความเส่ือมทรามทางจิตใจของประชาชนไดจ้ริงๆ เป็นตน้  
หากมาตรการใดไม่สามารถท าใหจุ้ดประสงคท่ี์ตั้งไวป้รากฏเป็นจริงข้ึนมาไดโ้ดยแน่แท ้ หรือท าให้
สถานการณ์เลวร้ายลงกวา่เดิม  ย่อมเป็นมาตรการท่ีขดัต่อหลกัแห่งความสัมฤทธ์ิผลและไม่มีผลใช้
บงัคบั  หรือกฎหมายฉบบัใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัแห่งความสัมฤทธ์ิผล  กฎหมายฉบบันั้นยอ่มไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น มาตรการท่ีกฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองออกมาใช้บงัคับแก่
ประชาชนตอ้งเป็นมาตรการท่ีเหมาะสม กล่าวคือ สามารถด าเนินการเพื่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลตามท่ี
ฝ่ายนิติบญัญติัประสงค์จะให้เกิดข้ึนได้จริงในทางปฏิบติัจะเห็นได้ว่าหลักแห่งความเหมาะสม
เรียกร้องความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลระหว่างมาตรการท่ีฝ่ายปกครองออกมาใช้บงัคบักับส่ิงท่ี
กฎหมายฉบบัท่ีให้อ านาจประสงค์จะให้เกิดข้ึนเป็นผล  ดงันั้นหลกัแห่งความสัมฤทธ์ิผลจึงเป็น 
ส่ิงเดียวกนักบัสามญัส านึก (Common  sense)  มาตรการท่ีไม่อาจก่อให้เกิดผลตามท่ีตอ้งการจะให้
เกิดได้อย่างแน่แทห้รือมาตรการท่ีก่อให้เกิดผลตรงกนัขา้มตามท่ีตอ้งการจะให้เกิดท่ีแทจ้ริงแล้ว  
เป็นมาตรการท่ีไร้ความหมายอย่างส้ินเชิงในสายตาของคนท่ีมีสติสัมปชัญญะเต็มบริบูรณ์  และ
เน่ืองจากบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีทางปกครองแลว้  ลว้นแลว้แต่เป็นคนท่ีมีจิต
ไม่วิกล  ดงันั้น หากฝ่ายปกครองออกมาตรการท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
หรือความมุ่งหมายของกฎหมายไดอ้ย่างแน่แท ้ จึงตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ฝ่ายปกครองประสงค์
จะใชใ้หเ้กิดเขา้ข่ายการใชอ้  านาจโดยไม่ชอบ (Abuse of Power)39 
  (2)  หลกัแห่งความจ าเป็น  หมายความว่าในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซ่ึงลว้น
แต่สามารถท าให้เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายฉบบัท่ีให้อ านาจส าเร็จลุลวงไปไดแ้ต่
ถา้วา่แต่ละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพต่อประชาชนมากนอ้ยแตกต่างกนั  ฝ่าย
ปกครองตอ้งตดัสินใจเลือกออกมาตรการท่ีกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
                                                 

39  แหล่งเดิม.  (น.149). 
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นอ้ยท่ีสุดและบรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมายให้มากท่ีสุด  ความคิดท่ีเป็นรากฐานของหลกัการน้ีมี
อยู่ว่า  “ในระหวา่งส่ิงท่ีเลวร้ายสองส่ิงท่ีจ  าตอ้งเลือกบุคคลควรเลือกส่ิงท่ีเลวร้ายน้อยกว่า”  ดงันั้น 
ฝ่ายปกครองจึงมีอ านาจจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเ้พียงเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การด าเนินให้
เป็นตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายเท่านั้น  การจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่ง
ความจ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบธรรม  เช่น  
มาตรการเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัอาคารท่ีประสบปัญหาอคัคีภยั  กฎหมายอาจก าหนด
มาตรการต่างๆ  ท่ีสามารถท าให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  คือ  การรักษาความปลอดภยัของ
ประชาชน  ฝ่ายปกครองตอ้งเลือกมาตรการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและ
ตอ้งเป็นมาตรการท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอ้ยท่ีสุด   
  ในส่วนของศาลไทยก็ไดน้ าหลกัความไดส้ัดส่วนในความหมายอยา่งแคบมาใชก้บัการ
พิจารณาตดัสินคดีปรากฏในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.49/2554  การก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเป็นโครงการท่ีรัฐจดัใหมี้ข้ึนท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม  อาชีพ  ความ
ปลอดภยั  วิถีชีวิต  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนหรือสังคม  และเม่ือลกัษณะทางกายภาพ
ของสะพานไดท้  าลายสภาพความเป็นธรรมชาติความร่มร่ืนและทศันียภาพท่ีน่าดูท่ีมีอยู่เดิมและ 
อาจท าลายความเงียบสงบของการอยูอ่าศยัของประชาชนในบริเวณดงักล่าว  ทั้งมีผลท าให้สิทธิใน
การด ารงชีวิตอย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  
สวสัดิภาพ  หรือคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนสูญเสียไป  จึงตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวก่้อน  การไม่ด าเนินการจึงเป็นการกระท าโดยไม่ถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญัท่ีก าหนดไว ้ อนัเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
นอกจากน้ี การร้องขอให้มีการก่อสร้างสะพานก็เกิดจากประชาชนจ านวนน้อย  อีกทั้งการจดัท า
เอกสารค าร้องขอก็ไดท้  าข้ึนภายหลงัจากท่ีหน่วยงานทางปกครองด าเนินโครงการจนเสร็จส้ินแลว้  
และมีการคดัคา้นจากประชาชนจ านวนมากและประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บประโยชน์ไม่เกิดความ
คุม้ค่าในการใช้ประโยชน์การก่อสร้างสะพานจึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของ
ประชาชนมากเกินสมควร  เม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจึงเป็นการใชดุ้ลพินิจท่ีไม่ชอบ40 
  (3)  หลกัแห่งความไดส้ัดส่วนในความหมายอยา่งแคบ  เป็นหลกัการท่ีเรียกร้องให้เกิด
ดุลยภาพข้ึนระหว่างความเสียหายอนัจะเกิดข้ึนกบัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกบัประโยชน์ 
อนัมหาชนจะพึงไดรั้บจากการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามมาตรการหน่ึงมาตรการใดของฝ่ายปกครอง
และเป็นมาตรการท่ีจะท าให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและกระทบกระเทือนต่อสิทธิและ

                                                 
40  แหล่งเดิม.  (น.151). 
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เสรีภาพของประชาชนใหน้อ้ยท่ีสุดและก่อให้เกิดประโยชน์แห่งมหาชนมากท่ีสุด  หรือกล่าวคือใน
บรรดามาตรการต่างๆ ท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองสามารถใช้อ านาจไป
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  หากมาตรการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเม่ือไดล้งมือปฏิบติัให้เป็นไป
ตามมาตรการนั้นแลว้จะยงัผลให้เกิดประโยชน์กบัมหาชนนอ้ยมากไม่คุม้กบัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนท่ีจะบงัเกิดความเสียหายแลว้  ในกรณีเช่นน้ี ฝ่ายปกครองจะตอ้งไม่ใช้มาตรการนั้นไป
บงัคบัใชก้บัประชาชน  หลกัแห่งความไดส้ัดส่วนในความหมายอยา่งแคบน้ีจึงเรียกร้องวา่มาตรการ
ท่ีฝ่ายปกครองอาศยัอ านาจตามกฎหมายมาบงัคบัใชก้บัประชาชนตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า
โทษและถา้ก่อให้เกิดโทษมากกวา่ประโยชน์แลว้  ยอ่มถือไดว้่ามาตรการนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ดงันั้น ฝ่ายปกครองจะเลือกใช้มาตรการใดท่ีก่อโทษให้แก่ประชาชนหรือส่วนรวมมากกว่าก่อ
ประโยชน์  แมม้าตรการนั้นจะเป็นมาตรการท่ีเม่ือน ามาใช้แล้วจะบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของ
กฎหมายตามหลักแห่งความสัมฤทธ์ิผลและเป็นมาตรการท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของกฎหมายตามหลกัแห่งความจ าเป็นก็ตาม  มาตรการดงักล่าวย่อมไม่ชอบด้วย
กฎหมายและใชบ้งัคบัไม่ได ้
  กล่าวโดยสรุป  การใช้อ านาจของทุกๆ  องค์กรของรัฐตอ้งค านึงถึงหลกัแห่งความได้
สัดส่วนซ่ึงประกอบด้วยหลักแห่งความสัมฤทธ์ิผล  หลักแห่งความจ าเป็น  และหลักความได้
สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ  หากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองไม่เป็นไปตามหลักใด 
หลกัหน่ึงดงัท่ีกล่าวมาแล้ว  การใช้อ านาจนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จึงกล่าวได้ว่าหลกัแห่ง
ความได้สัดส่วนเป็นขอ้จ ากัดการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองซ่ึงบงัคบัว่าก่อนจะใช้มาตรการใด   
ตามกฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตอ้งเป็นมาตรการท่ีสามารถด าเนินการให้
บรรลุตามความประสงค์ของกฎหมายฉบบัท่ีให้อ านาจไวไ้ปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด  แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ก่อความเสียหายต่อประชาชนนอ้ยท่ีสุด  และห้ามมิให้ฝ่ายปกครองออกมาตรการใด  
ซ่ึงหากให้ลงมือด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมาก   
ไม่คุม้กบัความเสียหายท่ีจะตกแก่ประชาชนหรือแก่สังคมโดยส่วนรวม41 

 2.1.5  แนวความคิดเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมายของหนงัสือเวยีน 
  1)  แนวความคิดและลกัษณะหนงัสือเวยีนในต่างประเทศ 
  (1)  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขา้ราชการ “หนงัสือเวียน” มีลกัษณะบงัคบักล่าวคือขา้ราชการจะตอ้ง
ถือวา่ การตีความรัฐบญัญติัโดยหนงัสือเวยีนดงักล่าวเป็นการตีความท่ีถูกตอ้งแลว้ และตนจะตอ้งถือ

                                                 
41  แหล่งเดิม.  (น.152-154). 
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ปฏิบติัตามแนวทางท่ีหนงัสือเวียนระบุไว ้ ลกัษณะบงัคบัน้ีมีผลมาจากหนา้ท่ีของราชการท่ีจะตอ้ง
เช่ือฟังค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาของตน  และส่วนท่ีเก่ียวกบัราษฎรหนงัสือเวียนมิไดมี้ลกัษณะบงัคบัเลย  
หนงัสือเวียนไม่อาจใช้ยนัราษฎรได ้ โดยเฉพาะการตีความกฎหมายและหนงัสือเวียนนั้นไม่มีผล
ผกูพนัศาล  รัฐบญัญติัเท่านั้นท่ีมีผลผูกพนัศาล  การตีความกฎหมายโดยฝ่ายปกครองอาจถูกหกัลา้ง
โดยการตีความในทางตรงกนัขา้มของศาลได ้ โดยสรุปหนงัสือเวยีนมิไดเ้พิ่มเติมอะไรต่อความชอบ
ดว้ยกฎหมายท่ีมีอยูเ่ดิม  หนงัสือเวยีนมิใช่ท่ีมาหรือบ่อเกิดของความชอบดว้ยกฎหมาย  แต่เป็นเพียง
ท่ีมาหรือบ่อเกิดของหนา้ท่ีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีจะตอ้งเคารพเช่ือฟังภายในกรอบของฝ่ายปกครอง  
หนงัสือเวียนจึงเป็นเพียงตวัอยา่งท่ีเด่นชดัท่ีสุดของมาตรการภายใน  อยา่งไรก็ตาม แนวค าวินิจฉัย
ของศาลมิไดถื้อปฏิบติักบั “หนงัสือเวยีน” หรือ “ค าสั่งของหน่วยงาน”  ทุกอยา่งในแนวทางเดียวกนั
หมด  กล่าวคือ (1) หนงัสือเวยีนอาจไดรั้บการวเิคราะห์วา่เป็น “ค าสั่งท่ีมีผลใชบ้งัคบัไดเ้อง” หรือไม่
ก็ไดแ้ลว้แต่กรณี  (2) แนวค าวนิิจฉยัของศาลในปัจจุบนัแยกกรณีระหวา่ง “หนงัสือเวียนท่ีมีลกัษณะ
เป็นการอธิบายหรือตีความ” และ “หนงัสือเวียนท่ีเป็นการวางกฎขอ้บงัคบั”  หนงัสือเวียนประเภท
แรกเท่านั้นท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรการภายใน  ส่วนหนงัสือเวียนประเภทท่ีสอง มีลกัษณะเป็นกฎ
ขอ้บงัคบั42 
  ก. หนังสือเวียนท่ีมีลักษณะเป็นการอธิบายหรือตีความตามปกติ “หนังสือเวียน” 
ประเภทน้ีจะแสดงถึงค าสั่ง  ค  าแนะน า  ค  าอธิบาย  ซ่ึงออกโดยผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงาน
โดยเฉพาะรัฐมนตรีและมีถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของตน  ส่วนใหญ่
หนังสือเวียนมักจะเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด
โดยเฉพาะ กล่าวคือ หนังสือเวียนจะอธิบายหรือตีความบทบญัญติัของกฎหมายหรือขอ้ก าหนด 
ของขอ้บงัคบัดงักล่าว  “หนงัสือเวียน”  จะระบุถึงวิธีการด าเนินการ  ขอ้ควรระวงั  การตรวจสอบท่ี
จะตอ้งกระท า  ก าหนดเวลาในการด าเนินการ  หนงัสือเวยีนเหล่าน้ีซ่ึงบางคร้ังก็เรียกกนัวา่ค าสั่งหรือ
บนัทึกมีความส าคญัในทางปฏิบติัเป็นอย่างมาก  ในทางปฏิบติัขา้ราชการมกัจะรอจนกว่าตนจะ
ไดรั้บหนงัสือเวียนเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดก่อนจึงจะ
บงัคบัใชก้ฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว  ถึงแมว้า่กฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบันั้นจะมีผลใชบ้งัคบั
แล้วก็ตาม  โดยทัว่ไปแล้วมกัจะเรียกหนังสือเวียนโดยระบุให้ชัดเจนยิ่งข้ึนว่า “หนงัสือเวียนท่ีมี
ลกัษณะเป็นการตีความ”43 

                                                 
42จาก  สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือเวยีน  แนวปฏิบัติ  และมาตรการภายในฝ่ายปกครอง  

(น.95-98),  โดย  ยงยทุธ  อนุกลู,  2533,  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
43แหล่งเดิม.  (น.98-99). 
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  ข. หนังสือเวียนท่ีมีลักษณะเป็นกฎข้อบงัคบั  หนังสือเวียนประเภทแรกขา้งต้นเป็น
หนังสือเวียนท่ีแทจ้ริง  ต่างกบัหนังสือเวียนอีกประเภทหน่ึงซ่ึงมีรูปแบบ  ช่ือเรียก  หรือลกัษณะ
ภายนอกของหนงัสือเวียน  แต่แทท่ี้จริงแลว้เป็นหนงัสือเวียนท่ีมีเน้ือหาทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น
การก าหนดกฎเกณฑท่ี์มีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป  ซ่ึงเน้ือหาเช่นวา่น้ีท าให้หนงัสือเวียนประเภทน้ี
มีลักษณะเป็น “นิติกรรมท่ีเป็นค าสั่งหรือค าวินิจฉัย”  ซ่ึงตามธรรมดาแล้วควรจะต้องก าหนด
กฎเกณฑ์เช่นวา่น้ีไว ้ ภายใตช่ื้อเรียกว่า “กฎขอ้บงัคบั”  และภายใตรู้ปแบบมากกว่า  หนงัสือเวียน
ประเภทท่ีสองน้ีถูกเรียกวา่ “หนงัสือเวยีนท่ีมีลกัษณะเป็นกฎขอ้บงัคบั”44   
  ค. สถานะและระบบกฎหมายของหนังสือเวียน  แบ่งเป็นสองกรณี คือ กรณีท่ีหน่ึง  
ระบบกฎหมายและสถานภาพของหนงัสือเวียนท่ีมีลกัษณะเป็นการอธิบายหรือตีความตามแนวค า
วินิจฉัยของศาล  ซ่ึงแนวค าวินิจฉัยของศาลได้ก าหนดสถานภาพของหนังสือเวียนดังกล่าวว่า  
หนงัสือเวียนประเภทน้ีมุ่งใช้บงัคบักบัเจา้หนา้ท่ีของทางราชการ  ถึงแมว้า่หนงัสือเวียนประเภทน้ี
จะตอ้งประกาศโฆษณาตามบทบญัญติัของรัฐบญัญติั  ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1978  มาตรา 9  
ก็ตาม  แต่ก็ไม่อาจน าไปใช้กบัราษฎรได้  ในความสัมพนัธ์ระหว่างราษฎรกบัทางราชการ  ตอ้ง 
ถือวา่ไม่มีหนงัสือเวียนประเภทน้ีอยูเ่ลย  กล่าวสรุปไดว้า่ราษฎรมีสิทธิท่ีจะยกหนงัสือเวียนท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมายข้ึนอา้งอิงกบัฝ่ายปกครองหรือศาลเพื่อโตแ้ยง้ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัของฝ่ายปกครองท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัหนงัสือเวียนดงักล่าวได ้ เพื่อเรียกร้องว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองท่ี
ก าลังจะออกมานั้นจะต้องเป็นไปโดยไม่ขัดแยง้กับหนังสือเวียนดังกล่าว  หรืออีกนัยหน่ึงคือ 
ฝ่ายปกครองถูกมดัโดยแนวปฏิบติัของตนท่ีไดรั้บการเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้  และกรณีท่ีสอง  
ระบบกฎหมายและสถานภาพของหนงัสือเวียนท่ีมีลกัษณะเป็นกฎขอ้บงัคบั  หนงัสือเวียนลกัษณะ
ดงักล่าวก็คือกฎขอ้บงัคบั  ผลท่ีตามมาก็คือหนงัสือเวียนประเภทน้ีจะออกหรือก าหนดข้ึนมาได้ก็
ต่อเม่ือผู ้ออกหรือผูก้  าหนดมีอ านาจออกกฎข้อบังคับในเร่ืองนั้ นและได้กระท าในรูปแบบท่ี 
ก าหนดไวส้ าหรับการใชอ้  านาจดงักล่าว  และผลอีกประการหน่ึงก็คือหนงัสือเวียนดงักล่าวอาจถูก
ฟ้องคดีของให้สั่งเพิกถอนไดโ้ดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน  และการฝ่าฝืนหนงัสือเวียนดงักล่าวก็เป็น
กรณีของความไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น หนงัสือเวียนท่ีผูอ้  านวยการสถาบนัอุดมศึกษาสั่งห้ามการ
ลงทะเบียนเรียน  เพื่อท าปริญญาในระดบัปริญญาโทสองปริญญาพร้อมกนัโดยผูอ้  านวยการมิไดใ้ช้
รูปแบบและมิไดป้รึกษาหารือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีรัฐบญัญติัก าหนดไว ้ ส าหรับการใช้อ านาจ
เช่นว่านั้น  แนวค าวินิจฉัยของศาลในระยะหลังน้ีเป็นไปในทางท่ีจะยอมรับว่าหนังสือเวียนท่ีมี

                                                 
44แหล่งเดิม.  (น.99). 
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ลกัษณะเป็นกฎขอ้บงัคบัไดอ้ย่างจ ากดัข้ึน  ซ่ึงเท่ากบัมิไดเ้ป็นไปในแนวทางท่ีจะให้ความคุม้ครอง
แก่ราษฎรมากข้ึน  เน่ืองจากการฟ้องคดีไดย้ากข้ึน45 
  (2)  องักฤษ 
  ปัจจุบนักฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายบริหารมีจ านวนมากกว่ากฎหมายท่ีออกโดยองค์กร 
นิติบญัญติั  ไม่ว่าจะออกมาในรูปของค าสั่ง  กฎ  และขอ้บงัคบัท่ีถูกสร้างข้ึนโดยรัฐมนตรี  ส่วน
ราชการ  หรือองค์กรอ่ืนท่ีไดรั้บอ านาจตามกฎหมายจากองค์กรนิติบญัญติั  ส าหรับกฎเกณฑ์ของ
ฝ่ายปกครองท่ีสร้างข้ึนเพื่อการจดัการภายในองคก์รของหน่วยราชการไม่ไดเ้ป็นกฎหมายของฝ่าย
นิติบญัญติัไม่วา่ดว้ยประการใดๆ ทั้งส้ิน  เส้นแบ่งท่ีชดัเจนระหวา่งกฎเกณฑ์ท่ีเป็นกฎหมายของฝ่าย
นิติบญัญติักบักฎเกณฑ์ของฝ่ายปกครองนั้นยงัไม่ชดัเจนและยงัเคลือบคลุมอยู ่ แต่กฎเกณฑ์เหล่าน้ี
ได้รับการปฏิบติัเสมือนกับว่าเป็นบทบญัญติักฎหมาย  ส าหรับหนังสือเวียนของส่วนราชการ 
เป็นแบบธรรมดาทัว่ไปของเอกสารของฝ่ายปกครองในการจดัท าค าแนะน าไปยงัเจ้าหน้าท่ีใน
ต่างจงัหวดัหรือองค์กรทอ้งถ่ิน  เพื่อควบคุมการปฏิบติัหน้าท่ี  หนงัสือเวียนหลายฉบบัมีการระบุ
หมายเลขและจดัพิมพ ์ หลายฉบบัเป็นเร่ืองการก าหนดนโยบายส่ิงเหล่าน้ีจึงมีความส าคญัมากต่อ
สาธารณะเพราะวา่เป็นส่ิงท่ีวางแนวทางเก่ียวกบัการจดัองคก์รของรัฐบาลและแนวปฏิบติัในการใช้
อ านาจดุลพินิจ  ส่ิงน้ีจึงไม่มีผลทางกฎหมายในตวัเองและไม่มีอ านาจบงัคบัตามพระราชบญัญติัแต่
เป็นเสมือนยานพาหนะในการขนส่ง  ค  าแนะน าในการปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ส่วน
ราชการต่างๆ ได้มีการออกหนังสือเวียนไปยงัหน่วยงานต่างๆ เป็นจ านวนมาก  โดยหนังสือเวียน
ดงักล่าวเป็นการติดต่อกนัระหวา่งบุคคลในตวัของหนงัสือเวยีนเอง  ไม่ไดร้ะบุอะไรเก่ียวกบัสถานะ
ทางกฎหมาย  หรือผลทางกฎหมายหนงัสือเวียนเป็นการแจง้เร่ืองราวหรืออธิบายวตัถุประสงคข์อง
กฎหมายใหม่  การแจง้เร่ืองราวอาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบันโยบายของรัฐบาลท่ีเรียกร้องให้หน่วยงานต่าง
ปฏิบติัตาม  ซ่ึงเร่ืองน้ีไม่ไดก่้อให้เกิดสิทธิหน้าท่ีตามกฎหมายแต่อย่างไร  หนงัสือเวียนอาจบรรจุ
ค าแนะน าในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือให้อ านาจหรือบงัคบัหน้าท่ีแก่ผูรั้บหรือจะบรรจุแนวทางไวเ้ป็น
การทัว่ไป  เช่น  ก าหนดแนวทางไปยงัองค์การบริการสุขภาพแห่งชาติให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก
คนไขส้ าหรับการอยู่ในโรงพยาบาล  ในกรณีน้ีเป็นท่ีสังเกตว่าหนังสือเวียนมีผลกระทบต่อฐานะ
ทางกฎหมายของบุคคลท่ีสามคือคนไข้46 
  2)  แนวความคิดและลกัษณะหนงัสือเวียนในประเทศไทย 
  สาระของระเบียบข้อบังคับและหนังสือเวียนท่ีใช้ในวงราชการไทยในปัจจุบันได้
ก าหนดข้ึนเพื่อความคล่องตวัและประโยชน์ในการด าเนินการบริการสาธารณะและการบริหาร
                                                 

45แหล่งเดิม.  (น.105,107-108). 
46แหล่งเดิม.  (น.126,131-132). 
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ราชการแผ่นดินให้เป็นไปโดยความสะดวกเรียบร้อยและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกนั  ในการ
ปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง   
  ผลบงัคบัหนงัสือเวียนและแนวทางปฏิบติัราชการในการออกค าสั่งต่างๆ  อาจแยกได้
เป็น 2 กรณี คือ47  
  (1)  กรณีบงัคับภายในระบบบริหารงานของรัฐ  หนังสือเวียนหรือแนวทางปฏิบัติ
ราชการในประเทศไทยท่ีชอบดว้ยกฎหมายและกฎเกณฑ์ล าดบัรองทั้งหลายยอ่มมีผลให้ขา้ราชการ
และเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระบบบริหารงานของรัฐตอ้งปฏิบติัตามในฐานะเป็น  “ระเบียบแบบแผน”  
ของทางราชการการฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ย่อมมีความผิดวินยัตามมาตรา 85  แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  หรือกฎหมายจดัตั้งองคก์รกระจายอ านาจ
นั้นๆ  แต่ไม่ท าให้การนั้นโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอกระบบบริหารงานของรัฐ 
เสียไป 
  (2)  การใช้หนังสือเวียนหรือแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติต่อบุคคลนอกระบบ
บริหารงานของรัฐในระบบกฎหมายไทยไม่มีการแยกแยะอย่างชัดแจ้งในข้อแตกต่างระหว่าง 
“หนงัสือเวยีน”  กบั  “แนวทางการออกค าสั่ง”  เหมือนของฝร่ังเศสในการพิจารณาผลทางกฎหมาย
ในระบบกฎหมายไทยของส่ิงเหล่าน้ีก็คงตอ้งอาศยัแนวกฎหมายฝร่ังเศส  กล่าวคือ  
  ก. หากหนงัสือเวียนดงักล่าวเป็นการ  “ตีความ”  กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ล าดบัรองให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัก็น่าจะมีผลบงัคบัได ้ ภายในหน่วยงานแต่ถา้หนงัสือเวียนดงักล่าวเป็น
การเพิ่มเติมหรือขัดแย้งกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ล าดับรอง เช่น  พระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงก็คงจะตอ้งถือว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  โดยเฉพาะเม่ืออา้งหนงัสือเวียนหรือระเบียบ
ปฏิบัติดังกล่าวไปท าให้ค  าสั่งทางปกครองไปกระทบสิทธิหน้าท่ีของบุคคลภายนอกระบบ
บริหารงานของรัฐ 
  ข. หากเป็น “แนวทาง” ท่ีก าหนดสาระของค าสั่งไม่ว่าจะเรียกช่ือว่าเป็น “ค าสั่งท่ี
กระทรวงหรือกรม”  “นโยบายกระทรวงหรือกรม”  “ค าช้ีแจง”  “ระเบียบปฏิบติั”  หรือ “ระเบียบ”  
หากก าหนดผูกมดัดุลพินิจท่ีกฎหมายให้ไวแ้ก่เจา้พนกังานก็ดี  วางกฎเกณฑ์ท าค าสั่งเพิ่มเติมจากท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ล าดบัรองก็ดี  วางกฎเกณฑ์ขดัแยง้กบักฎหมาย  หรือกฎเกณฑ์
ล าดบัรองก็ดี  ตอ้งถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งส้ิน  ส าหรับกรณีหนังสือเวียนใดหากเป็นเพียง
อธิบายความหมายของกฎหมาย  (กฎหมายภายในความหมายอยา่งกวา้ง)  ให้แก่เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติั 
ก็เป็นเพียงหนงัสือเวียนเพื่อให้การตีความซ่ึงใช้ได้ไม่เป็นปัญหา  ส่วนเน้ือหาท่ีตีความจะถูกตอ้ง
                                                 

47จาก  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (น.82-83),  โดย  ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา,  
2543,  กรุงเทพฯ :  จิรรัชการพิมพ.์ 
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หรือไม่ก็พิจารณาเป็นรายกรณีไป  โดยท่ีสภาพของหนังสือเวียนน้ีไม่ได้ก่อให้เกิดผลในทาง
กฎหมายโดยตรงจึงไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง  ดงันั้น หนงัสือเวียนประเภทน้ีเจา้หนา้ท่ีจะอา้งมา
เป็นฐานในการออกค าสั่งทางปกครองไม่ได ้ และเอกชนท่ีถูกกระทบก็ไม่อาจอา้งอิงหรือฟ้องร้อง
ใหเ้พิกถอนหนงัสือเวยีนนั้น  อนัเป็นอุปสรรคจากกลไกสมมติของกฎหมาย (legal  fiction)  ท่ีท าให้
ฟ้องร้องหนงัสือเวยีนโดยตรงไม่ได ้ อนัเป็นความบกพร่องของกฎหมายอยา่งหน่ึงแต่ถา้เน้ือหาของ
หนงัสือเวียนใดมีลกัษณะเป็นการเพิ่มเติมแตกต่างไปจากกฎหมาย  (กฎหมายในความหมายอย่าง
กวา้ง)  ก็จะมีสภาพเป็นการออกกฎใหม่จึงเรียกกนัวา่  หนงัสือเวียนท่ีมีสภาพเป็นกฎ  ซ่ึงจะตอ้งดูวา่
ผูอ้อกมีอ านาจท่ีจะออกกฎในเร่ืองนั้นหรือไม่  ทั้งในฐานะผูบ้งัคบับญัชาขององค์กรหรือฐานะท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจใหอ้อกกฎหมายลูกบท  เพื่อไม่ให้เล่ียงไปออกหนงัสือเวียนไม่เป็นทางการเหล่าน้ี
แทนกฎ  ถา้ผูน้ั้นไม่มีอ านาจออกกฎในเร่ืองนั้นหนงัสือเวียนนั้นก็ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  และอาจถูก
เพิกถอนได ้    
  3)  แนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด   
  คดีหมายแดงท่ี อ.473/2556  คดีหมายเลขด าท่ี อ.277/2552  วินิจฉัยว่า  ในการด าเนินการ
ป้องกนั  เฝ้าระวงั  และควบคุมโรคไขห้วดันกในเขตสงสัยว่า  มีโรคระบาดตามท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา 17  มาตรา 18  และมาตรา 29 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์ พ.ศ. 2499  
แมต่้อมาผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1  โดยผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2  ไดมี้หนงัสือห้าฉบบัแจง้ให้ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ทุกจงัหวดัสั่งการให้เจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในหนงัสือทั้งห้าฉบบันั้นก็ตาม  
แต่หนงัสือดงักล่าวก็มีลกัษณะเป็นการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุม  ป้องกนั  บ าบดัโรค
สัตว ์ และการระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ์ ส าหรับให้สัตวแพทยใ์นทอ้งท่ีท่ีถูกก าหนดให้เป็นเขต
สงสัยว่ามีโรคระบาดชนิดไขห้วดันกใช้เป็นแนวทางในการออกค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใดตาม
ขอบอ านาจท่ีสัตวแพทยน์ั้นมีอยูต่ามพระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499  ใหมี้มาตรฐานอยา่ง
เดียวกนั  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความลกัลัน่การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม  หรือการใชอ้  านาจตาม
อ าเภอใจของสัตวแพทย์  หนังสือทั้ งห้าฉบับดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นเพียงหนังสือเวียนท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาไดจ้ดัท าข้ึน  เพื่อวางแนวทางปฏิบติัให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายึดถือในการบงัคบัการ
ตามกฎหมาย  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  กรณีถือเป็นขั้นตอนการด าเนินการภายในของ
หน่วยงานทางปกครองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ  จึงยงัไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผูฟ้้องคดี  แต่หากจะมีความเดือดร้อนหรือเสียหายเกิดข้ึนแก่ 
ผู ้ฟ้องคดีก็ถือเป็นความเดือดร้อนหรือเสียหายท่ีเกิดจากการใช้อ านาจของสัตวแพทย์ตาม
พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499  ในการออกค าสั่งหรือกระท าการอ่ืนใดตามแนวทาง
ปฏิบติัดงักล่าว  ซ่ึงผูฟ้้องคดีมิได้โตแ้ยง้การกระท าของสัตวแพทย์มาในคดีน้ี  แต่อย่างใด  เม่ือ
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หนังสือทั้งห้าฉบบัขา้งตน้ไม่ไดก่้อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายแก่ผูฟ้้องคดี  ผูฟ้้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอใหเ้พิกถอนหนงัสือทั้งหา้ฉบบัดงักล่าวต่อศาล   
 
2.2  ความหมาย  แนวความคิดและหลกัการใช้ดุลพนิิจของฝ่ายปกครอง 
 2.2.1  ความหมายดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
  การท่ีฝ่ายนิติบญัญติัมอบอ านาจดุลพินิจให้ฝ่ายปกครอง  โดยการตรากฎหมายเพื่อให้
ฝ่ายปกครองสามารถเลือกกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ภายใน
กรอบท่ีกฎหมายก าหนดนั้น  เม่ือฝ่ายปกครองกระท าอยูใ่นกรอบของกฎหมายแลว้  องคก์รภายนอก
ท่ีมีอ านาจควบคุมตรวจสอบหรือศาลไม่สามารถเขา้มาตรวจสอบการใช้อ านาจได้  แต่หากฝ่าย
ปกครองใชอ้ านาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  องคก์รท่ีมีอ านาจควบคุมตรวจสอบสามารถเขา้
มาตรวจสอบไดแ้ต่เฉพาะความชอบดว้ยกฎหมายของการใชอ้  านาจดุลพินิจเท่านั้น48  ซ่ึงอ านาจดุลพินิจ
ของฝ่ายปกครอง  ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
  ดร.ฤทยั  หงส์สิริ ไดอ้ธิบายว่า การท่ีกฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองในการตดัสินใจ
โดยอิสระท่ีจะเลือกกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด  หรือกระท าการไปในทางใด  ในกรณีท่ี
กฎหมายก าหนดทางเลือกให้หลายทาง  ซ่ึงหากฝ่ายปกครองเลือกกระท าการในทางใดโดย 
มีเหตุผลอันสมควรแล้ว  การกระท านั้ นจะเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายทั้งส้ิน  แต่หาก
กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีทางเลือกท่ีชอบดว้ยกฎหมายเพียงทางเดียว  กรณีน้ีไม่ถือว่าฝ่าย 
นิติบญัญติัตรากฎหมาย  เพื่อให้ดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครอง  แต่เป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองตอ้งปฏิบติัการ
ตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว้49  
  ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.จิรนิติ  หะวานนท ์ ไดก้ล่าววา่  ฝ่ายปกครองมีอ านาจใชดุ้ลพินิจได้
เม่ือกฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองตดัสินใจอยา่งอิสระท่ีจะกระท าการอยา่งใดหรือไม่กระท าการ
อยา่งใด  โดยบรรดาทางเลือกเหล่านั้นลว้นชอบดว้ยกฎหมาย  หากมีกรณีท่ีทางเลือกบางอยา่งมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย  ดุลพินิจจะลดลงไปตามล าดบั50 
  รองศาสตราจารย์  ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์  ได้ให้ความหมายไวว้่า  การท่ีฝ่าย
ปกครองสามารถกระท าการดว้ยการตดัสินใจตามความคิดเห็นของตนในเร่ืองเฉพาะราย  ดุลพินิจน้ี

                                                 

 48กฎหมายปกครอง (น.49).  เล่มเดิม. 
 49จาก  นิติกรรมทางปกครอง (น.306),  โดย  ฤทยั  หงส์สิริ,  2543,  กรุงเทพฯ :  ส านกัอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณัฑิตยสภา. 

50จาก  ดลุพินิจของฝ่ายปกครอง (น.445),  โดย  จิรนิติ  หะวานนท,์  2543,  กรุงเทพฯ : พลสยาม พร้ินติ้ง 
(ประเทศไทย). 
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อาจผูกพนักบัแนวปฏิบติัหรือหลกัการในการวินิจฉยัการใชดุ้ลพินิจอนัเป็นกฎเกณฑ์ภายในซ่ึงฝ่าย
ปกครองได้ก าหนดข้ึนเองภายในขอบเขตวตัถุประสงค์ของกฎหมาย51 กล่าวคือ ดุลพินิจจะตอ้ง
ผูกพนัอยู่กบับรรทดัฐานท่ีองคก์รนั้นไดก้ าหนดไว ้ หากมีการเปล่ียนแปลงไปจากบรรทดัฐานเดิม
ฝ่ายปกครองจะตอ้งมีค าอธิบายใหไ้ดต้ามหลกัเหตุผล 
  รองศาสตราจารยม์านิตย ์ จุมปา  อธิบายไวว้า่ การท่ีฝ่ายปกครองมีความสามารถตดัสินใจ
ออกค าสั่งทางปกครองอย่างใดในบรรดาค าสั่งทางปกครองหลายๆ  ค าสั่งท่ีกฎหมายบญัญติัให้
กระท าได ้ เพื่อด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย52 
  ส าหรับในต่างประเทศไดใ้หค้  านิยามของค าวา่ “ดุลพินิจ” ไว้53  ดงัน้ี 
  องักฤษ  ดุลพินิจ หมายถึง อ านาจท่ีเลือกกระท าการอยา่งใดในกรณีท่ีมีทางเลือกหลาย
ทาง  ถา้มีทางเลือกท่ีชอบดว้ยกฎหมายมีทางเดียวยอ่มไม่ใช่ดุลพินิจ  แต่เป็นการปฏิบติัตามหนา้ท่ี 
  สหรัฐอเมริกา  ไดก้ าหนดไวเ้พิ่มเติมวา่ เจา้พนกังานของรัฐมีดุลพินิจไดใ้นกรณีท่ีกฎหมาย
ให้อ านาจเลือกโดยอิสระในระหว่างทางเลือกกระท าการท่ีเป็นไปได้หลายทาง  หรือเลือกท่ีไม่
กระท าการ  ซ่ึงการเลือกไม่กระท ายอ่มถือวา่เป็นการใชดุ้ลพินิจเช่นกนั 
  ฝร่ังเศส  ขยายเพิ่มข้ึนอีกวา่  อ านาจดุลพินิจ คือ ความสามารถในอนัท่ีจะตดัสินใจออก
ค าสั่งอย่างใดในบรรดาค าสั่งหลายๆ อย่าง  ซ่ึงกฎหมายเปิดโอกาสให้ออกได้เพื่อด าเนินการให้
บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย   
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น  อาจสรุปได้ว่าดุลพินิจของฝ่ายปกครอง หมายถึง  
การท่ีกฎหมายก าหนดทางเลือกให้ฝ่ายปกครองใช้อ านาจโดยอิสระในการตดัสินใจวา่จะเลือกกระท า
การใดในหลายอย่าง  ซ่ึงหากฝ่ายปกครองเลือกกระท าการอย่างใด  เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือ
ความมุ่งหมายของกฎหมายโดยมีเหตุผลอนัสมควรแลว้  การกระท าท่ีท านั้นเป็นการกระท าท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน  หากเปรียบเทียบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองกบัการใช้ดุลพินิจของศาลใน
คดีอาญาแล้ว  จะเห็นว่าในคดีอาญาสามารถแบ่งกฎหมายออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบความผิด คือ ฐานความผิดต่างๆ และส่วนท่ีเป็นผลของกฎหมาย คือ โทษ  ดุลพินิจของ
ศาลจะอยู่ในส่วนท่ีเป็นผลของกฎหมายเท่านั้น เช่น เม่ือผูใ้ดมีการกระท าการใดท่ีครบองค์ประกอบ
ความผดิฐานลกัทรัพยแ์ลว้  ศาลจะใชดุ้ลพินิจวา่ผูน้ั้นผิดหรือไม่ผิดกฎหมายอาญาฐานลกัทรัพยไ์ม่ได ้ 

                                                 
51จาก  “ความคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับดลุพินิจฝ่ายปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนั,”   

โดย  กมลชยั  รัตนสกาววงศ,์  2529,  บทบัณฑิตย์,  42 (1),  น.53. 
52จาก  คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (น.406),  โดย  มานิตย ์ จุมปา,  2546,  กรุงเทพฯ : วญิญูชน. 
53จาก  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคท่ัวไป) (น.123-124),  โดย  จิรนิติ  หะวานนท์,  2554,  กรุงเทพฯ : 

พลสยาม พร้ินติ้ง (ประเทศไทย). 
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ตอ้งถือว่าผูน้ั้นกระท าความผิดอาญาฐานลกัทรัพยต์ามบทบญัญติัของกฎหมาย  แต่ศาลสามารถใช้
ดุลพินิจในส่วนผลของกฎหมาย เช่น กฎหมายให้อ านาจศาลในการลงโทษไดไ้ม่เกิน 3 ปี กล่าวคือ  
ศาลจะใชดุ้ลพินิจลงโทษ 1 ปี  2 ปี ก็ได ้ ดุลพินิจของฝ่ายปกครองก็เช่นกนั  โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่น
ส่วนผลของกฎหมาย 
 2.2.2  เหตุผลท่ีใหอ้ านาจการใชดุ้ลพินิจแก่ฝ่ายปกครอง 

เน่ืองจากในรัฐเสรีประชาธิปไตยสมยัใหม่  ซ่ึงยดึมัน่ในหลกันิติรัฐโดยมีหลกัการส าคญั
อยูห่ลกัการหน่ึงท่ีเรียกวา่ “หลกัการวา่ดว้ยการกระท าทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย”  (Principle 
of the Legality of Administrative Action) ไว้54  มีความหมายวา่องคก์รของรัฐฝ่ายปกครองสามารถ
กระท าการใดๆ ท่ีอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพซ่ึงรัฐธรรมนูญรับรองและคุม้ครองแก่ราษฎรแต่ละ
คนอย่างเท่าเทียมกนัได ้ ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจและตอ้งกระท าการดงักล่าวโดยไม่ขดัหรือแยง้ 
ต่อกฎหมาย  กฎหมายจึงเป็นทั้ง “แหล่งท่ีมา” (Source)  และ “ขอ้จ ากดั” (Limitation) ของอ านาจ
กระท าการต่างๆ ขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง  จึงถือไดว้่าการกระท าทางปกครองเป็นเพียงการ
บงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น  และลกัษณะส าคญัของกฎหมายท่ีเป็น “แหล่งท่ีมา”  ของ
อ านาจกระท าการของฝ่ายปกครอง  ฝ่ายนิติบญัญติัจะตอ้งมีการตรากฎหมายให้มีความแน่นอน
ชัดเจน กล่าวคือ กฎหมายนั้นต้องบัญญัติก าหนดให้ชัดเจนว่าให้อ านาจฝ่ายปกครองออกค าสั่ง 
บงัคบัหรือห้ามมิให้บุคคลประเภทใด  กระท าการอะไร  ในกรณีใด  และเพื่อประโยชน์อะไร   โดย
แต่มิได้เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายถึงขนาดสามารถขจัดดุลพินิจให้หมดส้ินไป 
จากการบริหารรัฐกิจนั้นเท่ากบัว่า “เป็นการสร้างวิมานในอากาศ” (Visionary)  ทั้งน้ี  เพราะรัฐเสรี
ประชาธิปไตยมิไดมี้ความมุ่งหมายเพียงเพื่อประกนัความมัน่คงในนิติฐานะของราษฎรเท่านั้น  แต่ยงัมี
ความมุ่งหมายในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ราษฎรทุกคนในทุกกรณีอีกดว้ย  ซ่ึงมาตรการของ 
ฝ่ายปกครองท่ียุติธรรม คือ มาตรการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนได ้ 
หรือเรียกอีกนัยหน่ึงว่า “ประโยชน์สาธารณะ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด  แต่ใน
ขณะเดียวกันต้องกระทบสิทธิ  เสรีภาพ  หรือประโยชน์อันชอบธรรมของราษฎรน้อยท่ีสุด 
(Proportionality)  เม่ือความตอ้งการของประชาชนส่วนรวมนั้นมิไดค้งท่ีหากแต่ผนัแปรเปล่ียนไป
ตามสภาพการณ์ทางสังคมในแต่ละกาลเทศะ  ดงันั้น จึงเหลือวิสัยท่ีฝ่ายนิติบญัญติัจะตรากฎหมาย
ให้บรรลุความมุ่งหมายทั้งสองประการได้อย่างสมบูรณ์  โดยอาจเน่ืองมาจากความแตกต่างใน
พื้นฐานจิตใจของมนุษยแ์ต่ละคน  ความหลากหลายของพฤติกรรมมนุษยแ์ละสรรพส่ิงต่างๆ  ยอ่ม
เป็นอุปสรรคท่ีจะบญัญติักฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการทัว่ไปและแน่นอนชดัเจนวา่ในกรณีใด  อะไร
                                                 

54จาก  “การควบคุมการใชดุ้ลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ,”  โดย  วรพจน์  วิศรุตพิชญ์,  2532,  
วารสารกฎหมายปกครอง,  8 (1),  น.33-34. 
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คือความยุติธรรม  ซ่ึงการตรากฎหมายให้มีลักษณะทัว่ไปและแน่นอนชัดเจนจ าต้องจดับุคคล  
ส่ิงของ  และเหตุการณ์ไวเ้ป็นประเภทแลว้ปฏิบติัต่อบุคคล  ส่ิงของ  และเหตุการณ์ประเภทเดียวกนั
ตามหลกัการเดียวกนั  บุคคล  ส่ิงของและเหตุการณ์  แมมี้ลกัษณะร่วมกนัอยูพ่อท่ีจดัเป็นประเภท
เดียวกันได้  แต่ส่ิงเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกันหมดในทุกแง่มุม  ฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องค านึงถึง 
แต่ลกัษณะร่วมและละเลยไม่ค  านึงถึงลกัษณะท่ีบุคคล  ส่ิงของ  และเหตุการณ์มีความแตกต่างกนั
ออกไป 

ดงันั้น  เม่ือน ากฎหมายซ่ึงก าหนดบงัคบัให้บุคคลประเภทใดกระท าการอย่างใดหรือ
ห้ามมิให้กระท าการอย่างใด  เม่ือปรากฏว่ามีขอ้เท็จจริงประเภทใดเกิดข้ึนไปใช้บงัคบัแก่บุคคลใด 
ในเฉพาะกรณีแล้ว  อาจก่อให้เกิดความอยุติธรรมแก่บุคคลนั้นในเฉพาะกรณีนั้น  ดังนั้ น เพื่อ 
ป้องกนัมิใหเ้กิด “ความอยติุธรรมเฉพาะกรณี” ข้ึน  ฝ่ายนิติบญัญติัจึงตอ้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครอง
ใช้ดุลพินิจในการบงัคบัใช้กฎหมายไดบ้า้ง  ซ่ึงมีค ากล่าวท่ีว่าแมดุ้ลพินิจเป็น “ส่ิงชัว่ร้าย” แต่เป็น   
“ส่ิงชั่วร้ายท่ีจ  าเป็น”  ทั้ งน้ี  เพราะการให้ดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครองเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นท่ีท าให ้
การบงัคบัใชก้ฎหมายสามารถใหด้ าเนินไปไดอ้ยา่งยติุธรรม55   
 2.2.3  การใชอ้ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง   
  อ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองนั้น  มิใช่ฝ่ายปกครองสามารถกระท าการใดตามอ าเภอใจ
เน่ืองจากดุลพินิจมิใช่การตดัสินใจโดยไร้ขอบเขตหรือไร้ทิศทาง  หากแต่ตอ้งกระท าโดยรอบคอบ
ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายท่ีให้อ านาจไวเ้ป็นขั้นตอนและกระบวนการหน่ึงของการใช้กฎหมาย   
ซ่ึงตอ้งอาศยัความรอบรู้  ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์ในทุกๆ ดา้น  ฉะนั้น ฝ่ายปกครองตอ้ง
พฒันาศกัยภาพของตนเอง  เพื่อให้มีความสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสมและไม่ขดัต่อ
หลกัการกระท าทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ี
ใหอ้ านาจองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองสามารถแยกได ้ 2  ประเภท  ดงัน้ี 
  1)  อ านาจผูกพนั (Mandatory Power – Competence Lice)  หรืออ านาจผูกมดัหรืออ านาจ
หน้าท่ี56  คือ  อ านาจท่ีกฎหมายให้แก่องค์กรของรัฐฝ่ายปกครององค์กรใดองค์กรหน่ึงโดยบญัญติั
บงัคบัไวล่้วงหนา้วา่  เม่ือมีขอ้เทจ็จริงอยา่งใดตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้กิดข้ึน  องคก์รของรัฐฝ่ายปกครอง
ตอ้งออกค าสั่งท่ีมีเน้ือความตามท่ีไดก้ าหนดไว้57  ซ่ึงกฎหมายจะก าหนดผลไวเ้พียงประการเดียว  
การก าหนดให้อ านาจผูกพนัแก่เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง  จึงตอ้งอยู่บนพื้นฐานความคิดในเร่ืองความ

                                                 
55พืน้ฐานความรู้ท่ัวไปหลกักฎหมายปกครองเยอรมนั (น.196-198).  เล่มเดิม 
56จาก  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ เล่ม 1 (น.102),  โดย  อิสสระ  นิติทณัฑป์ระภาส,  2527,  กรุงเทพฯ :   

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
57สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น.41).  เล่มเดิม 
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ยุติธรรม  โดยทัว่ไป คือ ความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อขอ้เท็จจริงเฉพาะราย58 เช่น กฎหมายให้
อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองรับจดทะเบียนให้เอกชนกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง  โดย
บญัญติัก าหนดเง่ือนไขท่ีเอกชนต้องปฏิบติัไวอ้ย่างชัดเจน  เม่ือเอกชนได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายบญัญติัก าหนดไวค้รบถว้นองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองตอ้งถูกบงัคบัโดยกฎหมายท่ีตอ้งรับ
จดทะเบียนให้ตามท่ีร้องขอ  หรือเม่ือปรากฏว่าชายและหญิงซ่ึงยื่นค าร้องขอจดทะเบียนสมรสมี
คุณสมบติัและปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งการสมรสตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยค์รบถว้น  นายทะเบียนครอบครัวตอ้งจดทะเบียนสมรสให้แก่ผูร้้องเสมอ  เห็นไดว้า่อ านาจ
ผูกพนัน้ีแทท่ี้จริงแลว้ คือ หน้าท่ีหรืออาจกล่าวได้อีกนยัหน่ึงว่า  อ านาจผูกพนั คือ การท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีค าสั่งในลกัษณะท่ีไม่มีทางเลือกอย่างอ่ืน  ถา้มีขอ้เท็จจริงตามท่ีกฎหมาย
ตอ้งการตอ้งสั่งตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ จึงเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจในการพิจารณา
วินิจฉัยข้อเท็จจริงให้แตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมาย กล่าวคือ ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ 
ตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ ถ้าไม่ปฏิบติัตามการกระท าของฝ่ายปกครองจะไม่มี 
ผลใช้บงัคบัได ้เช่น ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.37/2546  ไดว้ินิจฉยัวา่ ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509  เพียงแต่ก าหนดให้ผูจ้ดัตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(4) แห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าว  แจง้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อนการจดัตั้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  และให้
ผูรั้บแจ้งออกหลักฐานการแจ้งให้แก่ผูแ้จ้งการตั้งสถานบริการ  ในการน้ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าวมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายในการตรวจสอบก่อนวา่  ผูแ้จง้การจดัตั้งสถาน
บริการมีคุณสมบติัครบถ้วนตามมาตรา 6 และสถานท่ีตั้ งสถานบริการไม่ขดัต่อมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญติัเดียวกนั  อีกทั้งผูแ้จง้ได้จดัลกัษณะอาคารภายนอกและภายในของสถานบริการ 
ไม่ขดัต่อขอ้ 9 ของกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2521)  ตามความในพระราชบญัญติัสถานบริการ 
พ.ศ. 2509  เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย  พนักงานเจา้หน้าท่ีย่อมผูกพนัท่ีตอ้ง 
ออกใบรับแจ้งให้  การออกหรือไม่ออกใบรับแจง้ให้ผูจ้ดัตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(4) แห่ง
พระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509  จึงมีลกัษณะเป็นอ านาจผูกพนั  ดงันั้น  เม่ือคณะท างาน
ตรวจสอบการจดัตั้งสถานบริการไดร้ายงานว่า  การจดัตั้งสถานบริการท่ีพิพาทชอบดว้ยกฎหมาย
และผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2  มิไดมี้ขอ้โตแ้ยง้แต่ประการใด  ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2  จึงตอ้งผูกพนัท่ีจะตอ้งออก 
ใบรับแจง้การจดัตั้งสถานบริการให้แก่ผูฟ้้องคดี  การไม่ออกใบรับแจง้ให้ผูฟ้้องคดี  จึงเป็นการละเลย
ต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั  และการท่ีมีขอ้อา้งวา่สถานบริการท่ีพิพาทตั้งอยูน่อก
พื้นท่ีอนุญาตให้ตั้ งสถานบริการตามร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อตั้งสถานบริการ 
ในพื้นท่ีจงัหวดัภูเก็ต  จึงเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่ีก าหนดเขตพื้นท่ีตั้งสถานบริการ  
                                                 

58จาก  “การกระท าทางปกครอง,”  โดย  สมยศ  เช้ือไทย,  2530,  วารสารนิติศาสตร์,  17 (3),  น.57. 
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เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่อาจรับฟังได ้ เน่ืองจากนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยดงักล่าวยงัไม่มีกฎหมายรองรับจึงไม่อาจน ามาใชบ้งัคบัได ้
  2)  อ านาจดุลพินิจ  (Discretionary Power - Pouvoir discretionnaire)  เป็นอ านาจท่ีกฎหมาย
ให้อิสรภาพในการเลือกกระท าการแก่ฝ่ายปกครอง59  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่อ านาจดุลพินิจเป็น
อ านาจท่ีกฎหมายให้แก่ฝ่ายปกครอง  โดยบญัญติัให้ฝ่ายปกครองสามารถเลือกปฏิบติัและตดัสินใจ
ดว้ยตนเองในความรับผิดชอบของตนเองและภายในขอบเขตแห่งกฎหมายน้ี  อาจมีการปฏิบติัและ
การตดัสินใจไดห้ลายอย่าง  ซ่ึงในแต่ละอยา่งตอ้งชอบดว้ยกฎหมายเช่นเดียวกนั60  การท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหฝ่้ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจ  เน่ืองมาจากวตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมายของกฎหมาย
ค านึงถึงสภาพแวดลอ้มของขอ้เท็จจริงเป็นเร่ืองๆ ไป  เป็นผลให้การใช้กฎหมายสามารถยืดหยุ่น  
คล่องตวั  สอดคลอ้ง  และเป็นธรรมกบัขอ้เทจ็จริงเฉพาะราย  เป็นกรณีท่ีตอ้งค านึงถึงความยุติธรรม
เฉพาะคดี61  นอกจากนั้น การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  เช่น ในเร่ืองหลกัความเสมอภาค  หลกัความพอสมควรแก่เหตุ  หรือหลกัความได้
สัดส่วน กล่าวคือ ภายใตห้ลกัความเสมอภาคในการวินิจฉยัเร่ืองต่างๆ ท่ีมีขอ้เท็จจริงอย่างเดียวกนั  
เม่ือฝ่ายปกครองเคยใชดุ้ลพินิจในเร่ืองใดและไดอ้อกค าสั่งทางปกครองให้ประชาชนคนใดไปแลว้  
ยอ่มตอ้งผกูพนัในการวนิิจฉยัเร่ืองอยา่งเดียวกนัในลกัษณะเดิมอีก  การเปล่ียนแปลงค าสั่งทางปกครอง
ท่ีออกให้ใหม่ตอ้งมีและแสดงเหตุผลพิเศษภายใตห้ลกัความสมควรแก่เหตุหรือหลกัแห่งความได้
สัดส่วน62  ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้อ  านาจกบัผูท่ี้อยู่ภายใตอ้  านาจ  
โดยบงัคบัใหฝ่้ายปกครองออกมาตรการท่ีสามารถด าเนินการตามความประสงคข์องกฎหมายฉบบัท่ี
ให้อ านาจส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด  แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งก่อความเสียหายแก่
ราษฎรน้อยท่ีสุด  และห้ามฝ่ายปกครองออกมาตรการใดๆ  ซ่ึงหากไดล้งมือด าเนินการให้เป็นไป
ตามนั้นแลว้  จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนนอ้ยมากไม่คุม้กบัความเสียหายท่ีตกแก่ราษฎรและ
หรือแก่สังคมโดยส่วนรวม63  ซ่ึงอ านาจดุลพินิจท่ีฝ่ายปกครองใชมี้ทั้งดุลพินิจอยา่งสมบูรณ์  (Absolute  

                                                 
59จาก  “รูปแบบและวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง,”  โดย  โภคิน  พลกลุ,  2524,  วารสารนิติศาสตร์, 

12 (1),  น.71. 
60หลกักฎหมายปกครองเยอรมนั (น.51).  เล่มเดิม. 
61การกระท าทางปกครอง (น.57).  เล่มเดิม. 
62จาก  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 3  ว่าด้วยการกระท าทางปกครองและการควบคุมการกระท าทาง

ปกครอง  ตอนท่ี 1 (น.574),  โดย  มานิตย ์ จุมปา,  2554,  กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
63จาก  หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง (น.44-45),  โดย  วรพจน์  วศิรุตพิชญ,์  2538,  กรุงเทพฯ. :  

ธรรมสาร. 
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Discretion)  กล่าวคือ กฎหมายไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองไว ้ ฝ่ายปกครอง
จะเลือกใชว้ธีิการใดก็ได ้ หรือบางคร้ังเรียกวา่  ดุลพินิจอยา่งกวา้ง64  ส่วนการใชดุ้ลพินิจอยา่งจ ากดั  
(Limited Discretion)  เป็นอ านาจที่อยูร่ะหวา่งอ านาจดุลพินิจอย่างสมบูรณ์กับอ านาจผูกพนั 
กล่าวคือ มีดุลพินิจให้เลือกใช้ไดบ้า้ง  แต่กระท าการนอกเหนือจากน้ีไม่ไดบ้างคร้ังเรียกว่า  ดุลพินิจ
อยา่งแคบ  จึงสรุปไดว้า่การท่ีฝ่ายปกครองมีอ านาจใชดุ้ลพินิจอยา่งสมบูรณ์หรืออยา่งจ ากดันั้น  ข้ึนอยู่
กับฝ่ายนิติบญัญติัท่ีจะบญัญติักฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองไวเ้พียงใด  ดังนั้น การท่ีพิจารณาว่า
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในเร่ืองนั้นเพียงใด  อาจพิจารณาไดจ้ากหลกัเกณฑ ์2 ประการ  คือ65 
  ประการท่ีหน่ึง กฎหมายไม่ไดว้างเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ในการสั่งการในเร่ืองนั้นไวเ้ป็น
การเฉพาะ  หรือกฎหมายให้เจา้หน้าท่ีเลือกสั่งการอย่างใดในหลายอย่าง  กรณีน้ีจะตอ้งพิจารณา
กฎหมายเป็นหลกัวา่กฎหมายวางหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขของการใชอ้  านาจหรือทางเลือกให้สั่งการ
ไวห้รือไม่  มากนอ้ยเพียงใด  เช่น  พระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509  มาตรา 21  บญัญติัวา่ 
  “ผูรั้บอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบติัด าเนินกิจการสถานบริการขดัต่อความ   
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม  ด าเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือ 
ฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือ 
สั่งพกัใชใ้บอนุญาต  หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้
  การสั่งพกัใชใ้บอนุญาต  ใหส้ั่งพกัไดค้ร้ังละไม่เกินสามสิบวนั” 
   จากบทบญัญติัดงักล่าวเห็นได้ว่าพนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจสั่งการใดๆ  ตามมาตราน้ีได้
ต่อเม่ือมีเหตุว่าผูรั้บอนุญาตขาดคุณสมบติัหรือด าเนินกิจการขดัต่อหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น   
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเหตุหรือเง่ือนไขในการใช้อ านาจนั้น  กฎหมายไดก้ าหนดเง่ือนไขไวโ้ดยเฉพาะแลว้  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่มีอ านาจเลือกสั่งการโดยอาศยัเหตุอ่ืน  หากปรากฏเหตุตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
แลว้  พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจใชดุ้ลพินิจหรือทางเลือกในการใชอ้ านาจได ้3 ทาง ไดแ้ก่ ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต  สั่งพกัใช้ใบอนุญาต  หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตอ้งพิจารณาว่าควรใช้
ดุลพินิจไปในทางใดโดยอาศยัขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ในแต่ละเร่ือง66  ในกรณีท่ีกฎหมายวาง
เง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัในการใช้อ านาจไวม้าก  หรือบญัญติัให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองมีทางเลือกสั่ง
การไวน้อ้ย  ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีในการใชอ้ านาจดงักล่าวจะลดลงตามล าดบัหรือแทบจะไม่มีเลย  
ในกรณีท่ีกฎหมายได้วางเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัในการสั่งการไวทุ้กประการ  แต่ถ้ากฎหมายวาง
เง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัในการใช้อ านาจไวน้้อย  หรือบญัญติัให้ทางเลือกสั่งการไวม้าก  ดุลพินิจของ
                                                 

64พืน้ฐานความรู้ท่ัวไปหลกักฎหมายปกครองเยอรมนั (น.187).  เล่มเดิม. 
65นิติกรรมทางปกครอง (น.307-312).  เล่มเดิม. 
66แหล่งเดิม. 
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เจา้หน้าท่ีในการใช้อ านาจดงักล่าวมากข้ึนตามล าดบั เช่น กรณีการจดทะเบียนสมรส  กฎหมาย
ก าหนดให้ผูมี้เง่ือนไขครบตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ าหนดไวมี้สิทธิร้องขอให ้
จดทะเบียนสมรสได้และให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรส  นายทะเบียนจะใช้ดุลพินิจไม่จด
ทะเบียนสมรสหรืออา้งเหตุอ่ืนท่ีขดัต่อกฎหมายไม่ได้ เช่น อา้งว่ามีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยห้าม 
จดทะเบียนสมรสให้คนไทยกบัหญิงต่างด้าวท่ียงัไม่มีใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวไม่ได้  ตาม 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 580/2527  หรือกรณีรัฐมนตรีมีอ านาจถอนสัญชาติไทยของผูซ่ึ้งไดส้ัญชาติไทยตาม
มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง  กรณีผูอ้พยพท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยคนเข้าเมือง  เม่ือมีพฤติการณ์อันสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐตาม
พระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ. 2508  มาตรา 18  เห็นไดว้า่ แมรั้ฐมนตรีไม่มีดุลพินิจหรือทางออกอ่ืน  
ในเร่ืองของอ านาจสั่งการ  เน่ืองจากรัฐมนตรีมีอ านาจเพียงถอนสัญชาติไทย  แต่รัฐมนตรีมีอ านาจมาก
ในการพิจารณาว่ามีพฤติการณ์หรือขอ้เท็จจริงต่างๆ  ท่ีอาจเป็นเหตุหรือเง่ือนไขท่ีใช้อ านาจถอน
สัญชาติหรือไม่ 
   ประการท่ีสอง  การใชดุ้ลพินิจสั่งการของฝ่ายปกครองนั้น  ตอ้งไม่ใช่เป็นการใชอ้  านาจ
ตามอ าเภอใจ  หรือไม่ชอบด้วยเหตุผลอย่างชัดเจน  เน่ืองจากการท่ีกฎหมายให้ดุลพินิจแก่ฝ่าย 
ปกครองนั้นมีวตัถุประสงค์ให้ฝ่ายปกครองใช้วิจารณญาณพิจารณาเลือกสั่งการหรือไม่สั่งการหรือ
สั่งการให้เหมาะสมแก่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในแต่ละกรณีเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
หลกัเกณฑน้ี์มีลกัษณะเป็นการก าหนดขอบเขตของการใชอ้  านาจหรือวิจารณญาณของฝ่ายปกครอง
ให้อยู่ภายใตห้ลกัเหตุผลและสามญัส านึก67  ดงันั้น การท่ีฝ่ายนิติบญัญติัมอบอ านาจดุลพินิจให้ฝ่าย
ปกครอง  เน่ืองจากฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถบญัญติักฎหมายให้ควบคุมไดทุ้กกรณี  ประกอบกบั
เม่ือเวลาผ่านไปส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์และสถานการณ์ในสังคมเปล่ียนไป  แม้ฝ่าย 
นิติบญัญติัพยายามบญัญติักฎหมายให้สามารถปรับใชก้บัขอ้เท็จจริงแต่ละประเภทได ้ แต่ในความ
เป็นจริงขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไม่อาจเหมือนกนัทุกแง่มุม  การบญัญติักฎหมายให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจ
ใชดุ้ลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละกรณี  ยอ่มส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมข้ึนในสังคม
และก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ  รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยรวมได้ 
อยา่งแทจ้ริง 
 
 
 

                                                 
67แหล่งเดิม. 
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 2.2.4  ขั้นตอนการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครอง 
  ในการพิจารณาท าค าสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจในแต่ละเร่ืองนั้นมีขั้นตอน
หลายขั้นตอนแตกต่างกนัไป  โดยทัว่ไปอาจแยกพิจารณาไดเ้ป็น 4  ขั้นตอนใหญ่ๆ  คือ  การสืบสวน
ขอ้เทจ็จริงและการพิสูจน์ความจริง  การตีความกฎหมายและการพิสูจน์ถึงเน้ือหาขององคป์ระกอบ
ของกฎหมาย  การปรับขอ้เท็จจริงเขา้กบัขอ้กฎหมายหรือการปรับบทกฎหมาย  การพิจารณาใน
ส่วนผลของกฎหมายว่ากฎหมายให้ปฏิบติัอย่างไร  ต าแหน่งแห่งอ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง   
ในโครงสร้างบทบญัญติัของกฎหมายและกระบวนการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในขั้นตอนของ
การสืบสวนข้อเท็จจริง  และการพิสูจน์ความจริงไม่สามารถใช้ดุลพินิจในส่วนขั้นตอนอ่ืนได ้ 
ฝ่ายปกครองสามารถมีดุลพินิจไดภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายท่ีประสงคใ์ห้ฝ่ายปกครองมีอ านาจ
ดุลพินิจใน 2 ส่วน คือ 
  1)  ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นองคป์ระกอบส่วนเหตุ  เป็นส่วนของกฎหมายท่ีก าหนดขอ้เท็จจริง
อนัเป็นเง่ือนไขในการใชอ้ านาจโดยอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติ  การกระท าของบุคคล  คุณสมบติัของ
ส่ิงของหรือบุคคล  หรือเกิดจากสภาวะทางสังคม  และอาจเป็นขอ้เท็จจริงท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดย
ชดัแจง้หรือโดยปริยาย  ซ่ึงลกัษณะของขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบส่วนเหตุจะมีความหมาย
กวา้ง  เพื่อท าให้กฎหมายสามารถน าไปใชก้บัขอ้เท็จจริงไดห้ลายๆ เร่ือง68 กล่าวคือ ในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดวา่เกิดข้ึนจริงหรือไม่  ฝ่ายปกครองสามารถตรวจสอบได้
โดยอาศยัพยานหลกัฐานต่างๆ  แลว้วินิจฉยัวา่พยานหลกัฐานนั้นเพียงพอท่ีท าให้เช่ือวา่ขอ้เท็จจริง
นั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม่ 
  2)  องค์ประกอบส่วนผล  คือ  ผลทางกฎหมายเม่ือมีขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบ
ส่วนเหตุเกิดข้ึน  เป็นกรณีท่ีท าใหอ้งคก์รฝ่ายปกครองของรัฐเกิดมีหนา้ท่ีหรือมีความสามารถในการ
ออกค าสั่งใดๆ  ตามท่ีเห็นสมควร69  เช่น  พระบญัญติัสถานบริการท่ีก าหนดวา่ถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
สถานบริการแล้วไปประกอบกิจการอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี  ส่วนน้ีคือ
องคป์ระกอบส่วนเหตุ  องคป์ระกอบส่วนผล  คือ  ตอ้งถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ไม่ต่อใบอนุญาต  หรือ
พกัใบอนุญาต   
   การท่ีกฎหมายได้ให้อ านาจดุลพินิจแก่องค์กรฝ่ายปกครองเพียงใด  จ  าตอ้งพิจารณา
ประเด็นส าคญัตามขั้นตอนของการใชดุ้ลพินิจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ดุลพินิจในการตีความกฎหมายและการพิสูจน์ถึงเน้ือหาขององคป์ระกอบของกฎหมาย  
โดยปกติแล้วดุลพินิจการตีความกฎหมายถือเป็นส่วนหน่ึงของดุลพินิจในการปรับบทกฎหมาย  
                                                 

68ค าอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคท่ัวไป) (น.124).  เล่มเดิม. 
 69จาก  หลกักฎหมายมหาชน (น.453),  โดย  ภูริชญา  วฒันรุ่ง,  2550,  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
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กล่าวคือ  เป็นดุลพินิจในโครงสร้างบทบัญญัติของกฎหมายส่วนท่ีก าหนดข้อเท็จจริงใน
องคป์ระกอบของกฎหมาย  ซ่ึงหากใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายชดัเจนแลว้ฝ่ายปกครองจะไม่มีอ านาจ
ใช้ดุลพินิจในการตีความหรือปรับบทกฎหมาย  แต่หากเป็นกรณีท่ีกฎหมายให้อ านาจโดยบญัญติั
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบของกฎหมายท่ีใช้ถอ้ยค าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะหรือถอ้ยค าท่ีมี
ความหมายทางเทคนิคแลว้  เช่น  “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี”  หรือ  “สภาพอนัเป็นท่ี 
น่ารังเกียจ”  หรือใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายทางเทคนิค  เช่น  “อาหารที่มีส่ิงที่น่าจะเป็นอนัตรายแก่
สุขภาพ”  ซ่ึงท าใหบ้างคร้ังฝ่ายปกครองสามารถปรับขอ้กฎหมายแก่ขอ้เท็จจริงท่ียุติแลว้โดยตีความให้
เหมาะสมและเป็นธรรมกบัขอ้เท็จจริงเฉพาะรายเป็นกรณีๆ ไป  ในส่วนน้ีนกัวิชาการไดมี้ความเห็นท่ี
แตกต่างกนัออกไปวา่ฝ่ายปกครองสามารถใชดุ้ลพินิจในขั้นตอนน้ีไดห้รือไม่  เพียงใด  ดงัน้ี 
  แนวความคิดของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  กรณีท่ีกฎหมายบญัญติัขอ้เท็จจริงอนัเป็นองคป์ระกอบส่วนเหตุ  โดยใชถ้อ้ยค าท่ีไม่มีความ 
หมายเฉพาะนั้น  สามารถพิจารณาประเภทของถอ้ยค าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะและสาระส าคญัของ
อ านาจดุลพินิจในการตีความตามกฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได ้ ดงัน้ี 
  ประเภทของถอ้ยค าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะ  
  ขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบของกฎหมาย  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส่วนเหตุมีกฎหมาย
หลายฉบบัท่ีก าหนดขอ้เท็จจริงโดยใชถ้อ้ยค าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะ เช่น  ความผาสุกของประชาชน  
ผลประโยชน์สาธารณะ  ความจ าเป็น  ความมัน่คง  และระเบียบของสาธารณะ  ความปลอดภยั  และ
ความคล่องตวัในการจราจร  อนัตราย  และการรบกวน  การกระทบกระเทือนถึงความสวยงามของ
บ้านเมือง  หรือทิวทัศน์  การก่อสร้างท่ีสุภาพ  ความน่าไวว้างใจ  ความเหมาะสม  ความสามารถ  
ศีลธรรมอนัดี ฯลฯ 70  ซ่ึงอาจแบ่งถอ้ยค าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ71

 

  ก.  ถอ้ยค าท่ีเป็นเร่ืองทางขอ้เท็จจริง (Empirical Concept)  เป็นถอ้ยค าท่ีก าหนดเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือส่ิงของ  อาจเป็นวตัถุท่ีรับรู้เห็นได้หรือประสบการณ์จากเหตุการณ์  เช่น  ค  าว่า   
“แนวปฏิบติัทางการคา้”  หรือ  “พื้นท่ีอนัตราย”  “กลางคืน”  เป็นตน้  แต่การวินิจฉัยว่าขอ้เท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนในกรณีเฉพาะเร่ืองเป็นขอ้เท็จจริงเดียวกนักบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นองคป์ระกอบของกฎหมาย
หรือไม่นั้น  ตอ้งกระท าอยา่งภาวะวสิัย  กล่าวคือ  พิจารณาจากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจริง 
  ข.  ถอ้ยค าท่ีตอ้งน ามาตีแผ่ให้ความหมายพิเศษในทางวิชาการหรือทางความเช่ียวชาญ
หลายดา้นหรือเฉพาะดา้นรวมกนั  (Normative  Concept)  โดยแสดงออกเป็นถอ้ยค าท่ีมีคุณค่าบาง

                                                 
70พืน้ฐานความรู้ท่ัวไปหลกักฎหมายปกครองเยอรมนั (น.272-273).  เล่มเดิม. 
71From  German Administrative Law in Common Law Perspective (pp. 95),  by  Mahendra  P.Singh,   

(อา้งถึงใน  การควบคุมอ านาจดลุพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลไทย (น.41-42),  โดย  เอกบุญ  วงศส์วสัด์ิกลุ,  2534) 
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ประการ  เช่น  “ลามกอนาจาร”  “ความสงบเรียบร้อย”  และ  “ศีลธรรมอนัดี”  เป็นตน้  จากถอ้ยค า
ดงักล่าวขา้งตน้  ตอ้งอาศยัความเห็นของผูตี้ความซ่ึงอาจไม่เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประสบการณ์
ทัว่ไปโดยไม่อาจเล่ียงอัตวิสัยของผูตี้ความนั้น  คือ ไม่อาจหลีกเล่ียงมุมมองหรือความคิดของ 
ผูตี้ความได้  การท่ีวินิจฉัยขอ้เท็จจริงของผูป้ระเมินแต่ละคนท่ีอาจมีความเห็นแตกต่างกนัไดแ้ละ 
ไม่อาจกล่าววา่ความเห็นของใครถูกตอ้งเพียงผูเ้ดียว 

(2)  สาระส าคญัของอ านาจดุลพินิจในการตีความกฎหมาย 
การน าขอ้เท็จจริงมาพิจารณาถอ้ยค านั้น  หากเป็นกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัขอ้เท็จจริงอนั

เป็นองค์ประกอบส่วนเหตุด้วยถ้อยค าท่ีมีความหมายชัดเจน  ย่อมถือได้ว่ากฎหมายไม่ให ้
ฝ่ายปกครองใช้อ านาจดุลพินิจในการตดัสินใจ  แต่ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัโดยใช้ถ้อยค าท่ีมี
ความหมายไม่ชดัเจนเป็นถอ้ยค าท่ีไม่อาจวางกฎเกณฑ์ทัว่ไปในการตีความไวล่้วงหน้าได ้ หากแต่
ตอ้งตีความเฉพาะเร่ืองเป็นกรณี ๆ ไป  อีกทั้งเป็นถอ้ยค าท่ีวิญญูชนอาจมีความเห็นแตกต่างกนัออกไป
ได้ว่าขอ้เท็จจริงใดอยู่ในความหมายของถ้อยค านั้นหรือไม่72  ซ่ึงฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในกรณี
ดงักล่าวน้ีหรือไม่  จึงเป็นขอ้ถกเถียงกนัทางวิชาการท่ีมีความเห็นและเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไป  
กล่าวคือ 

ก.  ความเห็นท่ีวา่การควบคุมตรวจสอบการตีความกฎหมายของฝ่ายปกครองในกรณีท่ี
กฎหมายใช้ถ้อยค าประเภทท่ีต้องน ามาตีความให้ความหมายพิเศษในทางวิชาการ (Normative  
Concept)  นั้น  ในการตรวจสอบควบคุมการตีความดงักล่าวศาลปกครองจะถูกจ ากดัขอบเขตลง   
จึงมีผลให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจในส่วนน้ี  โดยให้เหตุผลว่าศาลปกครองไม่อยู่ในฐานะท่ี
ทบทวนค าวินิจฉัยได ้ จึงจ าเป็นตอ้งยอมรับการวินิจฉยัของฝ่ายปกครองในเร่ืองดงักล่าว เช่น การ
ประเมินเน้ือหา  ความหมายหรือการตีความถ้อยค าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะจากประสบการณ์  
ความรู้  หรือความสามารถพิเศษ  ซ่ึงศาลปกครองยอมรับท่ีไม่ทบทวนค าวนิิจฉยันั้นอีก73

 

ข.  ความเห็นท่ีวา่ฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจใชดุ้ลพินิจในการตีความกฎหมายมีความเห็น
ว่าถ้อยค าท่ีก าหนดข้อเท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบส่วนเหตุไม่ว่าชัดเจนหรือไม่ชัดเจน  เป็นเร่ือง
ความชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน  ศาลปกครองสามารถทบทวนค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองไดเ้สมอ   
ถือว่าศาลมีอ านาจควบคุมตรวจสอบการตีความกฎหมายของฝ่ายปกครองไดท้ั้งหมด  ไม่ว่าฝ่าย
ปกครองใชถ้อ้ยค าอยา่งไร  ถอ้ยค านั้นชดัเจนหรือไม่ก็ตาม  จึงเห็นไดว้า่ศาลปกครองถือหลกัวา่ฝ่าย
ปกครองไม่มีอ านาจใช้ดุลพินิจในการตีความกฎหมาย  ขอ้ยกเวน้ของหลกัน้ีเกิดข้ึนภายใตก้รณีท่ี
กฎหมายใช้ถ้อยค าท่ีมีความหมายไม่ชัดเจนประเภทท่ีต้องน ามาตีความให้ความหมายเพิ่มเติม 
                                                 

72การกระท าทางปกครอง (น.54).  เล่มเดิม. 
73พืน้ฐานความรู้ท่ัวไปหลกักฎหมายปกครองเยอรมนั (น.275).  เล่มเดิม. 
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ทางวิชาการหรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือหลายด้านรวมกัน  สรุปได้ว่าแนวคิดของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีเก่ียวกบัอ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการตีความกฎหมายนั้น  ในทางต าราไม่
เป็นข้อยุติว่าฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในการตีความกฎหมายหรือไม่  และเห็นว่าพนักงานเจา้หน้าท่ี 
ฝ่ายปกครองตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ในรูปคณะหรือองค์กรกลุ่มก็ได ้ แต่ในส่วนของ
แนวค าพิพากษาของศาลวินิจฉัยว่าถ้าคณะกรรมการฝ่ายปกครองประกอบด้วยกรรมการหลายคน 
ท่ีมีความอิสระท านองเดียวกบัศาล  ฝ่ายปกครองจะมีดุลพินิจในส่วนองค์ประกอบของกฎหมาย   
ซ่ึงศาลถือวา่ฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจในการตีความกฎหมาย  เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมายให้อ านาจโดย
บญัญติัขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบส่วนเหตุ  โดยใช้ถอ้ยค าท่ีมีความหมายไม่เจาะจงประเภท 
Normative  Concept  เท่านั้น 

แนวความคิดของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ในกรณีกฎหมายบญัญติัข้อเท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบส่วนเหตุโดยใช้ถ้อยค าท่ีมี

ความหมายไม่ชดัเจนน้ี  แต่เดิมการพิจารณาวา่ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจในขั้นตอนน้ีหรือไม่ข้ึนอยูท่ี่วา่
ศาลควบคุมหรือไม่ควบคุม กล่าวคือ ถ้าศาลสามารถควบคุมฝ่ายปกครองไดถื้อว่าฝ่ายปกครองไม่มี
ดุลพินิจในขั้นตอนน้ี  แต่หากศาลไม่สามารถควบคุมฝ่ายปกครองไดถื้อว่าฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ  
ในกรณีศาลสามารถควบคุมน้ีถือเป็นปัญหาขอ้กฎหมาย  ส่วนกรณีศาลไม่สามารถควบคุมได ้ ถือเป็น
ปัญหาความเหมาะสม  ซ่ึงกรณีใดเป็นปัญหาขอ้กฎหมายและกรณีใดเป็นปัญหาความเหมาะสมน้ีไม่
สามารถจ าแนกไดก่้อนท่ีศาลตดัสินใจว่าศาลสามารถควบคุมหรือไม่ควบคุม74  อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบนัน้ีแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับในสาธารณรัฐฝร่ังเศส คือ ฝ่ายปกครองสามารถมีดุลพินิจในการให้
ลกัษณะกฎหมายแก่ขอ้เทจ็จริงได ้ ในกรณีกฎหมายบญัญติัขอ้เท็จจริงอนัเป็นองคป์ระกอบส่วนเหตุ
โดยใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายไม่ชดัเจน  หากพิจารณาจากแนวค าพิพากษาของศาลปกครอง (Conseil 
d’Etat) แล้ว  พบว่า บางกรณีศาลได้มีการขยายขอบเขตในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่าย
ปกครอง  แต่ในบางกรณีศาลจ ากดัขอบเขตในการควบคุมไว ้ โดยในกรณีศาลขยายขอบเขตในการ
ควบคุมนั้น  ท าใหดู้เหมือนวา่ฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจในการใหล้กัษณะกฎหมายแก่ขอ้เทจ็จริง   
 3)  ดุลพินิจในขั้นตอนการปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริง คือ ขั้นตอนการวินิจฉยัวา่
ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีมีอยูจ่ริงตามท่ีไดสื้บสวนขอ้เท็จจริง  เป็นขอ้เท็จจริงประเภทเดียวกนักบั
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบส่วนเหตุท่ีกฎหมายก าหนดไวห้รือไม่  เป็นการน าบทบญัญติัของ
กฎหมายท่ีมีลกัษณะทัว่ไปมาปรับกบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน  ในกรณีเฉพาะเร่ืองโดยมีกระบวนการ
ย่อยๆ ในการวินิจฉัย  ดงัน้ี  การตีความขอ้เท็จจริงตามท่ีบญัญติัในบทกฎหมาย  การแบ่งแยก
                                                 

74From  International and Comparative Law Quarterly (pp.521-524),  by  Carol  Harlow,.  1980,  (อา้งถึงใน  
เอกบุญ  วงศส์วสัด์ิกลุ (น.26).  เล่มเดิม) 
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ขอ้เท็จจริงเฉพาะเร่ืองออกเป็นขอ้เท็จจริงส าคญักับขอ้เท็จจริงรายละเอียด  และการเปรียบเทียบว่า
ขอ้เท็จจริงเฉพาะเร่ืองเหมือนหรือคลา้ยกบัขอ้เท็จจริงตามท่ีบญัญติัในบทกฎหมายหรือไม่  โดยปกติ
การปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงเป็น “ปัญหาข้อกฎหมาย” ไม่ใช่  “ปัญหาดุลพินิจ” ท่ี 
ฝ่ายปกครองสามารถวินิจฉยัไดอ้ยา่งอิสระตามท่ีเห็นสมควร75  ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนในกรณีท่ีกฎหมาย
บญัญติัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นองคป์ระกอบโดยใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายท่ีชดัเจน  ฝ่ายปกครองยอ่มไม่มี
ดุลพินิจวินิจฉัยว่าถอ้ยค านั้นมีความหมายเป็นอย่างอ่ืน  แต่ในกรณีกฎหมายบญัญติัขอ้เท็จจริงอนั
เป็นองคป์ระกอบ  โดยใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายไม่แน่นอน (Indefinite  Concepts)  ยงัมีขอ้ถกเถียงทาง
วิชาการว่า  ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจก าหนดความหมายอย่างอิสระหรือไม่  ถ้อยค าท่ีไม่อาจก าหนด
ความหมายแน่นอน คือ ถอ้ยค าท่ีกฎหมายไม่ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความและวิญญูชนอาจเขา้ใจความหมาย
แตกต่างกันได้ เช่น “การกระท าท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ”  “การกระท าท่ีขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรม”  “อาคารหรือโรงเรือนท่ีอยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมน่ารังเกียจ”  เป็นต้น   
ซ่ึงยงัมีขอ้ถกเถียงกนัวา่เป็น  “ปัญหาขอ้กฎหมาย”  หรือ  “ดุลพินิจ”   
 4)  ดุลพินิจในขั้นตอนการตดัสินใจ  เมื่อฝ่ายปกครองวินิจฉัยขอ้เท็จจริงและปรับ   
บทกฎหมายเสร็จแล้ว  ข้อพิจารณาต่อไปคือกฎหมายก าหนดการใช้อ านาจกระท าการของฝ่าย   
ปกครองไวอ้ย่างไร  กฎหมายอาจก าหนดให้ฝ่ายปกครองกระท าการได้เพียงประการเดียว  หรือ
ก าหนดใหฝ่้ายปกครองเลือกกระท าการไดห้ลายประการเพื่อให้เหมาะสมกบัขอ้เท็จจริงเฉพาะเร่ือง
ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปการกระท าการหรือการงดเวน้กระท าการก็ได ้ บทกฎหมายอาจก าหนดให้เลือกกระท า
การอยา่งใดในสองอยา่งหรือมากกวา่นั้นข้ึนไป  หรือเลือกกระท าการภายในขอบเขตท่ีก าหนดก็ได้
ฝ่ายปกครองยอ่มมีดุลพินิจท่ีจะเลือกกระท าการดว้ยการตดัสินใจตามความคิดเห็นของตน  ภายใต้
กรอบของกฎหมายนั้น 

 บทบญัญติักฎหมายใหอ้ านาจฝ่ายปกครอง 2 ประการ  ดงัน้ี 
 (1)  ดุลพินิจตดัสินใจวา่ใชอ้  านาจหรือไม่  ฝ่ายนิติบญัญติัไดบ้ญัญติักฎหมายให้อ านาจ
ฝ่ายปกครองโดยใชถ้อ้ยค าวา่ “มีอ านาจ” “มีสิทธิ” “อาจ..ก็ได”้ “สามารถ” หรือ “ควรจะ”  ในทาง
ตรงขา้มกรณีท่ีฝ่ายนิติบญัญติัไม่ประสงคใ์หฝ่้ายปกครองมีดุลพินิจอาจใชค้  าวา่  “ตอ้ง”  76 
 (2)  ดุลพินิจเลือกการกระท า  เป็นกรณีท่ีฝ่ายนิติบญัญติัเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองใช้
กฎหมายได้อย่างยืดหยุ่นและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเฉพาะราย  เพื่อให้บทบัญญติักฎหมาย
ตลอดจนการใช้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและมีเป้าหมายสูงสุดท่ีการท าความยุติธรรมให้เกิดข้ึน

                                                 
75จาก  กฎหมายปกครอง (น.204-205),  โดย  นยันา  เกิดวชิยั,  2541,  นครปฐม : นิตินยั. 
76พืน้ฐานความรู้ท่ัวไปหลกักฎหมายปกครองเยอรมนั (น.261).  เล่มเดิม. 
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เฉพาะราย  เม่ือฝ่ายปกครองตดัสินใจใช้อ านาจแลว้  ฝ่ายนิติบญัญติัอาจบญัญติักฎหมายให้อ านาจ
ฝ่ายปกครองใชดุ้ลพินิจต่อไปวา่กระท าเป็นประการใด  โดยแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 ก.  การใช้ดุลพินิจในกรณีเฉพาะราย  ในการออกนิติกรรมทางปกครองเจ้าหน้าท่ี ฝ่าย
ปกครองอยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคข์องกฎหมายและขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ  เพื่อ
หาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรมท่ีสุดส าหรับเร่ืองนั้นๆ  กล่าวคือ  เจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปกครองต้องตั้งค  าถามเสมอว่า  เพื่อวตัถุประสงค์ใดท่ีฝ่ายนิติบญัญติัให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ   
และประเด็นในเร่ืองใดท่ีเป็นแบบอย่างได้ดีในการน าไปวินิจฉัยกับข้อเท็จจริงเฉพาะรายนั้น   
ในกรณีท่ีสามารถน าเอาเร่ืองวตัถุประสงคแ์ละความยติุธรรมมาพิจารณาได ้เช่น ดุลพินิจท่ีใชใ้นการ
สลายการชุมนุมท่ีมิได้แจง้ให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองทราบล่วงหน้า  เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองย่อม   
มีหน้าท่ีในการประกนัความมัน่คงและระเบียบสาธารณะ  หากมีการชุมนุมประทว้งท่ีมิไดแ้จง้ให้
เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองไดท้ราบก่อนล่วงหน้าเกิดข้ึน  เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ  
ตอ้งพิสูจน์ว่าการชุมนุมน้ีมีผลกระทบถึงเร่ืองอะไรตอ้งใช้มาตรการอะไรหรือตอ้งเพิ่มจ านวน
เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัมากข้ึนเท่าไร  ในระหว่างท่ีการชุมนุมนั้นขยายตวัมากข้ึน  และการ
ด าเนินการสลายการชุมนุมอยา่งไรจึงประสบผล77 
 ข.  การใช้ดุลพินิจทัว่ไป  ในเบ้ืองตน้ดุลพินิจฝ่ายปกครองมุ่งใชเ้ฉพาะราย  แต่สามารถ
ใชเ้ป็นการทัว่ไปได ้ เม่ือหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาออกแนวปฏิบติัภายในฝ่ายปกครอง  เพื่อให้การ
ใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ีชั้นตน้  ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทั้งหลายมีความเป็นเอกภาพในการมองจากดา้น
ของประชาชน  การใชดุ้ลพินิจท่ีผูกพนักบัแนวปฏิบติัภายในฝ่ายปกครองหรือการใชดุ้ลพินิจทัว่ไป
เช่นน้ีเป็นการเสริมหลกั  “การปฏิบติัต่อประชาชนโดยเสมอภาค”78   
 การใชดุ้ลพินิจเฉพาะรายและการใชดุ้ลพินิจทัว่ไปอาจขดัแยง้กนัได ้ ตอ้งพิจารณาวา่การ
ใช้ดุลพินิจทัว่ไปมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใด  ในกรณีท่ีมีการขดัแยง้กนัควรใช้วิธีประนีประนอม  
กล่าวคือ  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองชั้นตน้จะตอ้งผกูพนักบัแนวปฏิบติัภายในหรือการใชดุ้ลพินิจทัว่ไป  
แต่ในกรณีพิเศษอาจจะใชดุ้ลพินิจเฉพาะรายได้79 
 (3)  การควบคุมและตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครอง 
  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบการใชอ้ านาจขององคก์รทั้งหลายของรัฐ  เป็นระบบ
ส าคญัพื้นฐานในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ในปัจจุบนัมีกฎหมายจ านวนมากท่ีให้
อ านาจแก่องค์กรของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือการเมือง  ดงันั้น 

                                                 
77แหล่งเดิม.  (น.262). 
78แหล่งเดิม. 
79แหล่งเดิม.  (น.263). 
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ระบบการควบคุมการใช้อ านาจท่ีเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชน  จึงตอ้งมีลกัษณะ
ครอบคลุมกิจกรรมส าคญัของรัฐทุกประเภทใหเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย  เป็นธรรม  และตอ้งมี
หลักการท่ีดี  การแทรกแซงปัจเจกบุคคล  นิติรัฐจึงเป็นรัฐท่ีอยู่ภายใต้กฎหมาย  ซ่ึงอาจสรุป
สาระส าคญัของหลกันิติรัฐ 3 ประการ  ดงัน้ี 
  1)  บรรดาการกระท าทั้งหลายขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารตอ้งชอบดว้ยกฎหมายท่ีตรา
ข้ึนโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั  กล่าวคือ  องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะมีอ านาจสั่งการให้
ราษฎรกระท าการหรือละเวน้ไม่กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ ต่อเม่ือมีบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ใหอ้ านาจไวอ้ยา่งชดัแจง้  และตอ้งใชอ้  านาจนั้นภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
  2)  บรรดากฎหมายทั้งหลายท่ีองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบญัญัติได้ตราข้ึนต้องชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะกฎหมายท่ีให้อ านาจแก่องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล ้าเขา้ไปในแดนแห่ง
สิทธิเสรีภาพของราษฎรนั้น  ตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ย่างชัดเจนพอสมควรว่าให้องค์กรของรัฐ     
ฝ่ายบริหารองคก์รใดมีอ านาจเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดใ้นกรณีใด  และภายใน
ขอบเขตอยา่งใด  และกฎหมายดงักล่าวตอ้งไม่ให้อ านาจแก่องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารเขา้ไปในแดน
แห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็น  เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์
สาธารณะ  
  3)  การควบคุมไม่ให้การกระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารขัดต่อกฎหมาย  การ
ควบคุมไม่ให้กฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญ  เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงมี
ความเป็นอิสระจากองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั  โดยองค์กรฝ่าย    
ตุลาการจะท าหนา้ท่ีควบคุมความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  หรือองคก์รฝ่ายตุลาการซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารอาจเป็นองค์กรของรัฐฝ่าย  
ตุลาการอีกองค์กรหน่ึง  แยกต่างหากจากองคก์รของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงท าหน้าท่ีพิจารณาพิพากษา 
คดีแพง่และคดีอาญาก็ได้80   
  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ  ให้ความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมการใช้
อ านาจรัฐท่ีดีวา่ควรมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
  ประการแรก  ระบบขององค์กรและกระบวนการตรวจสอบการกระท าของรัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีระบบท่ีครอบคลุมกิจกรรมของรัฐในทุกด้าน  เพื่อให้การคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นไปโดยทัว่ถึง  ดงันั้น องค์กรและกระบวนการตรวจสอบจึงตอ้งมีหลาย
องค์กร  เพื่อให้การตรวจสอบควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของรัฐไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  เพราะองค์กร
ควบคุมท่ีมีเพียงองคก์รเดียวหรือมีนอ้ยองค์กร  อาจไม่เพียงพอกบัการดูแลตรวจสอบกิจกรรมของ
                                                 

80จาก  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง (น.66),  โดย  ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ,  2552,  กรุงเทพฯ : วญิญูชน. 
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รัฐทุกดา้นไดอ้ย่างแทจ้ริง  อย่างไรก็ตาม การมีองค์กรและกระบวนการควบคุมท่ีหลากหลายนั้น  
ตอ้งไม่ซ ้ าซอ้นและตอ้งเสริมซ่ึงกนัและกนั 
  ประการท่ีสอง  ระบบการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ  ต้องมีความเหมาะสมกับสภาพ
กิจกรรมของรัฐท่ีถูกควบคุม  และตอ้งมัน่ใจวา่ระบบควบคุมนั้นสร้างสมดุลภาพของความจ าเป็นใน
การใชอ้ านาจรัฐ  เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ละคนให้ได้
ไปพร้อมกนั 
  ประการท่ีสาม  องค์กรท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมนั้นต้องมีลักษณะเป็น “อิสระ”   
ในการตรวจสอบควบคุมกิจกรรมท่ีรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าได ้ โดยองค์กรควบคุมนั้นเอง
ตอ้งถูกตรวจสอบไดด้ว้ย 
  ประการสุดทา้ย  เม่ือไดรั้บการปรับปรุงระบบองค์กรตรวจสอบตามวิธีการขา้งตน้แลว้  
ต้องปรับปรุงกลไกทั้งหลายท่ีประชาชนสามารถใช้สิทธิน าเร่ืองมาสู่องค์กรทั้งหลายได้อย่าง
กวา้งขวางข้ึน  อนัท าใหร้ะบบการควบคุมมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  ดังนั้ น  จึงมีหลักว่าเฉพาะผู ้ท่ีถูกผลกระทบโดยตรงหรือถูกผลกระทบโดยไม่อาจ
หลีกเล่ียงไดจ้ากการใชอ้  านาจรัฐนั้นๆ  เท่านั้น  จึงมีสิทธิน าเร่ืองมาให้องคก์รควบคุมพิจารณาได้81  
อย่างไรก็ตาม หลายประเทศต่างรับรู้ถึงปัญหาของตนและมีกลไกการตรวจสอบฝ่ายปกครองท่ี
แตกต่างกันออกไปโดยค านึงถึงสภาวะหรือบริบทในสังคมของตนว่าเป็นอย่างไร  และหาทาง
คิดคน้กลไกในการน ามาปรับใชก้บัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาของตน  ซ่ึงการควบคุมการใชอ้ านาจ
บริหารของฝ่ายบริหาร  และอ านาจปกครองของฝ่ายปกครองในประเทศเสรีประชาธิปไตยต่างๆ อาจ
แยกได ้2 ระบบ  คือ 
  1)  ระบบการควบคุมโดยองคก์รภายในฝ่ายบริหาร  ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่  
การควบคุมบงัคบับญัชา  และการก ากบัดูแล 
  (1)  การควบคุมบงัคับบัญชาเป็นกรณีท่ีผูบ้ ังคบับญัชาใช้อ านาจทั่วไปซ่ึงมีอยู่เหนือ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของตนในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมของการ
กระท าต่างๆ  ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และหากเห็นวา่การกระท าใดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย  หรือชอบดว้ยกฎหมายแต่ไม่เหมาะสม  ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจท่ีจะยกเลิก  เพิกถอน  หรือ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงการกระท านั้นได ้ โดยผูบ้งัคบับญัชาสามารถใช้อ านาจควบคุมการกระท าของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยพลการ  หรือเม่ือเอกชนท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท านั้นมาร้องทุกข์

                                                 
81จาก  “ระบบการควบคุมการใช้อ านาจหน้าท่ีของรัฐ.”  โดย  บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ,  2538,  วารสาร

กฎหมายปกครอง, 13 (2),  น.14-16. 
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หรือร้องเรียน82  ซ่ึงการร้องทุกข ์(recall)  หมายถึง  วิธีการทุกอยา่งท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว ้ เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงใช้สิทธิเรียกร้องให้องคก์รของรัฐแกไ้ขสถานะทางกฎหมายของตน
ให้ถูกต้อง  รวมถึงวิธีการร้องเรียนทุกวิธีท่ีจดัให้มีข้ึนตามกฎหมายด้วย83  ซ่ึงการร้องเรียนอาจ
ร้องเรียนต่อผูบ้งัคบับญัชาขององคก์รฝ่ายปกครอง  หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย  ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการร้องเรียนภายในฝ่ายบริหารวิธีหน่ึง  โดยวิธีดงักล่าวเป็นการร้องเรียน 
ฝ่ายปกครองท่ีกระท าการหรือมีนิติกรรมทางปกครองนั้นเอง  หรือร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองท่ีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาไม่วา่การร้องเรียนจะกระท าเป็นหนงัสือ  ดว้ยวาจา  หรือกระท าดว้ยการเดินขบวนเป็น
กลุ่มมาร้องเรียนต่อฝ่ายบริหาร  การควบคุมโดยวธีิน้ีมีอยูใ่นทุกประเทศ  แต่รูปแบบการควบคุมท่ีไม่มี
วิธีการท่ีแน่นอน  และไม่มีการรับฟังข้อคัดค้านในลักษณะท่ีเป็นคดีหรือข้อพิพาท  หรือการ
ร้องเรียนต่อฝ่ายบริหารอาจเป็นการร้องเรียนต่อผูด้  าเนินการหรือสั่งการนั้นเอง  เพื่อให้ทบทวน
ข้อเท็จจริงและข้อวินิจฉัยของตนเสียใหม่  หรืออาจเป็นการร้องเรียนต่อผูบ้ ังคับบัญชาหรือ
ผูรั้บผิดชอบในระดับท่ีสูงกว่าผูด้  าเนินการหรือสั่งการนั้น  วิธีการดังกล่าวน้ีมีข้อเสีย คือ การ
ร้องเรียนภายในฝ่ายปกครองเป็นวิธีการท่ีไม่มีวิธีพิจารณาท่ีแน่นอนไม่อาจให้ความยุติธรรมแก่
เอกชนผูอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองได ้ เพราะอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาหรือผูบ้งัคบับญัชาอาจมีความ
ล าเอียงเขา้ขา้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน  เน่ืองจากมีความรับผิดชอบอยู่ด้วย  ดงันั้น  จึงมีวิธีการ 
อีกอย่างหน่ึงท่ีให้หลักประกันและความเป็นธรรมแก่เอกชนมากข้ึน  โดยใช้วิธีในลักษณะก่ึง 
ขอ้พิพาท  กล่าวคือ เป็นการควบคุมฝ่ายปกครองโดยให้เจา้หนา้ท่ีหรือคณะกรรมการ  แต่มิใช่ศาล
วินิจฉยักรณีโตแ้ยง้ในลกัษณะท่ีเป็นคดีขอ้พิพาท  โดยมีวิธีพิจารณาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้มี
ประโยชน์ขดัแยง้กนัวิธีพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีหรือคณะกรรมการตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ให้มี
การรับฟังพยานหรือให้มีการตรวจสอบให้ความเห็นโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเป็นกลางและไม่มี
ประโยชน์เก่ียวข้องถ้าผู ้เก่ียวข้องไม่เห็นดว้ยกบัค าว ินิจฉยัของเจา้หนา้ที ่หรือคณะกรรมการ  
กฎหมายไดก้ าหนดให้อุทธรณ์ค าวินิจฉยัต่อศาลในขอ้กฎหมายได ้ หรือในบางกรณีอาจให้อุทธรณ์ได้
ทั้งขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย  ในองักฤษ  เรียกวา่  คณะกรรมการช้ีขาดขอ้พิพาทเป็นคณะกรรมการ
ของฝ่ายบริหาร (Administrative  Tribunals) ถูกจดัตั้งข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัมี
หนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองแตกต่างกนัไปตามแต่ท่ีพระราชบญัญติัก าหนดไว ้
  (2)  การก ากบัดูแล  เป็นกรณีท่ีองค์กรการปกครองส่วนกลางหรือองค์กรขององค์การ
ปกครองส่วนภูมิภาคใช้อ านาจตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององค์กรของ
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เช่น  กรุงเทพมหานคร  เทศบาล ฯลฯ  และการกระท าขององค์กร
                                                 

82หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง (น.66).  เล่มเดิม. 
83กฎหมายปกครอง (น.246).  เล่มเดิม. 
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ขององคก์ารมหาชน  เช่น  ธนาคารแห่งประเทศไทย  องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย  เป็นตน้  
ผูว้า่ราชการจงัหวดัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของ
ร่างเทศบญัญติัท่ีสภาเทศบาลต่างๆ ไดจ้ดัท าข้ึน  และหากเห็นวา่การกระท าขององคก์รขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือขององคก์รขององคก์ารมหาชนไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  องคก์รขององคก์าร
ปกครองส่วนกลางหรือองคก์รขององคก์ารปกครองส่วนภูมิภาคมีอ านาจไม่อนุมติัให้การกระท านั้น
มีผลบงัคบั  ยกเลิก  หรือเพิกถอนการกระท านั้น  แลว้แต่กรณี84   

2)  ระบบการควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง  สามารถแบ่งการควบคุมได ้ 
ดงัน้ี 

(1)  การควบคุมโดยรัฐสภา  ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดเ้ปิด
โอกาสใหรั้ฐสภาควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐมนตรีไดท้ั้งคณะ เช่น ให้สมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีสิทธิตั้ งกระทู้ถามรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ีได้  หรือให้
วุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามญั  
และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามญัเพื่อท า
การสอบสวนการบริหารราชการแผน่ดินเร่ืองต่างๆ ได ้เป็นตน้85 

(2)  การควบคุมโดยองคก์รตุลาการหรือศาล  เป็นหลกัประกนัแก่เอกชนไดดี้กวา่การ
ควบคุมระบบอ่ืนๆ  เน่ืองจาก 

ก.  ศาลหรือตุลาการมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี  ไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางออ้มขององคก์รทางการเมือง  อนัไดแ้ก่ รัฐสภา รัฐบาล หรือฝ่ายปกครอง  ความ
เป็นอิสระของศาลน้ี  ย่อมเป็นหลกัประกนัแก่เอกชนว่ากรณีพิพาทระหว่างตนกบัฝ่ายปกครองจะ
ได้รับการพิจารณาโดยคนกลางท่ีปราศจากอคติล าเอียง  ส่วนการควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่าย
ปกครองไม่วา่จะเป็นการควบคุมบงัคบับญัชาหรือการก ากบัดูแลก็ตาม  องคก์รผูมี้หนา้ท่ีควบคุมจะ
อยูภ่ายใตอ้  านาจบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรีทั้งส้ิน  ดงันั้น จึงไม่อาจจะขจดัความสงสัยในความ
มีอคติล าเอียงใหห้มดส้ินไปได ้ ซ่ึงจะปรากฏชดัเจนในกรณีของการควบคุมบงัคบับญัชา  โดยปกติ
แลว้องคก์รฝ่ายปกครองต่างๆ มกัใชอ้  านาจตามกฎหมายออกค าวินิจฉยัสั่งการไปตาม “แนวปฏิบติั”  
ท่ีผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูงของตนก าหนดให้ไวใ้นหนงัสือเวียนเสมอ  แต่แนวปฏิบติัไม่ใช่กฎหมายอนั
องคก์รฝ่ายปกครองจะใชบ้งัคบัแก่เอกชนไดต้ามค าพิพากษาฎีกาท่ี 720/2505  และค าพิพากษาฎีกาท่ี 
2383/2526  ซ่ึงแนวปฏิบติัมีฐานะเป็นเพียงขอ้แนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น  องคก์รฝ่ายปกครอง
ใช้อ านาจท่ีกฎหมายให้แก่ตนออกค าวินิจฉัยสั่งการแตกต่างไปจากแนวปฏิบติัก็ได ้ แต่เน่ืองจาก
                                                 

84หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง (น.66).  เล่มเดิม. 
85แหล่งเดิม.  (น.68). 
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ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจให้คุณให้โทษแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนได้  ดังนั้น  ในทางปฏิบติัแล้ว
องคก์รฝ่ายปกครองจึงถือและปฏิบติัตามแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  แมว้า่แนวปฏิบติันั้นจะไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายก็ตาม86   

ข. เม่ือราษฎรได้ยื่นค าฟ้องถูกตอ้ง  ศาลมีหน้าท่ีตอ้งพิจารณาและพิพากษาคดีเสมอ   
จะปฏิเสธไม่พิจารณาพิพากษาคดีไม่ได ้ จึงเป็นหลกัประกนัวา่ทุกขห์รือความเดือดร้อนของราษฎร  
หากมีอยูจ่ริงจะไดรั้บการแกไ้ขภายในเวลาอนัสมควร87 

ค. วิธีพิจารณาคดีของศาลเป็นไปอย่างเปิดเผย  เปิดโอกาสให้สาธารณชนเขา้ฟังการ
พิจารณาได ้ และเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายน าพยานหลกัฐานต่างๆ มาสืบสนบัสนุนขอ้อา้ง
ของตนและหกัลา้งขอ้อา้งของฝ่ายตรงขา้มไดอ้ย่างเต็มท่ี  การเปิดโอกาสให้สาธารณชนเขา้ฟังการ
พิจารณาได ้ ย่อมเป็นหลกัประกนัแก่เอกชนว่าศาลจะไม่ใช้อ  านาจไปตามอ าเภอใจ  และการเปิด
โอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายน าพยานหลกัฐานต่างๆ มาสืบสนับสนุนข้ออา้งของตน  และหรือ
หกัลา้งขอ้อา้งของฝ่ายตรงขา้มไดอ้ยา่งเต็มท่ีนั้น  ยอ่มเป็นหลกัประกนัแก่เอกชนวา่ค าพิพากษาของ
ศาลไดว้างอยูบ่นพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง88 

ง. ศาลตอ้งให้เหตุผลประกอบค าพิพากษาของตนเสมอ  การบงัคบัให้ศาลตอ้งแสดง
ขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายท่ีเป็นมูลเหตุจูงใจให้วินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทไปทางใด  ให้ปรากฏแก่
คู่ความและสาธารณชนโดยทัว่ไปเช่นน้ี  ย่อมเป็นหลกัประกนัแก่เอกชนว่าศาลจะไม่พิพากษาคดี
ตามอ าเภอใจเช่นกนั  ทั้งน้ี  เพราะเป็นการบงัคบัให้ผูพ้ิพากษาตอ้งไตร่ตรองใคร่ครวญให้รอบคอบ
วา่ค าพิพากษาของตนมีเหตุผลท่ีวิญญูชนรับฟังไดห้รือไม่  และให้พิพากษาคดีไปในทางท่ีมีเหตุผล
อนัวญิญูชนรับฟังไดเ้ท่านั้น89 
 
2.3  แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของ
ต่างประเทศ 
  การศึกษาแนวความคิดและหลักการเก่ียวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนของต่างประเทศ  ถือวา่เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ทราบถึงความแตกต่างระหวา่ง
แนวความคิดและหลกัการในเร่ืองดงักล่าวของต่างประเทศและของประเทศไทย  ท าให้ทราบถึง 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศนั้นๆ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามา

                                                 
86แหล่งเดิม.  (น.69). 
87แหล่งเดิม.  (น.70). 
88แหล่งเดิม.  (น.71). 
89แหล่งเดิม. 
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เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายของประเทศไทย  ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศอาจ
มีความแตกต่างในเร่ืองของพื้นฐานแนวความคิด  สภาพแวดล้อม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ท่ีแตกต่างกนั  ในการเขียนวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  
องักฤษ  และสหพนัธรัฐมาเลเซีย  เพื่อให้เห็นความแตกต่างทั้งประเทศท่ีมีวฒันธรรมเช่นเดียวกบั
ประเทศไทยคือสหพนัธรัฐมาเลเซียและเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย  หรือประเทศท่ีความ
แตกต่างกนัระหวา่งทวีป คือ สหรัฐอเมริกาและองักฤษ  ส่วนญ่ีปุ่นนั้นอยูใ่นทวีปเอเชียดว้ยกนัแต่มี
พื้นท่ีห่างกนัพอสมควร 
 2.3.1  สหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกามีแนวทางการควบคุมท่ีผ่อนคลายมากเน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมี
ประวติัศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพมาโดยตลอดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจ ากดั
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินกวา่ความจ าเป็นในการปกครองประเทศ  ทั้งยงัก าหนดการมีอาวุธ
ของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ   
  รัฐธรรมนูญบทท่ีแก้ไขท่ี 2  สิทธิในกองทหารอาสาสมคัรบญัญติัว่า “กองทหาร
อาสาสมคัรซ่ึงมีการจดัระเบียบอย่างดี  เป็นส่ิงจ าเป็นต่อความมัน่คงของรัฐเสรีจะตดัสิทธิของ
ประชาชนจะมีและถืออาวุธปืนได้”  บทแกไ้ขน้ีไดเ้ขียนข้ึนเพื่อคุม้ครองมลรัฐและกองอาสาสมคัร
ประจ าทอ้งถ่ินใหพ้น้จากอ านาจของรัฐบาลกลางและไดเ้ป็นการตกลงกนัมานานแลว้วา่  บทแกไ้ขน้ี
ก าหนดข้ึนไวเ้พื่อป้องกันการแทรกแซงของรัฐบาลกลางในกองทหารอาสาสมัคร  มิใช่เป็น
รับประกนัว่าพลเมืองแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะมีอาวุธปืนไวใ้นครอบครองหรือถืออาวุธ  ดงันั้น จึงมี
ความเห็นกนัวา่บทแกไ้ขน้ีไม่ไดผ้กูมดัมลรัฐ90 
  การวางระเบียบเก่ียวกบัอาวุธปืน  ศาลสูงสุดไดใ้ห้ขอ้สังเกตไวใ้นคดี United  States v. 
Cruiksbank  ว่าบทแก้ไขท่ี 2 น้ีไม่ได้รับประกันสิทธิของเอกชนใดๆ  ท่ีจะมีหรือใช้อาวุธปืน  
รัฐบาลมีสิทธิท่ีจะเก็บภาษีและวางระเบียบเก่ียวกบัการผลิตอาวุธปืนรวมทั้งการขนยา้ยในการคา้  
ระหวา่งมลรัฐและระเบียบขอ้บงัคบัเช่นนั้นไม่ขดักบับทแกไ้ขท่ี 291  อยา่งไรก็ตาม  ระเบียบเก่ียวกบั
อาวุธปืนก็เหมือนกฎหมายของรัฐบาลกลางอ่ืน  คือ  จะต้องเป็นตามกระบวนการท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 
  นอกจากน้ีประวติัศาสตร์การต่อสู้เพื่อป้องกนัสิทธิในท่ีดินรวมตลอดถึงทรัพยสิ์น  และ
ความปลอดภยัในชีวิตร่างกายยิ่งท าให้การมีอาวุธปืนเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสังคมสหรัฐอเมริกนั  
ดงันั้น ประชาชนในสหรัฐอเมริกาจึงมีความรู้สึกอยูต่ลอดเวลาวา่  การมีอาวุธปืนเป็นสิทธิพื้นฐาน
                                                 

90
From  116  U.S. 252 , by  Pressor v. lllinois,  1886,  (อา้งถึงใน  สวนิต  สตงคุณห์,2544, น.98)  

91  lbid. 
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ของบุคคลเพียงแต่ยอมให้รัฐเขา้มาควบคุมไดบ้างส่วนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั
ของสังคมส่วนรวมเท่านั้น  กล่าวได้ว่าประชาชนชาวอเมริกนัมีสิทธิและเสรีภาพในการมีและใช้
อาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนแต่เพื่อเป็นการป้องกนัอาชญากรรมและความรุนแรง  ซ่ึงเป็นเหตุผล
ความจ าเป็นท่ีส าคัญในการออกบทบัญญัติและบังคับใช้รัฐบัญญัติกฎหมายอาวุธปืนของ
สหรัฐอเมริกาให้ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น  เพราะ
สหรัฐอเมริกาแทบจะไม่มีมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนโดยตรงต่อประชาชนเลย  เน่ืองจาก
ประเทศน้ีเป็นประเทศแห่งเสรีภาพจากประวติัศาสตร์การต่อสู้มายาวนาน  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ  แต่จะใช้วิธีควบคุมทางออ้มโดยการผลกัภาระการตรวจสอบให้ตวัแทนจ าหน่าย
อาวุธปืนเป็นผูค้วบคุมตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อมีอาวุธปืน  ซ่ึงหากปรากฏว่ามีการบิดเบือน
ขอ้มูลในการตรวจสอบดงักล่าวตวัแทนจ าหน่ายจะตอ้งถูกเพิกถอนใบอนุญาต  โดยการตรวจสอบ
ตวัแทนจ าหน่ายนั้น  รัฐจะเป็นผูต้รวจสอบอีกชั้นหน่ึง  กฎหมายอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา 
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการคา้  การขนส่งขา้มรัฐและประเทศ  การควบคุมจึงกระท าได้ตั้งแต่
สินคา้ออกจากโรงงานจนถึงการขนส่ง  นอกจากน้ีการมอบให้ตวัแทนจ าหน่ายเป็นผูท้  าการเก็บ
รักษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัฐานการน าเข้า  การผลิตการขนส่งใบเสร็จการขายหรือการจดัการอ่ืน
เก่ียวกบัอาวุธปืนท่ีจะเกิดข้ึนจากการท าธุรกิจตามรูปแบบ  การจดัท าการบนัทึกขอ้มูลโดยถา้มีเหตุ
อนัน่าเช่ือวา่มีการฝ่าฝืนจะมีคณะรัฐมนตรีตรวจสอบยงัมีผลดีอีกหลายประการ คือ ตวัแทนจ าหน่าย
ซ่ึงเป็นองค์กรเอกชนโดยทัว่ไปมกัจะมีเคร่ืองมือหรือุปกรณ์ท่ีดี  หรือทนัสมยักว่าทางราชการ  
ดงันั้น ระบบการตรวจสอบและการบนัทึกจดัเก็บจึงเป็นระบบ  อีกทั้งอาวุธปืนท่ีจ าหน่ายจะมี
หมายเลขมาตั้งแต่โรงงานผลิตอาวุธปืน  ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกวา่ภาครัฐประกอบกบัความรับผิด
ขององค์กรท่ีผูกติดอยู่กบัการตรวจสอบดงักล่าวท าให้การควบคุมหลกัเกณฑ์การให้มีอาวุธปืนมี 
ผลให้เห็นเป็นรูปธรรม  โดยท่ีรัฐไม่ต้องลงทุนทั้งแรงและงบประมาณ  กฎหมายอาวุธปืนของ
สหรัฐอเมริกายงัมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการก าหนดเขตในการห้ามการครอบครองอาวุธปืน  เช่น  เขต
โรงเรียนโดยการก าหนดเง่ือนไขในการพาอาวุธปืนไวเ้ฉพาะเพื่อความปลอดภยั  อีกทั้งมีการห้าม
การครอบครองอาวธุปืนและอาวธุอนัตรายในสถานท่ีราชการ 
  แนวความคิดในการก าหนดมาตรการควบคุมความรับผดิชอบของเจา้ของอาวุธปืนท่ีเกิด
จากความละเลยไม่ดูแลอาวธุปืนของตนท่ีรับอนุญาตจนก่อให้เกิดอนัตรายแก่บุคคลอ่ืน  เช่น  การท่ี
น าลูกปืนมาใชด้งักล่าวขา้งตน้  เพราะการละเลยไม่จดัเก็บอาวุธปืนให้อยูใ่นท่ีปลอดภยัเพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบในการระมดัระวงัดูแลอาวุธปืนในความครอบครองของตนมากข้ึน  โดยการตอ้ง
ชดใชค้วามเสียหายแมไ้ม่ไดเ้กิดจากกระท าของตนโดยตรงก็ตาม  ซ่ึงอาจมีผลท าให้บุคคลตอ้งการมี
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อาวุธปืนนอ้ยลงและถา้มีอาวุธปืนอยูใ่นครอบครองอยูแ่ลว้ก็จะไดเ้พิ่มความระมดัระวงัในการดูแล
อาวธุปืนมากข้ึน92 
 2.3.2  ญ่ีปุ่น93 
  การควบคุมอาวุธปืนในญ่ีปุ่นนั้นไดมี้การควบคุมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 แลว้ หลงัจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 การควบคุมปืนนั้นเขม้งวดข้ึนมาก พลเรือนจ านวนมากไม่เคยเห็นอาวุธปืน 
ในชีวิต  บุคคลผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของปืนล่าสัตวแ์ละการล่าสัตวห์รือล่านกโดยใชอ้าวุธปืนนั้นตอ้งมีการ
เสียภาษีการล่าสัตวแ์ละตอ้งไดรั้บใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน ใบอนุญาตล่าสัตว ์ และมีการ
ลงทะเบียนการล่าสัตวด์้วย กระบวนการในการขอรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนนั้นจะมี
ขั้นตอนท่ียุ่งยากและใช้เวลานาน จึงท าให้จ  านวนบุคคลผูซ่ึ้งครอบครองอาวุธปืนลดลงอยา่งมาก
เน่ืองจากกฎระเบียบท่ีเขม้งวดดงักล่าว   
  กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ค.ศ. 1958 นั้น  บญัญติัข้ึนมาแทน 
ท่ีกฎหมายปี ค.ศ. 1950 ไดมี้การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัในกฎหมาย ปี ค.ศ. 1950 แต่การห้าม
โดยทัว่ไปส าหรับการครอบครองอาวุธปืนโดยพลเรือนนั้นไม่ได้เปล่ียนแปลงไป หน่ึงในการ
เปล่ียนแปลงท่ีถูกน ามาใชใ้นกฎหมายปี ค.ศ.1958 นั้นคือการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือดาบ ไม่วา่จะ
เป็นการพกพาโดยมีใบอนุญาตเป็นเจา้ของอาวุธปืนหรือดาบ  ปีก่อนหนา้นั้นไดมี้การต่อสู้ของแก๊ง 
ท่ีมีช่ือเสียงโดยใชอ้าวุธปืนและดาบ เจา้หนา้ท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติไดป้ระเมินวา่คร่ึงหน่ึงของ
อาวุธปืนและดาบได้ใช้ในการต่อสู้ของแก๊งดังกล่าวโดยได้มีการออกใบอนุญาตแล้วและ 
อีกคร่ึงหน่ึงไม่มีใบอนุญาต จึงท าให้เกิดการแกไ้ขกฎหมายปี ค.ศ. 1950 เน่ืองจากรัฐบาลตอ้งการท่ี
จะป้องกนัหรือลดปริมานการใชอ้าวุธปืนหรือดาบโดยแก๊ง  และกฎหมายปี ค.ศ. 1958 ไดรั้บการ
แกไ้ขอยูบ่่อยคร้ังตามความไม่พอใจของสังคมหลงัจากเกิดอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอาวุธปืน การแกไ้ขในแต่ละคร้ังนั้นท าให้มีขอ้จ ากดัรัดกุมข้ึน เช่น เม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจระบุว่า
อาวุธปืนท่ีผิดกฎหมายถูกน าเขา้มาจากต่างประเทศ ส่งผลให้มีกฎหมายการจดัท าใบอนุญาตน าเขา้
อาวธุปืนในปี ค.ศ. 1965 หลงัจากบุคคลอาย ุ18 ปี ซ่ึงมีใบอนุญาตเป็นเจา้ของอาวุธปืนไรเฟิลล่าสัตว ์
2 กระบอก ฆ่าเจา้หนา้ท่ีต ารวจและด าเนินต่อไปซ่ึงการยิงต่อสู้กบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในปี ค.ศ. 1965 
ส่งผลให้อายุของการเป็นเจา้ของใบอนุญาตครอบครองปืนไรเฟิลล่าสัตวไ์ดเ้พิ่มข้ึนจากบุคคลอาย ุ
18 ปี เป็น 20 ปี หลงัจากอาวุธปืนจ าลองไดถู้กใชใ้นการก่ออาชญากรรมในปี ค.ศ. 1960 รวมไปถึง

                                                 
92จาก  ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวธุปืนศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ  

(น.139),  โดย  สวนิต  สตงคุณห์,  2544,  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
93 Library of Congress, Firearms-Control Legislation and Policy: Japan, Retrieved May 15, 2014 from 

http://www.loc.gov/law/help/firearms-control/japan.php. 
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การจ้ีบนเคร่ืองบิน การครอบครองอาวธุปืนจ าลองจึงถูกตอ้งหา้ม ต่อมาปืนอดัลมเร่ิมถูกควบคุมโดย
การแกไ้ขในปี ค.ศ. 2006 หลงัจากมีฆาตกร 5 คน ใชปื้นสั้น ในปี ค.ศ. 2008 จึงไดมี้การแกไ้ข
ขอ้จ ากดัในการครอบครองปืนสั้นดงักล่าว  มาตราหน่ึงของกฎหมายปี ค.ศ. 1958 มีจุดประสงคท่ี์จะ
ใหมี้มาตรการท่ีจ าเป็นในการควบคุมเพื่อป้องกนัอนัตรายและการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการครอบครอง
อาวธุปืนและดาบ การครอบครองหมายความวา่มีวตัถุใดๆ ท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจการควบคุมโดยบุคคล 
รวมถึง การจดัเก็บและการพกพาดว้ย การครอบครองอาวุธปืนและส่วนประกอบของอาวุธปืนนั้น
ถูกจ ากดัอยา่งเคร่งครัดตามกฎหมาย สมาชิกของกองก าลงัป้องกนัตนเอง ขา้ราชการอ่ืน และบุคคล 
ผูซ่ึ้งไดรั้บการอนุญาต จากรัฐบาลท่ีจะใชอ้าวุธปืนเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง  เช่น การล่าสัตว ์
นกัยิงเป้า นกักีฬาท่ีแข่งขนัในการแข่งขนัระดบัประเทศ หรือ การแข่งขนัระหวา่งประเทศ ตวัแทน
จ าหน่ายอาวธุปืน ผูผ้ลิต ผูส่้งออกอาวธุปืน และผูส้ะสมปืนโบราณ การโอน การให้ยืม การยืมอาวุธ
ปืนหรือส่วนประกอบของอาวธุปืนก็ถูกจ ากดัเช่นกนั ค าวา่ “อาวุธปืน” น้ีหมายถึง ปืนพก ปืนไรเฟิล 
ปืนกล ปืนล่าสัตว ์หรือปืนอ่ืนท่ีใชดิ้นปืน และปืนลมท่ีถูกระบุโดยส านกังานคณะรัฐมนตรี  เพื่อจะ
ขออนุญาตครอบครอบอาวุธปืน บุคคลตอ้งท าค าร้องต่อคณะกรรมการความปลอดภยัสาธารณะ
ระดบัจงัหวดั ท่ีซ่ึงบุคคลนั้นมีภูมิลาเนาซ่ึงระบุวา่อาวุธปืนท่ีตนครอบครองและประสงคท่ี์จะใชอ้ยู ่
ณ ท่ีนั้น ชนิดของอาวธุปืนท่ีไดรั้บอนุญาตให้ครอบครองนั้นถูกจากดั ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการ
ครอบครอง ไดแ้ก่ ปืนล่าสัตว ์(ปืนไรเฟิล และ ปืนพก) หรือ ปืนลม ไม่รวมปืนพกอดัลม ท่ีใชใ้นการ
ยงิเป้าบิน การล่าสัตว ์หรือป้องกนัอนัตรายจากนกและสัตว ์อาวุธปืนพิเศษท่ีใช่สาหรับธุรกิจเฉพาะ 
เช่น การช่วยเหลือชีวิต  โรงฆ่าสัตว ์ การประมง  และการก่อสร้าง  อาวุธปืนท่ีใชใ้นการทดสอบ 
หรือวิจยั และ ปืนพกและปืนลมพกท่ีใชใ้นการแข่งขนักีฬานานาชาติเม่ือถูกแนะน าโดยบุคคลผูซ่ึ้ง
ถูกก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี 
 2.3.3  องักฤษ94 
  องักฤษนบัไดว้่าเป็นประเทศผูน้ าในเร่ืองของกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเน่ืองจากเป็น
เจา้ของบทบญัญติัคุม้ครองสิทธิท่ีเรียกวา่ Bill of Rights  ซ่ึงถือวา่เป็นแม่บทหรือเป็นตน้แบบของ
รัฐธรรมนูญทัว่โลก  ทั้งสหรัฐอเมริกา  สิงคโปร์  และสหพนัธรัฐมาเลเซียต่างรับอิทธิพลมาจาก
บทบญัญติัดงักล่าวมาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของตน  โดยใชช่ื้อ  Bill of Rights ในหมวดท่ีวา่ดว้ย
สิทธิเสรีภาพของราษฎรตามมาอยา่งช่ือกฎหมายขององักฤษ  และท่ีส าคญัประเทศดงักล่าวต่างเคย
เป็นอาณานิคมขององักฤษมาแลว้ทั้งส้ิน  กฎหมายอาวุธปืนขององักฤษเองจึงเป็นตน้แบบกฎหมาย
อาวธุปืนในประเทศต่างๆ  ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
                                                 

94ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวธุปืนศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ (น.48).  
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  การควบคุมอาวุธปืนมีหลกัการใหญ่ คือ ห้ามมีอาวุธปืนแต่เน่ืองจากประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมขององักฤษมีการล่าสัตว์ทั้ งท่ีใช้เป็นอาหารและการล่าสัตว์ท่ีเป็นการกีฬา  อีกทั้งยงั 
เป็นปศุสัตวข์นาดใหญ่จ าเป็นตอ้งมีและใชอ้าวุธปืนเพื่อการดงักล่าว  ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการ
ใหมี้และใชอ้าวุธปืนจึงสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและวฒันธรรมของประเทศ  ส่วนวตัถุประสงคข์อง
อาวุธปืนกีฬาไดก้ าหนดไวช้ดัเจนตามกฎหมาย  (Firearms  Amendment) Act 1997  บญัญติัวา่เป็น
พระราชบญัญติัท่ีแกไ้ขพระราชบญัญติัอาวุธปืน ค.ศ. 1968 – 1992  เพื่อเป็นบทบญัญติัในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตและเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมต่อสโมสรปืนพกต่างๆ  เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการ
ควบคุมการครอบครองการจดัการท่ีเก่ียวกบัอาวุธปืน  และจุดประสงค์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีการ
ก าหนดการอนุญาตใหมี้ซ่ึงปืนพกท่ีมีล ากลอ้งขนาดเล็ก  เพื่อการซอ้มยงิเป้าในสโมสร95 
  แนวความคิดท่ีจะควบคุมไม่ให้ประชาชนมีและใช้อาวุธปืนอย่างจริงจงัไม่เวน้แมแ้ต่
ต ารวจซ่ึงท าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัให้กับบ้านเมือง  การควบคุม 
อาวธุปืนขององักฤษคือการแบ่งประเภทของอาวุธปืนตามอานุภาพความร้ายแรง  ซ่ึงล าดบัประเทศ
ดงักล่าวน้ีจะเป็นตวัก าหนดบุคคลผูมี้อ านาจในการให้อนุญาตอาวุธปืน  เช่น  อาวุธปืนสั้ นท่ีมี
อานุภาพไม่ร้ายแรง  การอนุญาตให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้างานต ารวจ  แต่ถา้เป็นอาวุธปืนชนิด
อานุภาพร้ายแรงการอนุญาตให้อยูใ่นอ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยองักฤษ  แต่ถา้
เป็นปืนกีฬาหรือปืนล่าสัตวก์บัไม่ควบคุมหรือควบคุมน้อย  การควบคุมจะเป็นการก าหนดให้ใช้
อาวุธปืนนั้นภายในสถานท่ีก าหนดคือชมรมยิงปืนหรือสโมสรยิงปืนท่ีมีการซ้อมยิงเป้า  การพา
อาวุธปืนเป็นกีฬา  (ปืนอดัลม)  ติดตวัอาจไม่มีความผิดหากมีหลกัฐานมาแสดงไดว้่า  เป็นสมาชิก
ของชมรมหรือสโมสรดงักล่าว  นอกจากน้ีการจดัแบ่งประเภทความร้ายแรงของอาวุธปืนไวเ้ป็น
ระดบัเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์การขออนุญาตในความเขม้ขน้และผูมี้อ  านาจอนุญาตโดยไดก้ าหนด
ต าแหน่งในการใหอ้นุญาตอาวธุปืน  ตลอดจนก าหนดบทลงโทษแตกต่างกนัในแต่ละระดบัไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  รวมถึงวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการปฏิบติัผิดเง่ือนไขขอ้ก าหนดไวล้ะเอียดครอบคลุมและชดัเจน
ในทางปฏิบติัโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเร่ืองอาวุธปืนประกอบดว้ย  ประธานหน่ึงคน  
และกรรมการอีก 12 คน  ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยองักฤษแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิและ
ประสบการณ์เก่ียวกบัอาวุธปืน  ซ่ึงมีหน้าท่ีพิจารณาทบทวนขอ้ก าหนดและจดัท าขอ้คิดเห็นเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยองักฤษเป็นระยะหากเห็นว่า  ควรมีการปรับปรุงแก้ไขมีการ
จดัท ารายงานกิจกรรมประจ าปี96 
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96  แหล่งเดิม.  (น.143). 
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 2.3.4  สหพนัธรัฐมาเลเซีย 
  สหพนัธรัฐมาเลเซียเป็นอาณานิคมขององักฤษมาจนกระทัง่วนัท่ี 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2500  
(ค.ศ. 1957)  จึงได้รับเอกราชและสถาปนาประเทศเป็น  “สหพนัธรัฐมาลายา”  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 
กนัยายน 2006  (ค.ศ. 1963) ไดมี้การเปล่ียนช่ือประเทศใหม่เป็น  “สหพนัธรัฐมาเลเซีย” และใชช่ื้อน้ี
มาจนถึงปัจจุบนั  สหพนัธรัฐมาเลเซียจดัรูปรัฐบาลแบบรัฐสภามีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข   
มีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้รัฐบาลโดยจดัรูปประเทศเป็นรัฐรวม 13 มลรัฐ  แบบสหพนัธรัฐ 
  กฎหมายอาวุธปืนของสหพนัธรัฐมาเลเซีย ได้แก่ พระราชบัญญัติอาวุธ ค.ศ. 1960  
(Arms Act  1960  (Act 206))  ฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัคือกฎหมายฉบบัท่ี 206  วา่ดว้ยอาวุธปืน 
ปี ค.ศ. 1960  ซ่ึงก าหนดให้ใชบ้งัคบัแก่อาวุธปืน  ส่ิงเทียมอาวุธปืน  และกระสุนปืน  ในเร่ืองการ
ครอบครองกฎหมายของสหพนัธรัฐมาเลเซียถือวา่ถา้พบส่ิงใดๆ ท่ีบรรจุอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
หรือส่ิงเทียมอาวุธปืน  ให้ถือว่ามีไวใ้นครอบครองของตน  ซ่ึงอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุน  หรือ 
ส่ิงเทียมอาวธุปืน  เวน้แต่จะมีขอ้แกต้วัพิสูจน์ให้เห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น  แมแ้ต่พบในบา้นเรือนใด
หรืออาคารต่างๆ  ในท่ีซ่ึงอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือส่ิงเทียมอาวุธปืนใดๆ  ถูกพบก็ให้ถือวา่
เป็นผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือส่ิงเทียมอาวุธปืนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี 
ตามความมุ่งหมายแห่งกฎหมายน้ีจนกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามิได้เป็นเช่นนั้น  กรณีจะเป็นการ
ครอบครองอาวุธปืนหรือไม่นั้น  ตามกฎหมายของสหพนัธรัฐมาเลเซียให้สันนิษฐานไวก่้อนว่า  
เป็นผูค้รอบครองซ่ึงภาระการพิสูจน์จะตกแก่ผูถู้กกล่าวหาท่ีจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า  มิได้เป็น 
ผูค้รอบครองดงัท่ีกล่าวหา97   
  วตัถุประสงค์ของการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  สามารถอนุมานจากมาตรา 39   
ท่ีก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดใช้ปืนยิง  เวน้แต่จะยิง ณ สถานท่ีซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้ใช้เป็น
สนามยิงปืนจากอธิบดีต ารวจแห่งสถานท่ีนั้นตั้งอยู่หรือเพื่อป้องกนัชีวิตหรือทรัพยสิ์น  หรือไดรั้บ
อ านาจใหย้งิ  ฆ่า  หรือล่าสัตวห์รือนกต่างๆ  และกระท าตามอ านาจท่ีให้ไวต้ามกฎหมายลายลกัษณ์
อกัษรเก่ียวกบัการคุม้ครองชีวิตสัตวป่์าหรือผูน้ั้นเป็นคนในสังกดักองทพัหรือเจา้พนกังานต ารวจ
หรือบุคคลอ่ืนใดในการปฏิบติัหน้าท่ีของต ารวจตามกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร  และกระท าภายใน
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของตน  สรุปได้ว่าสหพนัธรัฐมาเลเซียมีกฎหมายอาวุธปืนท่ีมีโครงสร้าง
คลา้ยคลึงกบักฎหมายอาวุธปืนของประเทศไทยมากท่ีสุด  เร่ิมจากการขออนุญาตมีและใชอ้าวุธปืน
และการขออนุญาตพกพาอาวุธปืน  โดยจะต้องมีการขออนุญาตจากผูมี้อ  านาจทั้งสองกรณีการ
อนุญาตจะพิจารณาจากเหตุผลของการมีไวใ้นครอบครอง  ยดึถือ  หรือควบคุม  และยงัตอ้งพิจารณา
อีกวา่การอนุญาตจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของสาธารณชนหรือต่อผลประโยชน์ของ
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สาธารณชนดว้ย  และกฎหมายอาวุธปืนของสหพนัธรัฐมาเลเซียจะมีระบบการตรวจสอบต่อเน่ือง
ไม่ขาดตอน  เพราะใบอนุญาตอาวุธปืนและใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนมีอายุเพียงหน่ึงปีเท่านั้น   
จึงตอ้งมีการขอต่อใบอนุญาตใหม่ซ่ึงจะมีขอ้มูลต่อเน่ืองท่ีทนัสมยั  โดยรายการต่างๆ ของใบอนุญาต
อาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนทุกๆ ใบอนุญาตท่ีออกให้จะลงไวใ้นทะเบียนซ่ึงอธิบดี
ต ารวจแห่งรัฐเก็บรักษาตามรูปแบบและวิธีการและสถานท่ีดงัท่ีก าหนดไว ้ ท าให้รัฐสามารถทราบ
เคล่ือนไหวและสภาพของการใชง้านอาวุธปืนไดต้ลอดเวลา  นบัวา่เป็นแนวความคิดหรือมาตรการ
ท่ีสามารถควบคุมการใช้อาวุธปืนในการกระท าความผิดได้เป็นอย่างดี  นอกจากน้ี  สหพนัธรัฐ
มาเลเซียจะให้ความส าคญักับการดูแลรักษาอาวุธปืนภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วอีกด้วย  
เพราะถา้บุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตแล้วละเลยไม่ดูแลปล่อยให้อาวุธปืนสูญหายจะตอ้งมีโทษทาง
อาญาดว้ย  กฎหมายของประเทศน้ีจึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเดินทางออกนอกประเทศของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืน  ถา้มีก าหนดเวลาเกินกวา่ 3 เดือน  ตอ้งมีการฝากหรือโอนอาวุธ
ปืนดงักล่าวไวแ้ก่บุคคลท่ีกฎหมายใหอ้นุญาตหรือฝากสถานีต ารวจ98 

                                                 
98แหล่งเดิม. (น.130,143-144). 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 

 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบั

อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน ได้แก่ พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  
ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  ค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 37)  
พ.ศ. 2519  พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาควบคุม 
การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2535  และ
พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  เป็นกฎหมายแม่บทในการควบคุม 
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีอยู่ในความครอบครองของบุคคลและหน่วยงานของรัฐ  ส าหรับ
หลกักฎหมายอาวุธปืนของต่างประเทศนั้น  ประกอบไปดว้ย 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  
องักฤษ  และสหพนัธรัฐมาเลเซีย  เพื่อน ามาศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนของประเทศไทยกบัของต่างประเทศ 
 
3.1 มาตรการทางกฎหมายอาวุธปืนของต่างประเทศ 

3.1.1  สหรัฐอเมริกา  
  รัฐบญัญติัควบคุมอาวธุปืน 1968 (The Gun Control Act 1968) (GCA หรือ GCA68)  
ถูกบญัญติัข้ึนโดยวุฒิสภา  และสภาผูแ้ทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1) วตัถุประสงคข์องรัฐบญัญติัน้ี 
 มาตรา 101   สภานิติบญัญติัไดป้ระกาศวา่วตัถุประสงคข์องรัฐบญัญติัน้ีคือเพื่อสนบัสนุน
การบงัคบัใชก้ฎหมายกลาง กฎหมายมลรัฐ และกฎหมายทอ้งถ่ิน ในการต่อตา้นอาชญากรรมและ
ความรุนแรง รัฐบญัญติัฉบบัน้ีไม่ได้มีวตัถุประสงค์ท่ีจะเพิ่มภาระหรือเพิ่มขอ้จ ากดัแก่ผูเ้คารพ
กฎหมายในการขอมี ครอบครอง หรือใช้อาวุธปืนในการล่าสัตว ์ การกีฬา การป้องกนัตวั หรือ
กิจกรรมอ่ืนท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และรัฐบญัญติัน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะกีดกนัหรือจ ากดัการเป็น
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เจา้ของหรือใชอ้าวธุปืนโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัของกฎหมายกลางใน
กิจกรรมหรือขอ้บงัคบัใด นอกจากวา่จะมีเหตุจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมการบงัคบัใชรั้ฐบญัญติัน้ี1 
 2) นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 มาตรา 9212 นิยามศพัท ์
 (ก) ท่ีใชใ้นบทน้ีคือ 
 (1) ค าวา่ “บุคคล” และค าวา่ “ผูใ้ดก็ตาม” หมายความรวมถึง บุคคลใดๆ นิติบุคคล บริษทั 
สมาคม องคก์ร หา้งหุน้ส่วน สังคม หรือ บริษทัร่วมทุน 
 (3) ค าวา่ “อาวธุปืน”3 หมายความวา่  
 (ก) อาวุธใดๆ (รวมไปถึงปืนอดัลม) ท่ีจะหรือถูกออกแบบหรือถูกดดัแปลงไปเพื่อการ
ปล่อยหรือยงิวตัถุดว้ยการจุดระเบิด  
 (ข) กรอบหรือตวัรับสัญญาณใดๆ ของอาวธุนั้น 
 (ค) เคร่ืองดบัเสียงหรือเคร่ืองเก็บเสียงของอาวธุปืน หรือ 
 (ง) อุปกรณ์ในการท าลายใดๆ ซ่ึงไม่รวมถึงอาวธุปืนโบราณ 
 (4) ค าวา่ “อุปกรณ์ท าลาย” หมายถึง 
 (ก) การระเบิด การวางเพลิง หรือก๊าซพิษใด 

                                                   
1 Sec. 101.The Congress hereby declares that the purpose of this title is to provide support to Federal, 

State, and local law enforcement officials in their fight against crime and violence, and it is not the purpose of 
this title to place any undue or unnecessary Federal restrictions or burdens on law-abiding citizens with respect 
to the acquisition, possession, or use of firearms appropriate to the purpose of hunting, trapshooting, target 
shooting, personal protection, or any other lawful activity, and that this title is not intended to discourage or 
eliminate the private ownership or use of firearms by law-abiding citizens for lawful purposes, or provide for 
the imposition by Federal regulations of any procedures or requirements other than those reasonably necessary 
to implement and effectuate the provisions of this title. 

2 § 921 – Definitions  
(a) As used in this chapter— 
(1) The term “person” and the term “whoever” include any individual, corporation, company, 

association, firm, partnership, society, or joint stock company. 
3 (3) The term “firearm” means (A) any weapon (including a starter gun) which will or is designed to 

or may readily be converted to expel a projectile by the action of an explosive; (B) the frame or receiver of any 
such weapon; (C) any firearm muffler or firearm silencer; or (D) any destructive device. Such term does not 
include an antique firearm. 
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 (1) ระเบิด 
 (2) ลูกระเบิดเล็ก 
 (3) ขีปนาวธุมีประจุมากกวา่ส่ีออนซ์ 
 (4) ขีปนาวธุท่ีประกอบไปดว้ยระเบิดและประจุเพลิงมากกวา่หน่ึงในส่ีออนซ์ 
 (5) ทุ่นระเบิด 
 (6) อุปกรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัอุปกรณ์ท่ีอธิบายในส่วนก่อนหนา้น้ี4 
 (ข)5 ชนิดของอาวุธใด (ท่ีไม่ใช่ปืนพกหรือเปลือกปืนพกซ่ึงอยัการสูงสุดรู้จกัโดยทัว่ไป 
โดยมีวตัถุประสงคท์างดา้นกีฬา) จะรู้จกักนัในช่ือใดก็ตามหรือถูกเปล่ียนแปลงยิงขีปนาวุธโดยการ
ระเบิดหรือการขบัเคล่ือนอยา่งอ่ืน และกระบอกสูบใดซ่ึงสูบไดม้ากกวา่เส้นผา่ศูนยก์ลางคร่ึงน้ิว และ 
 (ค)6 การรวมตวัของช้ินส่วนท่ีถูกออกแบบหรือใช้ส าหรับแปลงอุปกรณ์ใดๆ เป็นอุปกรณ์
ท าลายท่ีอธิบายใน (ก) หรือ (ข) และท่ีซ่ึงอาจพร้อมประกอบกบัอุปกรณ์ท าลาย 
 
 
 
 

                                                   
 4 (4) The term “destructive device” means— 
 (A) any explosive, incendiary, or poison gas— 
  (i) bomb, 
  (ii) grenade, 
  (iii) rocket having a propellant charge of more than four ounces, 
  (iv) missile having an explosive or incendiary charge of more than one-quarter ounce, 
  (v) mine, or 
  (vi) device similar to any of the devices described in the preceding clauses; 

5 (B) any type of weapon (other than a shotgun or a shotgun shell which the Attorney General finds is 
generally recognized as particularly suitable for sporting purposes) by whatever name known which will, or 
which may be readily converted to, expel a projectile by the action of an explosive or other propellant, and 
which has any barrel with a bore of more than one-half inch in diameter; and 

6 (C) any combination of parts either designed or intended for use in converting any device into any 
destructive device described in subparagraph (A) or (B) and from which a destructive device may be readily 
assembled. 
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 ค าวา่ “อุปกรณ์ท าลาย”7 นั้นไม่รวมถึงอุปกรณ์ใดๆท่ีไม่ออกแบบหรือไม่ออกแบบใหม่
เพื่อใชเ้ป็นอาวุธ อุปกรณ์ใด ตลอดจนการออกแบบดั้งเดิมเพื่อใชเ้ป็นอาวุธ ซ่ึงไดอ้อกแบบใหม่เพื่อ
ใชเ้ป็นสัญญาณ ดอกไมไ้ฟ เส้นสายขวา้ง อุปกรณ์รักษาความปลอดภยั หรืออุปกรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ส่วนท่ีเกินจากการขาย การกูย้ืม การให้โดยเลขานุการกองทพับกตามบทบญัญติัมาตรา 4682(2), 
4685, หรือ 4686 ของบทท่ี 10 หรือ อุปกรณ์อ่ืนท่ีซ่ึงอยัการสูงสุดคน้พบวา่ไม่ไดใ้ชเ้ฉกเช่นเดียวกบั
อาวุธ เป็นโบราณวตัถุ หรือ ปืนไรเฟิลท่ีเจา้ของตั้งใจท่ีจะใช้ในวตัถุประสงค์ส าหรับการกีฬา 
นนัทนาการ หรือวฒันธรรม 
 (5) ค  าวา่ “ปืนพก”8 (shotgun) หมายถึงอาวุธท่ีออกแบบหรือออกแบบใหม่หรือท าหรือ
ท าใหม่ และตั้งใจท่ีจะยิงจากหวัไหล่และออกแบบหรือออกแบบใหม่และท าหรือท าใหม่ เพื่อท่ีจะ
ใช้พลงังานในการระเบิดส าหรับการยิงกระสุนหลายนดัผ่านปากกระบอกเรียบ หรือการปล่อย
กระสุนเดียวส าหรับแต่ละคร้ังท่ีเหน่ียวไก 
 (6) ค าวา่ “ปืนพกล ากลอ้งสั้น”9 (short-barreled shotgun) หมายความถึงปืนพกท่ีมีล ากลอ้ง
หน่ึงหรือมากกวา่นั้นสั้นกวา่ 18 น้ิว และอาวุธใดๆท่ีท าจากปืนพก (ไม่วา่จะท าโดยดดัแปลง แกไ้ข 
หรืออ่ืนๆ) หากวา่อาวธุนั้นไดถู้กดดัแปลงใหมี้ความยาวทั้งหมดนอ้ยกวา่ 26 น้ิว 
 
 

                                                   
7 The term “destructive device” shall not include any device which is neither designed nor redesigned 

for use as a weapon; any device, although originally designed for use as a weapon, which is redesigned for use 
as a signaling, pyrotechnic, line throwing, safety, or similar device; surplus ordnance sold, loaned, or given by 
the Secretary of the Army pursuant to the provisions of section 4684 (2), 4685, or 4686 of  title 10; or any other 
device which the Attorney General finds is not likely to be used as a weapon, is an antique, or is a rifle which 
the owner intends to use solely for sporting, recreational or cultural purposes. 

8 (5) The term “shotgun” means a weapon designed or redesigned, made or remade, and intended to be 
fired from the shoulder and designed or redesigned and made or remade to use the energy of an explosive to fire 
through a smooth bore either a number of ball shot or a single projectile for each single pull of the trigger. 

9 (6) The term “short-barreled shotgun” means a shotgun having one or more barrels less 
than eighteen inches in length and any weapon made from a shotgun (whether by alteration, 
modification or otherwise) if such a weapon as modified has an overall length of less than twenty-
six inches. 
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 (7) ค าวา่ “ปืนไรเฟิล”10 (rifle) หมายความถึง อาวุธท่ีออกแบบหรือถูกออกแบบ ท าหรือ
ท าใหม่ และตั้งใจท่ีจะใชย้ิงจากหวัไหล่ และออกแบบหรือออกแบบใหม่และท าหรือท าใหม่เพื่อใช้
พลงังานจากวตัถุระเบิด เพื่อยิงกระสุนนดัเดียวผา่นปากกระบอกปืนไรเฟิลในการเหน่ียวไกปืนแต่
ละคร้ัง 
 (8) ค าวา่ “ปืนไรเฟิลล ากลอ้งสั้น”11 (short-barreled rifle) หมายความถึง 
ปืนไรเฟิลท่ีมีล ากลอ้งหน่ึงหรือมากกว่านั้นสั้ นกว่า 16 น้ิว และอาวุธใดๆท่ีท าจากปืนไรเฟิล  
(ไม่วา่จะท าโดยการดดัแปลง แกไ้ข หรือ อ่ืนๆ) ถา้อาวุธนั้นๆไดถู้กดดัแปลงให้มีความยาวทั้งหมด
นอ้ยกวา่ 26 น้ิว 
 (9) ค  าว่า “ผูน้ าเขา้”12 หมายถึง ผูใ้ดท่ีมีส่วนร่วมในธุรกิจน าเขา้หรือน าอาวุธปืนหรือ
อาวุธเขา้มาในสหรัฐอเมริกา เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขายหรือจ าหน่าย และค าวา่ “ผูน้ าเขา้ท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต” หมายถึง ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตภายใตบ้ทบญัญติัของบทน้ี 
 (10) ค  าวา่ “ผูผ้ลิต”13  หมายถึง ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตอาวุธปืนหรืออาวุธ เพื่อวตัถุประสงค ์
ในการขายหรือจ าหน่าย และค าวา่ “ผูผ้ลิตท่ีไดรั้บใบอนุญาต” หมายถึง ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตภายใต้
บทบญัญติัของบทน้ี 
 
 

                                                   
10 (7) The term “rifle” means a weapon designed or redesigned, made or remade, and 

intended to be fired from the shoulder and designed or redesigned and made or remade to use the 
energy of an explosive to fire only a single projectile through a rifled bore for each single pull of 
the trigger. 

11 (8) The term “short-barreled rifle” means a rifle having one or more barrels less than 
sixteen inches in length and any weapon made from a rifle (whether by alteration, modification, 
or otherwise) if such weapon, as modified, has an overall length of less than twenty-six inches. 

12 (9) The term "importer" means any person engaged in the business of importing or bringing 
firearms or ammunition into the United States for purposes of sale or distribution; and the term "licensed 
importer" means any such person licensed under the provisions of this chapter. 

13 (10) The term "manufacturer" means any person engaged in the business of manufacturing firearms 
or ammunition for purposes of sale or distribution; and the term "licensed manufacturer" means any such person 
licensed under the provisions of this chapter. 
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 (11) ค  าว่า “ตวัแทนจ าหน่าย”14 หมายถึง (ก) ผูใ้ดท่ีมีส่วนร่วมในธุรกิจขายอาวุธปืนท่ี
ขายส่งหรือขายปลีก (ข) ผูใ้ดประกอบธุรกิจอาวุธปืน ซ่อมแซมอาวุธปืน ท าบาร์เรลให้เหมาะสม 
เก็บสินคา้ หรือกลไกท่ีเหน่ียวไกปืน หรือ (ค) ผูใ้ดเป็นผูรั้บจ าน า และค าว่า “ตวัแทนจ าหน่ายท่ี
ไดรั้บใบอนุญาต” หมายถึง ตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บใบอนุญาตภายใตบ้ทบญัญติัของบทน้ี 
 (23) ค าวา่ “ปืนกล”15 มีความหมายท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 5845 (b) ของพระราชบญัญติั
อาวธุปืนแห่งชาติ (26 U.S.C. 5845 (b)) 
 (24) ค าวา่ “อุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน” (firearm silencer) และ “อุปกรณ์ขจดัเสียงอาวุธปืน” 
(firearm muffler) หมายถึงอุปกรณ์ส าหรับท าให้เสียงเงียบ ระงบัเสียง หรือลดเสียงของอาวุธปืน 
รวมไปถึงช้ินส่วน การออกแบบหรือออกแบบใหม่ และมีวตัถุประสงคส์ าหรับใชใ้นการประกอบ
หรือประดิษฐอุ์ปกรณ์เก็บเสียงอาวธุปืนหรืออุปกรณ์ขจดัเสียงอาวธุปืนและส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีใชใ้น
การประกอบหรือการประดิษฐด์งักล่าว16 
 (28) ค าวา่ “ปืนไรเฟิลก่ึงอตัโนมติั”17 (Semiautomatic Rifle) หมายถึง ปืนไรเฟิลท่ีสามารถ
ยงิซ ้ าโดยพลงังานของตลบัลูกปืนในการถอดตลบัและบรรจุกระสุนรอบใหม่ และใชก้ารเหน่ียวไก
ในการยงิของแต่ละตลบั 
 
 
 
 

                                                   
14 (11) The term "dealer" means (A) any person engaged in the business of selling firearms at wholesale  

or retail, (B) any person engaged in the business of repairing firearms or of making or fitting special barrels, 
stocks, or trigger mechanisms to firearms, or (C) any person who is a pawnbroker. The term "licensed dealer" 
means any dealer who is licensed under the provisions of this chapter. 

15 (23) The term “machinegun” has the meaning given such term in section 5845(b) of the National 
Firearms Act (26 U.S.C. 5845 (b)). 

16 (24) The terms “firearm silencer” and “firearm muffler” mean any device for silencing, muffling, or 
diminishing the report of a portable firearm, including any combination of parts, designed or redesigned, and 
intended for use in assembling or fabricating a firearm silencer or firearm muffler, and any part intended only 
for use in such assembly or fabrication. 

17 (28) The term “semiautomatic rifle” means any repeating rifle which utilizes a portion of the energy 
of a firing cartridge to extract the fired cartridge case and chamber the next round, and which requires a separate 
pull of the trigger to fire each cartridge. 
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 (29) ค าวา่ “ปืนสั้น”18 (Handgun) หมายถึง 
 (a) อาวุธท่ีมีพานทา้ยปืนสั้นและถูกออกแบบให้สามารถจบัและยิงโดยใชมื้อเพียงขา้ง
เดียว และ 
 (b) ช้ินส่วนใดๆท่ีสามารถประกอบเป็นอาวธุปืนตาม (ก) ได ้
 (4) การขออนุญาต มาตรา 923 
 (a) 19 ไม่มีบุคคลใดจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน าเขา้  ผลิต  หรือจดัจ าหน่ายอาวุธปืน 
หรือน าเขา้ ผลิต หรือจดัจ าหน่ายกระสุน  จนกวา่จะไดมี้ค าขอและไดรั้บอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
ให้กระท าการดงักล่าวได ้ ส าหรับค าขอจะเป็นไปตามรูปแบบและขอ้มูลท่ีจ าเป็น  ส าหรับการ
พิจารณาความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บใบอนุญาตตามท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไวเ้ท่านั้น  รวมทั้งมีรูปถ่าย
และลายพิมพ์น้ิวมือของผูข้อดว้ย  ผูข้อแต่ละคนตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการรับใบอนุญาต  และ
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมท่ีแยกออกมาอีกส่วนหน่ึงส าหรับแต่ละธุรกิจท่ีผูข้อท าอยู ่
 (d)(1)  ค  าขอใดท่ียืน่ตามอนุมาตรา (a) หรือ (b)  ของมาตราน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัถา้ 
 (A)  ผูข้อมีอายยุีสิ่บเอด็ปีหรือมากกวา่นั้น20 
 (B)  ผูข้อ (รวมถึงในกรณีท่ีเป็นบริษทั  ห้างหุ้นส่วน  หรือสมาคมใด ท่ีบุคคลซ่ึงครอบครอง
ทางตรงหรือทางอ้อม  มีอ านาจโดยตรงหรือเป็นเหตุให้เกิดการจดัการหรือนโยบายของบริษทั   

                                                   
18 (29) The term “handgun” means— 

(A) a firearm which has a short stock and is designed to be held and fired by the use of a single 
hand; and 

(B) any combination of parts from which a firearm described in subparagraph (A) can be 
assembled. 

 19 § 923 – Licensing 
 (a) No person shall engage in the business of importing, manufacturing, or dealing in firearms, or 
importing or manufacturing ammunition, until he has filed an application with and received a license to do so 
from the Secretary. The application shall be in such form and contain only that information necessary to 
determine eligibility for licensing as the Secretary shall by regulation prescribe and shall include a photograph 
and fingerprints of the applicant. Each applicant shall pay a fee for obtaining such a license, a separate fee being 
required for each place in which the applicant is to do business, as follows: 

20 (d)(1) Any application submitted under subsection (a) or (b) of this section shall be approved 
if— 
   (A) the applicant is twenty-one years of age or over; 
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หา้งหุน้ส่วน  หรือสมาคม)  ไม่ตอ้งหา้มในการขนส่ง  จดัส่ง  หรือรับอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
ในทางการคา้ระหวา่งรัฐหรือชาวต่างชาติ  ภายใตม้าตรา 922(g)  และ (n)  ของบทน้ี21 
 (C)  ผูข้อมิไดจ้งใจละเมิดบทบญัญติัใดของบทน้ีหรือขอ้บงัคบัท่ีออกตามบทน้ี22 
 (D)  ผูข้อมิได้จงใจไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็น หรือแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จท่ีส าคญั
เก่ียวกบัค าขอของผูข้อ23 
 (E)  ผูข้อมีท่ีอยูใ่นรัฐ (i)  สถานท่ีด าเนินธุรกิจตามใบอนุญาตภายใตบ้ทน้ี หรือสถานท่ีท่ี
ตั้งใจจะด าเนินธุรกิจภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือในกรณีของผูส้ะสม สถานท่ีท่ีด าเนินการ
สะสมตามใบอนุญาตภายใตบ้ทน้ี หรือสถานท่ีท่ีตั้งใจจะด าเนินการสะสมภายในระยะเวลาอนัสมควร24 
 (F)  ผูข้อจะตอ้งรับรองวา่25 
 (i)  การด าเนินธุรกิจตามใบอนุญาตไม่ตอ้งหา้มจากรัฐ หรือกฎหมายทอ้งถ่ิน ในสถานท่ี
ท่ีไดรั้บอนุญาตตั้งอยู ่

                                                   
21 (B) the applicant (including, in the case of a corporation, partnership, or association, any 

individual possessing, directly or indirectly, the power to direct or cause the direction of the management and 
policies of the corporation, partnership, or association) is not prohibited from transporting, shipping, or 
receiving firearms or ammunition in interstate or foreign commerce under section 922(g) and (n) of this chapter; 

22 (C) the applicant has not willfully violated any of the provisions of this chapter or regulations 
issued thereunder; 

23 (D) the applicant has not willfully failed to disclose any material information required, or 
has not made any false statement as to any material fact, in connection with his application; 

24 (E) the applicant has in a State (i) premises from which he conducts business subject to license 
under this chapter or from which he intends to conduct such business within a reasonable period of time, or (ii) 
in the case of a collector, premises from which he conducts his collecting subject to license under this chapter 
or from which he intends to conduct such collecting within a reasonable period of time; 

25 (F) the applicant certifies that— 
 (i) the business to be conducted under the license is not prohibited by State or local law in 

the place where the licensed premise is located;  
 (ii)(I) within 30 days after the application is approved the business will comply with the 

requirements of State and local law applicable to the conduct of the business; and  
 (II) the business will not be conducted under the license until the requirements of State and 

local law applicable to the business have been met; and 
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 (ii)(I)  ภายใน 30 วนั  หลงัจากท่ีไดรั้บอนุญาต ธุรกิจจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ
และกฎหมายทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบัเพื่อด าเนินธุรกิจ และ 
 (II)  ธุรกิจตามใบอนุญาตจะไม่ด าเนินการจนกว่าจะมีนโยบายของรัฐและกฎหมาย
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนั้น.... 
 (G) 26  ในกรณีค าขอท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นของผูจ้  าหน่าย ผูข้อจะตอ้งรับรองว่า สถานท่ี
เก็บรักษาปืนมีความปลอดภยั หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภยัจะสามารถใชไ้ดใ้นสถานท่ีท่ีอาวุธ
ปืนจะขายตามใบอนุญาตให้แก่บุคคลท่ีไม่ไดรั้บใบอนุญาต (ยกเวน้สถานท่ีเก็บรักษาปืนมีความ
ปลอดภยั หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภยัใช้งานไม่ไดช้ัว่คราว เพราะสูญหาย  ขายให้กบัลูกคา้  
เ รียกคืนจากผู ้ผ ลิต  หรือเหตุผลอ่ืนท่ีคล้ายกันอยู่นอกเหนือการควบคุมของใบอนุญาต   
ผูจ้  าหน่ายจะไม่ไดรั้บการพิจารณาให้เป็นการละเมิดขอ้ก าหนดภายใตอ้นุมาตราน้ีท่ีจดัให้มีอุปกรณ์
ดงักล่าว) 
 (2)  อยัการสูงสุดจะตอ้งอนุมติัหรือปฏิเสธการขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บ  หากอยัการสูงสุดไม่อาจจะด าเนินการไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด  ผูข้ออาจจะด าเนินการ
ตามส่วน 1361  ของหวัขอ้ 28  เพื่อบงัคบัใหอ้ยัการท าหนา้ท่ี  หากอยัการสูงสุดอนุมติัตามค าขอของ
ผูข้อจะออกใบอนุญาต  ซ่ึงผูข้อจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด27 
 
 
 
 
 

                                                   
26 (G) in the case of an application to be licensed as a dealer, the applicant certifies that secure gun 

storage or safety devices will be available at any place in which firearms are sold under the license to persons 
who are not licensees (subject to the exception that in any case in which a secure gun storage or safety device is 
temporarily unavailable because of theft, casualty loss, consumer sales, backorders from a manufacturer, or any 
other similar reason beyond the control of the licensee, the dealer shall not be considered to be in violation of 
the requirement under this subparagraph to make available such a device). 

27 (2) The Attorney General must approve or deny an application for a license within the 60 day 
period beginning on the date it is received. If the Attorney General fails to act within such period, the applicant 
may file an action under section 1361 of title 28 to compel the Attorney General to act. If the Attorney General 
approves an applicant’s application, such applicant shall be issued a license upon the payment of the prescribed fee. 
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 (5) การเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 92328 
 (e) คณะรัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกให้ภายใตม้าตราน้ี  หากทราบหรือมี
โอกาสรู้ว่า ผูถื้อใบอนุญาตนั้นมีเจตนาจะฝ่าฝืนขอ้ก าหนดใดๆ ในบทน้ีหรือกฎเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรี
ระบุไวใ้นบทน้ี  
 (6) บทลงโทษ มาตรา 924 
 (a) (1) นอกเหนือจากท่ีระบุในอนุมาตราน้ี  อนุมาตรา (b), (c) หรือ (f) ของมาตราน้ี 
หรือในมาตรา 929 บุคคลใดก็ตาม 
 (A) จงใจปลอมเอกสารหรือแสดงขอ้มูลท่ีบทน้ีก าหนดใหเ้ก็บไวใ้นบนัทึกของผูท่ี้ไดรั้บ
อนุญาตในบทน้ี  ขอ้มูลท่ีใชก้บัใบอนุญาต  ขอ้ยกเวน้  หรือการช่วยเหลือ  ภายใตข้อ้ก าหนดของบทน้ีท่ี
เป็นเทจ็29  
 (B) จงใจฝ่าฝืนอนุมาตรา (a) (4) (f) (k) (r) (v) หรือ (w) ของมาตรา 92230 
 (C) จงใจน าเขา้ น ามายงัสหรัฐอเมริกา หรือครอบครองอาวุธปืนหรือกระสุนท่ีฝ่าฝืน
มาตรา 922 (1) หรือ31 
 (D) จงใจฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของบทน้ี  จะถูกปรับภายใต ้title น้ี  จ  าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ32 

                                                   
28 (e) The Secretary may, after notice and opportunity for hearing, revoke any license issued under 

this section if the holder of such license has willfully violated any provision of this chapter or any rule or 
regulation prescribed by the Secretary under this chapter. The Secretary may, after notice and opportunity for 
hearing, revoke the license of a dealer who willfully transfers armor piercing ammunition. The Secretary's 
action under this subsection may be reviewed only as provided in subsection (f) of this section. 

29 § 924. – Penalties 
 (a)(1) Except as otherwise provided in this subsection, subsection (b), (c), or (f) of this section, 
or in section 929, whoever— 
  (A) knowingly makes any false statement or representation with respect to the information 
required by this chapter to be kept in the records of a person licensed under this chapter or in applying for any 
license or exemption or relief from disability under the provisions of this chapter; 
 30 (B) knowingly violates subsection (a)(4), (f), (k), (r), (v), or (w) of section 922; 
 31 (C) knowingly imports or brings into the United States or any possession thereof any firearm or 
ammunition in violation of section 922(l); or 

32 (D) willfully violates any other provision of this chapter, shall be fined under this title, 
imprisoned not more than five years, or both. 
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 (2)  ผูใ้ดจงใจฝ่าฝืนอนุมาตรา (a) (6) (d) (g) (h) (i) (j) หรือ (o) ของมาตรา 922  จะถูก
ปรับตามท่ีก าหนดในหวัขอ้น้ี  ถูกจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ33 
 (3)  ผูแ้ทนจ าหน่าย  ผูน้  าเขา้  ผูผ้ลิต  หรือนกัสะสมท่ีไดรั้บอนุญาตใดๆ ท่ีจงใจ 
 (A)  จงใจปลอมเอกสารหรือแสดงข้อมูลท่ีบทน้ีก าหนดให้เก็บไวใ้นบนัทึกของผูท่ี้
ไดรั้บอนุญาตท่ีเป็นเทจ็ 
 (B)  ฝ่าฝืน อนุมาตรา (m) ของมาตรา 922  จะถูกปรับตามท่ีก าหนดในหัวขอ้น้ี  จ  าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับ34 
 (4)  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 922 (q) จะถูกปรับตามท่ีก าหนดในหัวขอ้น้ี  ถูกจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาจ าคุกท่ีถูกก าหนดภายใตย้อ่หนา้น้ีจะไม่เกิดข้ึนพร้อมกบั 
ระยะเวลาจ าคุกภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายอ่ืน  ยกเวน้กรณีจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ท่ีเกิดจากยอ่หนา้น้ี  
การฝ่าฝืนมาตรา 922 (q)  ถือวา่เป็นการลงโทษสถานเบา35 
 (5)  ผูใ้ดท่ีจงใจฝ่าฝืนอนุมาตรา (s) หรือ (t) ของมาตรา 922  จะถูกปรับตามท่ีก าหนดใน
หวัขอ้น้ี  จ  าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

                                                   
33 (2) Whoever knowingly violates subsection (a)(6), (d), (g), (h), (i), (j), or (o) of section 922 

shall be fined as provided in this title, imprisoned not more than 10 years, or both. 
34 (3) Any licensed dealer, licensed importer, licensed manufacturer, or licensed collector who 

knowingly – 
 (A) makes any false statement or representation with respect to the information required by the 

provisions of this chapter to be kept in the records of a person licensed under this chapter, or  
 (B) violates subsection (m) of section 922, shall be fined under this title, imprisoned not more 
than one year, or both. 

35 (4) Whoever violates section 922(q) shall be fined under this title, imprisoned for not more than 
5 years, or both. Notwithstanding any other provision of law, the term of imprisonment imposed under this 
paragraph shall not run concurrently with any other term of imprisonment imposed under any other provision of 
law. Except for the authorization of a term of imprisonment of not more than 5 years made in this paragraph, for 
the purpose of any other law a violation of section 922(q) shall be deemed to be a misdemeanor. 
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 (b)  ผูใ้ดจงใจกระท าความผดิท่ีมีบทลงโทษเกิน 1 ปี  หรือรู้หรือมีเหตุอนัน่าเช่ือถือวา่จะ
ถูกจ าคุกเกิน 1 ปี  หากก่อคดีนั้นท าการขนลงเรือ  ขนส่ง  หรือรับอาวุธปืนหรือกระสุนระหว่างรัฐ
หรือระหวา่งประเทศจะถูกปรับตามบทน้ีก าหนด  จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ36 
 (7) โทษการครอบครองอาวธุปืนและอาวธุอนัตรายในสถานท่ีราชการ มาตรา 930 
 (a) นอกเหนือจากท่ีระบุใน (d) บุคคลใดจงใจครอบครองหรือมีเหตุให้แสดงอาวธุ 
ปืนหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนๆ ภายในสถานท่ีราชการ (เวน้แต่สถานท่ีของศาล) หรือพยายามท่ีจะกระท า 
เช่นนั้น จะถูกปรับภายใตบ้ทน้ีหรือถูกจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ37 
 (b) บุคคลใดจงใจหรือพยายามครอบครองหรือแสดงอาวุธปืนหรืออาวุธอนัตรายใน
สถานท่ีราชการ  โดยมีเวลาใชอ้าวธุนั้นก่อคดีอาชญากรรมจะถูกปรับตามท่ีบทน้ีก าหนดหรือถูก 
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ38 
 (c) บุคคลท่ีฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลใดๆ ในการฝ่าฝืนอนุมาตรา (a) หรือ (b) หรือใน
การประทะกนัในสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้อาวุธปืนหรืออาวุธอนัตรายจะถูกลงโทษ
ตามท่ีระบุในมาตรา 1111 มาตรา 1112 และมาตรา 111339 
 

                                                   
36 (5) Whoever knowingly violates subsection (s) or (t) of section 922 shall be fined under this 

title, imprisoned for not more than 1 year, or both. 
 (b) Whoever, with intent to commit therewith an offense punishable by imprisonment for a 

term exceeding one year, or with knowledge or reasonable cause to believe that an offense punishable by 
imprisonment for a term exceeding one year is to be committed therewith, ships, transports, or receives a 
firearm or any ammunition in interstate or foreign commerce shall be fined under this title, or imprisoned not 
more than ten years, or both. 

37 § 930. Possession of firearms and dangerous weapons in Federal facilities – 
 (a) Except as provided in subsection (d), whoever knowingly possesses or causes to be 

present a firearm or other dangerous weapon in a Federal facility (other than a Federal court facility), or 
attempts to do so, shall be fined under this title or imprisoned not more than 1 year, or both. 

38 (b) Whoever, with intent that a firearm or other dangerous weapon be used in the commission 
of a crime, knowingly possesses or causes to be present such firearm or dangerous weapon in a Federal facility, 
or attempts to do so, shall be fined under this title or imprisoned not more than 5 years, or both. 

39 (c) A person who kills or attempts to kill any person in the course of a violation of subsection 
(a) or (b), or in the course of an attack on a Federal facility involving the use of a firearm or other dangerous 
weapon, shall be punished as provided in sections 1111, 1112, and 1113. 
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 (d) อนุมาตรา (a) ไม่รวมถึง40 
 (1) การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของเจา้หน้าท่ี ตวัแทน หรือลูกจา้งของรัฐ หรือ
หน่วยงานทางการเมืองท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะเขา้ร่วมหรือมีอ านาจท่ีจะป้องกนั ตรวจสอบ 
สอบสวน ดาเนินคดีการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ 
 (2) การครอบครองอาวธุปืนหรืออาวธุอนัตรายอ่ืนๆโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลหรือ 
สมาชิกของกองทพัหากไดรั้บอ านาจโดยกฎหมาย 
 (3) การพกพาอาวธุปืนหรืออาวธุอนัตรายอ่ืนๆในสถานท่ีราชการเน่ืองจากวตัถุประสงค์
ในการล่าสัตวห์รือตามวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 (f) มาตราน้ีไม่จ  ากดัอ านาจศาลสหรัฐอเมริกาในการลงโทษหรือการประกาศกฎ  ออก
ค าสั่งขอ้จ ากดั หรือขอ้หา้มในการครอบครองอาวธุในศาลหรือการด าเนินคดีตลอดจนบริเวณท่ีอยู่
ในขอบข่ายของอาคารนั้น41 

3.1.2  ญ่ีปุ่น (Firearm and Sword Possession Control Law 1958) 
 พระราชบญัญติัควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ 1958  เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการ

พกพาอาวุธปืน ประกอบดว้ย 5 บท กล่าวคือ บทท่ี 1 เป็นบทบญัญติัทัว่ไปซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงคข์อง
กฎหมาย (มาตรา 1)  ค  าจ  ากดัความท่ีใช้ในกฎหมาย (มาตรา 2)  กิจกรรมท่ีกฎหมายก าหนด (มาตรา 3)  
บทท่ี 2  กฎส าหรับการไดรั้บอนุญาตให้มีอาวุธปืนหรือดาบ  บทท่ี 3  กฎส าหรับการลงทะเบียนอาวุธ
ปืนและดาบโบราณและการผลิตดาบ  บทท่ี 4  เป็นบทเบ็ดเตล็ดซ่ึงรวมถึงขอ้จ ากดัในยานพาหนะ  การ
ห้ามเลียนแบบอาวุธปืน  กฎท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บชั่วคราว  การบนัทึกและการจดัเก็บ  ค่าธรรมเนียม   
 
                                                   

40 (d) Subsection (a) shall not apply to— 
 (1) the lawful performance of official duties by an officer, agent, or employee of the United 

States, a State, or a political subdivision thereof, who is authorized by law to engage in or supervise the 
prevention, detection, investigation, or prosecution of any violation of law; 

 (2) the possession of a firearm or other dangerous weapon by a Federal official or a member 
of the Armed Forces if such possession is authorized by law; or 

 (3) the lawful carrying of firearms or other dangerous weapons in a Federal facility incident 
to hunting or other lawful purposes. 

41 (f) Nothing in this section limits the power of a court of the United States to punish for 
contempt or to promulgate rules or orders regulating, restricting, or prohibiting the possession of weapons 
within any building housing such court or any of its proceedings, or upon any grounds appurtenant to such 
building. 
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และบทบญัญติัท่ีก าหนดหน้าท่ีในการรายงานการสูญหายหรือถูกขโมยของอาวุธปืนหรือดาบ  และ
สุดทา้ยบทท่ี 5  ค่าปรับและบทลงโทษในการละเมิดกฎหมาย42 โดยกฎหมายดงักล่าวมีวตัถุประสงค์
เพื่อก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีจ าเป็น ส าหรับการป้องกนัอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ครอบครองและการใชอ้าวธุปืนและดาบ43 

 (1)  ความหมายของค าวา่ “อาวธุปืน”  
 มาตรา 2  บญัญติับทนิยามของค าว่า “อาวุธปืน” และ “ดาบ” และก าหนดขอบเขตของ

กฎหมายน้ี “อาวธุปืน”  ไดแ้ก่  ปืนพก  ปืนไรเฟิลทหาร  ปืนกล  ปืนท่ีมีล ากลอ้งขนาดใหญ่  ปืนล่าสัตว ์ 
หรือปืนอ่ืนท่ีใชดิ้นปืนหรือปืนลมไรเฟิล (รวมไปถึงส่ิงท่ีใชแ้ก๊สอดัอากาศ) ท่ีซ่ึงบรรจุกระสุนโลหะ44 

 (2)  การหา้มการครอบครอง 
 มาตรา 3  หา้มมิใหผู้ใ้ดมีอาวุธปืนและดาบ เวน้แต่บุคคลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย

หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 4  แห่งพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา 3-4  ห้ามมิให้ผูใ้ดน าเขา้อาวุธปืน  เวน้แต่รัฐบาลของรัฐ  รัฐบาลทอ้งถ่ิน  หรือผูท่ี้

ไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้  ส าหรับการบงัคบัใชก้ฎหมายหรือกีฬา 
 มาตรา 3-7  ห้ามมิให้ผูใ้ดโอนหรือให้ยืมอาวุธปืนหรือดาบกบับุคคลอ่ืน  เวน้แต่ทั้งสอง

ฝ่ายจะไดรั้บอนุญาตให้ครอบครอง 
 มาตรา 3-13  ห้ามมิให้ผู ้ใดยิงปืนในสถานท่ีสาธารณะหรือขนส่งสาธารณะ  เว ้นแต่

เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งยงิปืนส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 
 
 
 
 

                                                   
42 Mark  Alleman.  “The Japanese Firearm and Sword Passession Control Law : Translator’s 

Introduction. p. 167. 
43 Article1 This Law sets forth safety regulations necessary for the prevention of harm related to 

the possession and use of firearms and swords. 
44 Article 2 Under this law, a firearm is any handgun, military rifle, machine gun, large caliber 

gun, hunting gun, or any other gun using gunpowder or any air rifle (including those using pressurized gas) 
which discharges metal bullets. 
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 (3)  การอนุญาตในการครอบครองอาวธุปืน 
 การอนุญาต 

  มาตรา 445  บุคคลผูซ่ึ้งตกอยูภ่ายใตป้ระโยคใดดงัต่อไปน้ี  จะไดม้าซ่ึงการครอบครองอาวุธ
ปืนหรือดาบ  แต่โดยไดรั้บใบอนุญาตส าหรับการครอบครองจากคณะกรรมการดา้นความปลอดภยั
สาธารณะระดบัจงัหวดัซ่ึงมีอ านาจเหนือบุคคลในทอ้งถ่ินนั้น 
  (1)  บุคคลผูป้ระสงคจ์ะครอบครองปืนล่าสัตวห์รือปืนลมล่าสัตว ์ ปืนท าลายสัตวท่ี์เป็น
อนัตรายหรือการฝึกยงิ46 
  (2)  บุคคลซ่ึงใชเ้พื่อป้องกนัชีวิต  ท าให้รู้สึกชาหรือการฆ่าสัตวห์รือในการตกปลา ก่อสร้าง
หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ  แสวงหาเพื่อจะครอบครองปืนยิงสายกู้ภยั  ปืนยิงสัญญาณช่วยเหลือ  ปืนส่ง
สัญญาณล่าปลาวาฬ  ปืนก่อสร้าง  ปืนประเภทยิงปล่อยเชือกหรือปืนอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี47 
  (3)  บุคคลท่ีประสงคจ์ะครอบครองอาวุธปืนท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นการวิจยั  หรือทดสอบตามท่ี
ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี48 
 
 
 
 
 

                                                   
 45 Article 4 A person who falls under any one of the following clause shall, for each firearm or sword 
sought to be possessed, obtain permission for possession from the Prefectural Public Safety Commission having 
jurisdiction over the person’s address: 

46 (1) a person intending to possess a hunting gun or air gun for use in hunting, the destruction of harmful 
animals, or target practice; 

47 (2) a person, who, for use in lifesaving, anesthetizing or butchering animal, or in the fishing, construction, 
 or other industries, seeks to possess a gun for firing rescue lines a gun for firing rescue signals, a gun for 
anesthetizing or butchering animals, a whaling gun, a harpoon gun, a whaling signal gun, a construction-type 
nail gun, a construction-type line discharge gun, or other gun necessary for use in another industry as prescribed 
by Cabinet Order; 

48 (3) a person intending to possess a gun necessary for use in research or testing prescribed by 
Cabinet Order; 
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  (4)  บุคคลผูต้อ้งการครอบครองปืนลมหรือปืนพกเพื่อใช้ส าหรับการแข่งขนัยิงปืนพก  
หรือการแข่งขนัยิงปืนลม  ซ่ึงบุคคลนั้นเป็นนกักีฬาเขา้ร่วมในการแข่งขนัยิงปืนพกหรือการแข่งขนั
ยงิปืนลมในการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติโดยค าสั่งของคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสมในการ
เป็นผูข้อ49 
  (5)  บุคคลผู ้ถูกแนะน าโดยผู ้ท่ี ถูกก าหนดโดยค าสั่งของคณะรัฐมนตรีตามความ
เหมาะสมท่ีจะเป็นผูต้ดัสินในการแข่งขนักีฬาระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตามขอบเขตท่ีก าหนด
โดยค าสั่งของคณะรัฐมนตรี ผูซ่ึ้งตอ้งการท่ีจะครอบครองปืนพกหรือปืนส่งสัญญาณเพื่อใชใ้นการ
ส่งสัญญาณในการเร่ิมแข่งขนัในการแข่งกีฬาดงักล่าว50 
  (8)  บุคคลผูต้อ้งการครอบครองอาวุธปืน หรือดาบ ท่ีการครอบครองเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป
ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้นโรงละคร การเตน้ หรือ การแสดงสาธารณะอ่ืนๆ51 
  (9)  บุคคลผูซ่ึ้งตอ้งการครอบครองอาวุธปืนหรือดาบเพื่อแสดงในงานนิทรรศการหรือ  
งานอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั52 
  (10)  บุคคลผูซ่ึ้งตอ้งการครอบครองอาวุธปืนหรือดาบท่ีงานแสดงส าหรับประชาชนไดเ้ขา้
ชมท่ีพิพิธภณัฑห์รือ ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆท่ีคลา้ยคลึงกนั53 
 

                                                   
49 (4) a person seeking to possess an air gun or handgun for use in a handgun shooting contest or air 

gun shooting contest, who is an athlete participating in a handgun shooting contest or an air gun shooting 
contest at an athletic competition of international scale prescribed by Cabinet Order, or a person recommended 
by a person prescribed by Cabinet Order as appropriate to be a candidate; 

50 (5) a person recommended by a person prescribed by Cabinet Order as appropriate to be an umpire 
in an athletic competition of national or international scope designated by Cabinet Order, who seeks to possess 
a handgun or signal gun for use as a starting signal in said athletic competition; 

51 (8) a person who seeks to possess a firearm (except a handgun, etc.; same hereinafter in this 
paragraph) or sword, the possession of which is recognized as unavoidable in theater, dance, or other artistic 
public performance; 

52 (9) a person who seeks to possess a firearm or sword for display at an exposition or other similar 
type of function; 

53 (10) a person who seeks to possess a firearm or sword as an exhibit for public viewing at a museum 
or other similar type of facility. 
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  วรรค 2  คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัสาธารณะระดบัจงัหวดันั้นเม่ือมีความจ าเป็น
ท่ีจะป้องกนัอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของอาวุธปืนหรือดาบ โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งไดรั้บการ
อนุญาตตามวรรคก่อนน้ีหรือภายใตก้ารไดรั้บอนุญาตดงักล่าวภายในขอบเขตท่ีจ าเป็น54 
  วรรค 3  การแนะน าโดยบุคคลผูไ้ดรั้บมอบหมายโดยคณะรัฐมนตรีตามวรรค 1 (4) ภายใน
จ านวนท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการความปลอดภยัแห่งชาติ55 
  วรรค 4 การอนุญาตภายใตว้รรค 1 (4) (8) หรือ (9) ในระยะเวลาที่ถูกก าหนดโดย
คณะรัฐมนตรี56 
  วรรค 5  กรณีท่ีนิติบุคคลมีเจตนาท่ีจะท าให้ผูแ้ทน พนกังานเจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง หรือ
คนงานอ่ืนๆ ท่ีจะครอบครอบอาวุธปืนหรือดาบเพื่อธุรกิจ ตามวรรค 1 ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีก าหนดโดย
ค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรีใหนิ้ติบุคคล ผูแ้ทน พนกังานเจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง หรือ คนงานอ่ืนท่ีประสงค์
จะครอบครองอาวุธปืนหรือดาบตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดา้นความปลอดภยัสาธารณะ
ระดบัจงัหวดัซ่ึงมีอ านาจเหนือสถานท่ีท าธุรกิจของนิติบุคคลนั้น57 
  การขออนุญาต 
  มาตรา 4-2 บุคคลท่ีประสงคจ์ะไดรั้บอนุญาตตามสองมาตราก่อนหนา้น้ี ตามค าสั่งของ
ส านกันายกรัฐมนตรีตอ้งยืน่ค  าร้องขออนุญาตอนัประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีไปยงัคณะกรรมการดา้น
ความปลอดภยัสาธารณะระดบัจงัหวดัซ่ึงมีอ านาจเหนือถ่ินท่ีอยูข่องบุคคลนั้น หรือในกรณีนิติบุคคลคือ
สถานท่ีประกอบธุรกิจ 
 
 
                                                   

54 Article 4 2. The Prefectural Public Commission may, when deemed necessary for the prevention of 
harm related to possession of firearms or swords, attach conditions to the permission under the preceding 
paragraph or alter said permission to the extent necessary. 

55 Article 4 3. The recommendations by persons designated by Cabinet Order under paragraph 1 clause 
4 shall be within the number prescribed by the National Public Safety Commission. 

56 Article 4 4. Permission under paragraph 1, clause 4, 8, or 9 shall be for a fixed period of time as 
determined by Cabinet Order. 

57 Article 4 5. Where a juridical person intends to cause a representative, agent, employee, or other 
worker to possess a firearm or sword for business under paragraph 1, according to procedures prescribed by 
Order of the Office of the Prime Minister, the juridical person’s representative, agent, employee, or other 
worker intending to actually possess the firearm or sword must receive from the Prefectural Public Safety 
Commission with jurisdiction over the place of business of the juridical person. 
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  (1) ท่ีอยู ่ช่ือ และ วนัเดือนปีเกิด 
  (2) ชนิดของอาวุธปืน หรือดาบ รวมไปถึงชนิดของปืนไรเฟิลล่าสัตวต์ามค าสั่งของ
ส านกันายกรัฐมนตรี 
  (3) จุดประสงคข์องการครอบครองอาวธุปืนหรือดาบ 
  (4) ขอ้มูลอ่ืนตามค าสั่งของส านกันายกรัฐมนตรี58 
  วรรค 2 เอกสารท่ีระบุไวต้ามค าสั่งของส านกันายกรัฐมนตรีจะถูกผนวกเขา้กบัการสมคัร
เพื่อขออนุญาตในวรรคก่อนหนา้59 
  มาตรฐานการอนุญาต 
  มาตรา 5  คณะกรรมการความปลอดภยัสาธารณะจะไม่อนุญาตให้บุคคลอายุต  ่ากว่าสิบ
แปดปี  คนพิการทางจิต  บุคคลท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของยาเสพติด  บุคคลท่ีไม่มีท่ีอยูถ่าวร  หรืออ่ืนๆ60 
  (4)  สิทธิพิเศษของชาวต่างประเทศท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนันานาชาติ 
  มาตรา 661  ชาวต่างชาติซ่ึงเขา้มาในประเทศเพื่อร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาติท่ีจดัข้ึน
ในญ่ีปุ่น  ซ่ึงตอ้งใช้อาวุธปืนหรือดาบตอ้งไดรั้บใบอนุญาตท่ีจะครอบครองอาวุธปืนหรือดาบท่ีจะ

                                                   
58 Article 4-2. A person intending to receive permission under the preceding two Articles, according to 

an Order of the Office of the Prime Minister, shall submit an application for permission containing the following 
information to the Prefectural Public Safety Commission having jurisdiction over said person’s address, or , in 
the case of a juridical person, place of business: 
 (1) Address, name, and date of birth; 
 (2) Type of firearm or sword (including the types of hunting rifles as prescribed by Order of the 
Office of the Prime Minister);  
 (3) Purpose of possession of firearm or sword; 
 (4) Other information prescribed by Order of the Office of the Prime Minister. 
 59 Article 4-2. 2. Documents as prescribed by Order of the Office of the Prime Minister shall be 
appended to the application for permission of the preceding paragraph. 

60 Article 5 The Prefectural Public Safety Commission shall not give permission to: persons under the 
age of 18; mentally disabled persons; persons under the influence of narcotic drugs or hemp; persons without  
a permanent residence; etc. 

61 Article 6 A foreign national who enters the country to participate in an international competition 
held in Japan that use firearms or swords must receive permission to possess the firearm or sword to be used in 
said international competition from the Prefectural Public Safety Commission having jurisdiction over the 
location of his or her port entry. 
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ใช้ส าหรับการแข่งขนัจากคณะกรรมการด้านความปลอดภยัสาธารณะซ่ึงมีอ านาจเหนือท่ีตั้งของ
ท่าเรือท่ีชาวต่างชาตินั้นเขา้มา 
  วรรค 2  เม่ือค าร้องขออนุญาตตามวรรคก่อนหน้า คณะกรรมการเพื่อความปลอดภยั
สาธารณะจะอนุญาตในระยะเวลาท่ีก าหนดตามตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรี62 
  วรรค 3  มาตรา 4-2 วรรคหน่ึง จะน ามาใชก้บัชาวต่างชาติ ในกรณีเช่นน้ีตลอดทั้งวรรคหน่ึง 
ของมาตรา 4-2 สถานท่ีตั้งของท่าเรือส าหรับเขา้ประเทศ หรือ ข้ึนฝ่ัง ส าหรับท่ีอยูห่รือสถานท่ี
ประกอบธุรกิจของนิติบุคคล63 
  (5)  การพกพาปืนพกอนัเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ :  
  มาตรา 27-3  เจา้หนา้ท่ีต ารวจ  และต ารวจน ้ า  ในการส่งเสริมการสืบสวนอาชญากรรม
เก่ียวกบัปืนพก  ช้ินส่วนปืนพกหรือกระสุนปืนพก  ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการดา้น
ความปลอดภยัสาธารณะระดบัจงัหวดั  ซ่ึงมีอ านาจเหนือต าแหน่งหวัหนา้ของเจา้หนา้ท่ีนั้นๆ  จึงจะ
สามารถพกพาหรือการให้ยืมปืนพก  หรือส่วนประกอบของปืนพกและจะได้รับโดยการพกพา
กระสุนปืนพกจากบุคคลหน่ึงบุคคลใด  อยา่งไรก็ตาม ตามบทบญัญติัของกฎหมายน้ีหรือกฎหมาย
ควบคุมดินปืน64 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ญ่ีปุ่นนั้นอนุญาตให้ประชาชนมีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนไว ้ 
ในครอบครองไดเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการกีฬา และการล่าสัตว ์ ภายใตก้ฎหมายท่ีควบคุมอาวุธปืน
อยา่งเขม้งวด ไม่วา่จะเป็นใบอนุญาต ประเภทอาวุธปืน ท่ีสามารถครอบครองไดเ้พียงปืนยาวไรเฟิล 
ซ่ึงสามารถติดกลอ้งเล็งในระยะไกลและบรรจุกระสุนผา่นแม็กกะซีนได ้และปืนยาวลูกซอง โดยมี
เง่ือนไขวา่อาวุธปืนทั้งสองชนิดจะตอ้งไม่สามารถยิงไดแ้บบอตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติั อีกทั้งญ่ีปุ่นยงั
เขม้งวดเร่ืองเก็บรักษาอาวธุปืน ซ่ึงตอ้งเก็บในตูล้็อค และเคร่ืองกระสุนปืนตอ้งเก็บแยกต่างหากจาก

                                                   
62 Article 6 2. Upon application for permission under the preceding paragraph, the Prefectural 

Public Safety Commission shall grant permission for a fixed time period in accordance with Cabinet Order. 
63 Article 6 3. Article 4-2 shall be applied to the foreign nationals of paragraph 1. In such a case, 

throughout paragraph 1 of Article 4-2 substitute “location” of port of entry or disembarkation” for “address or 
place of business of s juridical person.” 

64 Article 27-3 Police officers and maritime officers of the peace, in furtherance of the investigation of a 
crime concerning handguns, etc., handgun parts, or handgun ammunition, having received permission from the 
Prefectural Public Safety Commission having jurisdiction over the location of the chief of that officer, may 
receive, by conveyance or loan, a handgun, etc. or handgun part, and may receive by conveyance handgun 
ammunition from any person, notwithstanding the provisions of this Law or the Gunpowder Control Law. 
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อาวุธปืนไม่สามารถเก็บในตูเ้ดียวกนั โดยมีการท าแผนท่ีตูเ้ก็บปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้แก่
เจา้หนา้ท่ีต ารวจโดยละเอียดวา่เก็บไวใ้นบริเวณใดของบา้น ถา้หากมีการเคล่ือนยา้ยตูล้็อคดงักล่าว
ตอ้งมีการท าแผนผงัใหม่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีต ารวจอีกดว้ย โดยเจา้หนา้ท่ีจะมาท าการตรวจสอบทุกปี 

ดา้นการขอใบอนุญาตครอบครองนั้นญ่ีปุ่นมีการเขา้อบรมทั้งวนั มีการสอบทั้งภาคทฤษฎี
กล่าวคือ สอบขอ้เขียน และภาคปฏิบติั กล่าวคือมีการทดสอบในสนามยิงปืน ตอ้งผา่นการทดสอบ
ดา้นสุขภาพจิต และตอ้งผ่านการตรวจสอบประวติัอย่างเขม้งวดโดยเจา้หน้าท่ีต ารวจ ซ่ึงทั้งน้ี
กระบวนการดงักล่าวตอ้งกระท าซ ้ าใหม่ทุกๆสามปี 

ดา้นการพกพาอาวุธปืนนั้นโดยหลกัคือ ตอ้งห้าม เวน้แต่วา่ผูค้รอบครองจะไดรั้บอนุญาตท่ี
จะใช้อาวุธปืนหรือมีเหตุผลอ่ืนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  เม่ือไดรั้บอนุญาตผูค้รอบครองอาวุธปืนจะ  
ตอ้งปิดบงั (ซ่อนเร้น) อาวุธปืนดงักล่าว หรือใส่ไวใ้นท่ีเก็บอาวุธปืน และอาวุธปืนนั้นตอ้งไม่มี
กระสุนปืนบรรจุอยู ่เม่ือผูค้รอบครองอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนจะตอ้งพกพาใบอนุญาตติดตวัไปดว้ย
กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจร้องขอท่ีจะตรวจสอบ  

เจา้พนกังานต ารวจมีอ านาจท่ีจะควบคุมการครอบครองอาวุธปืน เม่ือมีความสงสัยท่ี
สมเหตุสมผลว่าบุคคลใดพกพาอาวุธปืนหรืออาจจะก่อภยัคุกคามชีวิตหรือทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน
หรือความสงบสุขของสาธารณะ โดยตดัสินจากพฤติกรรมท่ีผิดปกติหรือพฤติการณ์ประกอบหาก
เจา้หนา้ท่ีเห็นวา่เป็นการจ าเป็นสามารถสั่งให้น าอาวุธปืนมาตรวจสอบได้ อาวุธปืนจะถูกส่งให้กบั
เจา้ของภายในระยะเวลา 5 วนันบัแต่วนัส่งมอบอาวุธปืนให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจเวน้แต่เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
พบวา่การครอบครองนั้นผดิกฎหมาย 

กรณีเกิดภยัพิบติัหรือเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความสงบของสาธารณะ คณะกรรมการ
ความปลอดภยัสาธารณะอาจห้ามหรือจ ากดัการพกพาอาวุธปืนซ่ึงได้รับใบอนุญาต โดยจ ากัด
สถานท่ีและจ ากดัระยะเวลาโดยการออกประกาศ คณะกรรมการอาจสั่งผูถื้ออาวุธปืนในพื้นท่ีส่ง
อาวุธปืนมาและเก็บอาวุธปืนเหล่านั้นไวจ้นกระทัง่ประกาศดงักล่าวส้ินผลบงัคบั ประกาศนั้นตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากสภาจงัหวดัภายใน 7 วนันบัจากวนัประกาศ 

3.1.3  องักฤษ  (Firearms (Amendment) Act 1988) 
 มาตรา 1 (1) มาตรา 5 ของพระราชบญัญติัอาวุธปืน ค.ศ. 1968 (ซ่ึงในพระราชบญัญติัน้ี

เรียกว่า กฎหมายแม่บท) ฉบบัน้ีมีข้ึนมาเพื่อก าหนดระเบียบเพิ่มเติมเพื่อขยายความเก่ียวกับการ
ครอบครองและธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ลักษณะอาวุธปืนต้องห้าม   
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ซ่ึงหมายความรวมถึงอาวุธปืนและกระสุนปืนท่ีครอบครองได้มา ผลิต ขาย หรือโอน ซ่ึงตอ้งได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย65 

 (2) วรรค (a) ของอนุมาตรา (1) ให้ใช้ความแทนว่า “(a) อาวุธใดๆ ก็ตามท่ีได้รับการ
ออกแบบหรือดดัแปลงใหย้งิคร้ังละ 2 นดั หรือมากกวา่โดยไม่ตอ้งเหน่ียวไกซ ้ า66 

 (ab) ปืนพกยาวประเภท self-loading หรือ pump action แทน ปืนพกยาวท่ีมีล ากลอ้ง
ส าหรับบรรจุซองกระสุนขนาด .2267 

 (ac) ปืนประเภท self-loading หรือ pump-action smooth-bore  ซ่ึงไม่ใช่ขนาด .22 และมี
ความยาวกระบอกปืนนอ้ยกวา่ 24 น้ิว หรือความยาวรวมนอ้ยกวา่ 40 น้ิว68 

 (ad) ปืนพกประเภท smooth-bore แทน ปืนพกท่ีมีล ากล้องส าหรับบรรจุซองกระสุน
ขนาด 9 มม. หรือบรรจุกระสุนท่ีปลายซองกระสุนแต่ละซอง69 

 (ae) อุปกรณ์ยิงจรวดหรือดินปืน ส าหรับปล่อยหัวจรวดแทน  อุปกรณ์ยิงหรือดินปืนท่ี
ได้รับการออกแบบเพื่อการยิงเป็นแนว  หรือเพื่อวตัถุประสงค์ด้านเทคนิคความร้อนหรือเพื่อเป็น
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ”70 

                                                   
65 Section  1.—(l) Section 5 of the Firearms Act 1968 (in this Act referred to as Prohibited  

"the principal Act") shall have effect with the following amendments the weapons and purpose of which is to 
extend the class of prohibited weapons and ammunition. ammunition, that is to say weapons and ammunition 
the possession, 1968 C. 27. purchase, acquisition, manufacture, sale or transfer of which requires the authority 
of the Secretary of State. 

66 (2) For paragraph (a) of subsection (I) there shall be substituted— 
  "(a) any firearm which is so designed or adapted that two or more missiles can be successively 
discharged without repeated pressure on the trigger; 

67 (ab) any self-loading or pump-action rifle other than one which is chambered for .22 rim-fire 
cartridges;  

68 (ac) any self-loading or pump-action smooth-bore gun which is not chambered for .22 rim-fire 
cartridges and either has a barrel less than 24 inches in length or (excluding any detachable, folding, retractable 
or other movable buttstock) is less than 40 inches in length overall; 

69  (ad) any smooth-bore revolver gun other than one which is chambered for 9mm. rim-fire 
cartridges or loaded at the muzzle end of each chamber; 

70 (ae) any rocket launcher, or any mortar, for projecting a stabilised missile, other than a launcher 
or mortar designed for line-throwing or pyrotechnic purposes or as signalling apparatus;". 
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 (3) ส าหรับวรรค (c) ของอนุมาตรา (1) ให้ใชค้วามแทนวา่ “(c) ซองกระสุนใดก็ตามพร้อม
กระสุนท่ีไดรั้บการออกแบบให้ระเบิดทนัทีหรือก่อนหน้าการยิง  กระสุนใดก็ตามท่ีมีส่วนผสมหรือ
ไดรั้บการออกแบบหรือดดัแปลงให้มีส่วนผสมเป็นพิษตามท่ีระบุในวรรค (b) และหากสามารถใชก้บั
อาวุธปืนใดก็ตาม ระเบิดมือ  ระเบิด  หรือจรวด  หรือปลอกท่ีไดรั้บการออกแบบให้ระเบิดดงัไดก้ล่าว
มาแลว้”71 

 (4) หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นว่าข้อก าหนดตามพระราชบญัญัติ
แม่บทเก่ียวกบัอาวธุตอ้งหา้มหรือกระสุน ควรครอบคลุมถึง72 

 (a) อาวุธปืนใดก็ตาม (ท่ีไม่ใช่อาวุธท่ีใช้ทางอากาศ) ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นอนุมาตรา (1) ของ
มาตรา (5) ถือวา่เป็นการจ าหน่ายท่ีผิดกฎหมายในประเทศก่อนปี 1988 และพิจารณาแลว้เห็นวา่ 

 i) มีอนัตรายร้ายแรง หรือ 
 ii) ประกอบดว้ยวสัดุท่ีตรวจสอบไดด้ว้ยอุปกรณ์พิสูจน์โลหะ หรือ 
 (b) กระสุนใดก็ตามท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นอนุมาตรา  แต่พิจารณาแลว้เห็นว่า มีอนัตรายร้ายแรง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งให้เพิ่มเติมในอนุมาตราได้  โดยอาจปรับเปล่ียนค าจ ากดั
ความของอาวธุหรือกระสุนตามระยะเวลาท่ีก าหนด หรือสั่งการเป็นอยา่งอ่ืน73 

                                                   
71 (3) For paragraph (c) of subsection (I) there shall be substituted— 
 "(c) any cartridge with a bullet designed to explode on or immediately before impact, any 

ammunition containing or designed or adapted to contain any such noxious thing as is mentioned in paragraph 
(b) above and, if capable of being used with a firearm of any description, grenade, bomb (or other like missile), 
or rocket or shell designed to explode as aforesaid." 

72 (4) If it appears to the Secretary of State that the provisions of the principal Act relating to 
prohibited weapons ør ammunition should apply to- 
  (a) any firearm (not being an air weapon) which is not for the time being specified in 
subsection (1) of section 5, was not lawfully on sale in Great Britain in substantial numbers at any time before 
1988 and appears to him to be— 
   (i) specially dangerous; or 
   (ii) wholly or partly composed of material making it not readily detectable by 
apparatus used for detecting metal objects; or 
  73 (b) any ammunition which is not for the time being specified in that subsection but appears to 
him to be specially dangerous, he may by order add it to the weapons or ammunition specified in that 
subsection whether by altering the description of any weapon or ammunition for the time being there specified 
or otherwise. 
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 (5) อ านาจในการออกค าสั่งภายใตอ้นุมาตรา (4) จะมีผลบงัคบัใชต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจาก
แต่ละสภาเท่านั้น74 

 3.1.3.1  การใหค้  าจ  ากดัความใหม่ส าหรับปืนสั้นท่ีไดรั้บการยกเวน้ 
 มาตรา 2-(1)  มาตรา 1  ของพระราชบญัญติัหลกัไดรั้บการแกไ้ข  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ก าหนดใหต้อ้งมีใบอนุญาตส าหรับปืนสั้นบางประเภท75 
 (2)  ส าหรับวรรค (a) ของอนุมาตรา (3)  (ซ่ึงยกเวน้ปืนสั้ นท่ีมีความยาวล ากล้องน้อยกว่า  

24 น้ิว)  ใหใ้ชค้วามแทนวา่ “(a) ปืนสั้นในพระราชบญัญติัน้ี หมายถึง ปืนประเภท smooth-bore (ท่ีไม่ใช่
ปืนลม) ซ่ึง 
  i) มีความยาวล ากลอ้งนอ้ยกวา่ 24 น้ิว และเส้นผา่ศูนยก์ลางเกิน 2 น้ิว 
  ii) ไม่มีแมกกาซีนหรือมีแมกกาซีนท่ีไม่สามารถถอดไดแ้ละไม่สามารถ 
  iii) บรรจุซองกระสุนไดม้ากกวา่ 2 อนั  และไม่ใช่ปืนประเภท revolver และ 
  (3)  ภายใตอ้นุมาตรา (3) ให้เพิ่ม “(3A)  ปืนท่ีได้รับการดดัแปลงให้มีแมกกาซีนตาม 
ท่ีระบุในอนุมาตรา (3) (a) (1)  ไม่ถือว่าอยู่ในขอ้ก าหนด  ยกเวน้หากแมกกาซีนตราอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยระบุขอ้เท็จจริงวา่มีการผลิตและการดดัแปลงไดรั้บการรับรอง

                                                   
74 (5) The power to make an order under subsection (4) above shall be exercisable by statutory 

instrument and no such order shall be made unless a draft of it has been laid before and approved by a 
resolution of each House of Parliament. 

75 Section  2.—(l) Section 1 of the principal Act shall have effect with the following amendments the 
purpose of which is to require a firearm certificate for certain types of shot gun. 

 (2) For paragraph (a) of subsection (3) (which exempts shot guns with barrels not less than 24 
inches in length) there shall be substituted— 

 "(a) a shot gun within the meaning of this Act, that is to say a smooth-bore gun (not being 
an air gun) which— 

  (i) has a barrel not less than 24 inches in length and does not have any barrel with a 
bore exceeding 2 inches in diameter; 

  (ii) either has no magazine or has a non-detachable magazine incapable of holding 
more than two cartridges; and 

  (iii) is not a revolver gun; and". 
 (3) After subsection (3) there shall be inserted— 
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เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุช่ือบริษทั 1 ใน 2 บริษทัใดก็ได้ท่ีกล่าวไวใ้นมาตรา 58 (1) ของ
พระราชบญัญติัน้ี76 
  3.1.3.2  การออกและต่อใบอนุญาตปืนสั้น 
  มาตรา 3-(1) มาตรา 28 (1)  ของพระราชบญัญติัแม่บท (องค์ประกอบในการออกใบอนุญาต
ปืนสั้ น) ให้ใช้ความแทนว่า “(1) อนุมาตรา (1A)  การออกหรือออกใบอนุญาตปืนสั้ นกระท าโดย
หวัหนา้งานของต ารวจหากพิจารณาเห็นวา่ผูข้ออนุญาตไม่เป็นภยัต่อสาธารณชน77 
  (1A)  จะไม่ออกใบอนุญาตใหใ้นกรณี 
  (a)  มีเหตุผลเช่ือได้ว่าผูข้ออนุญาตไม่มีสิทธิได้รับอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี  ผูข้อ
อนุญาตไม่สามารถใหเ้หตุผลอนัสมควรในการครอบครองซ้ือหรือไดม้า 
  (b)  เป็นท่ีพอใจวา่ผูข้ออนุญาตไม่มีเหตุผลอนัสมควรในการครอบครอง  ซ้ือ  หรือไดม้าโดย
วธีิใดๆ78 
  (1B)  ส าหรับวตัถุประสงค์ของวรรค (b)  ของอนุมาตรา (1A)  ผูข้ออนุญาตควรมีเหตุผลอนั
ควรหากจะน าปืนไปใชใ้นการกีฬาหรือแข่งขนัหรือยิงหรือยิงสัตวต์อ้งไม่เคยถูกปฏิเสธค าขอตามวรรค
ดงักล่าว  เน่ืองจากผูข้ออนุญาตจงใจท่ีจะไม่ใชปื้นดว้ยตนเองและใหผู้อ่ื้นยมื 
 
 
 
 

                                                   
 76 "(3A) A gun which has been adapted to have such a magazine as is mentioned in subsection 
(3)(a)(ii) above shall not be regarded as falling within that provision unless the magazine bears a mark approved 
by the Secretary of State for denoting that fact and that mark has been made, and the adaptation has been 
certified in writing as having been carried out in a manner approved by him, either by one of the two companies 
mentioned in section 58(1) of this Act or by such other person as may be approved by him for that purpose." 

77 Section 3.—( 1) For section 28(1) of the principal Act (criteria for grant of shot gun certificates) there 
shall be substituted— 

"(1) Subject to subsection (1A) below, a shot gun certificate shall be granted or, as the case may 
be, renewed by the chief officer of police if he is satisfied that the applicant can be permitted to possess a shot 
gun without danger to the public safety or to the peace. 

78 (b) is satisfied that the applicant does not have a good reason for possessing, purchasing or 
acquiring one. 
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  (2)  หลงัมาตรา “(2A)  ใบอนุญาตปืนสั้นตอ้งระบุลกัษณะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของปืน  รวมทั้ง
หมายเลขประจ าปืนดว้ย” 79 
  3.1.3.3  การโอนปืน 
  มาตรา 4-(1)  มาตราน้ีบงัคบัใชก้บับุคคลต่อไปน้ี 
  (a)  ขาย  เช่า  หรือใหปื้น  หรือ 
  (b)  ใหย้มืปืนสั้นมากกวา่ 72 ชัว่โมง  แก่บุคคลอ่ืนในสหราชอาณาจกัร  ผูซ่ึ้งไม่ไดจ้ดทะเบียน
เป็นตวัแทนจ าหน่ายอาวธุปืน  หรือบุคคลท่ีไม่มีใบอนุญาตปืนสั้น80 
  (2) ผูโ้อนตอ้ง 
  (a)  ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในใบอนุญาตท่ีผูรั้บโอนเป็นผูท้  าข้ึน และ 
  (b)  แจง้เร่ืองการโอนแก่หวัหนา้งานของต ารวจซ่ึงเป็นผูอ้อกใบอนุญาตให้แก่ผูโ้อน  หรือ
หวัหนา้งานของต ารวจท่ีออกใบอนุญาต  ภายใน 72  ชัว่โมงหลงัโอน 
  (3) 81  ผูรั้บโอนตอ้งแจง้เร่ืองการรับโอนแก่หวัหนา้งานของต ารวจซ่ึงเป็นผูอ้อกใบอนุญาต
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนภายใน 7 วนั 

                                                   
79 (IA) No such certificate shall be granted or renewed if the chief officer of police— 

 (a) has reason to believe that the applicant is prohibited by this Act from possessing a 
shot gun; or 
  (1 B) For the purposes of paragraph (b) of subsection (1 A) above an applicant shall, in particular, be 
regarded as having a good reason if the gun is intended to be used for sporting or competition purposes or for 
shooting vermin; and an application shall not be refused by virtue of that paragraph merely because the 
applicant intends neither to use the gun himself nor to lend it for anyone else to use. 
  (2) After section 28(2) of the principal Act (form and contents of shot gun certificates) there shall 
be inserted—" 

80 Section 4.—( I) This section applies where a person—  
 (a) sells, lets on hire or gives a shot gun; or  
 (b) lends a shot gun for a period of more than seventy-two hours, to another person 

in the United Kingdom who is neither a registered firearms dealer nor a person who shows that he is by virtue 
of the principal Act or this Act entitled to purchase or acquire the shot gun without holding a shot gun 
certificate. 
 81 (3) The transferee shall, within seven days of the transaction, send a notice of the transaction to 
the chief officer of police who issued his certificate. 
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  (4)  หนงัสือแจง้เร่ืองธุรกรรมภายใตอ้นุมาตรา (2) หรือ (3)  ตอ้งระบุรายละเอียดของปืนสั้น  
(ใหห้มายเลขประจ าปืนหากมี)  และช้ีแจงประเภทของธุรกรรม  และช่ือ  ท่ีอยูข่องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ตอ้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือบริการรับส่งท่ีมีการบนัทึกรายการ82 
  (5)  หากฝ่าฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่เกินระดบั 5 ของระดบั
มาตรฐานหรือทั้งจ  าทั้งปรับ83 
  3.1.3.4  การยกเลิกการใชง้านอาวธุ 
  มาตรา 8  ส าหรับวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญติัแม่บทและพระราชบญัญติัน้ี  ให้
สันนิษฐานไวก่้อน  เวน้แต่จะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนวา่  ปืนไม่สามารถใชย้งิกระสุนปืนหรือขีปนาวุธ
อ่ืนได ้ และไดย้กเลิกท่ีจะเป็นอาวธุปืนในความหมายของพระราชบญัญติัน้ี ถา้ 
  (b)  บริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็นหนงัสือวา่  การท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใช้
อาวธุปืน  โดยไดรั้บอนุมติัรัฐมนตรีของรัฐวา่ อาวธุนั้นไม่สามารถใชย้งิกระสุนหรือขีปนาวธุปืนได้84 
 3.1.3.5  ใบอนุญาตอาวธุปืนและปืนสั้น  
 มาตรา 10-(1)  ภายใต้มาตรา 26 (2) (b)  ของพระราชบญัญติัแม่บท (ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงในประเด็นต่างๆ ท่ีบรรจุอยู่ในค าร้องขอใบอนุญาต) ให้เพิ่ม “(c)  ค  าร้องขอมี 
 

                                                   
 82 (4) The notice of a transaction under subsection (2) or (3) above shall contain a description of the shot 
gun in question (giving the identification number if any) and state the nature of the transaction and the name 
and address of the other person concerned; and any such notice shall be sent by registered post or the recorded 
delivery service. 

83 (5) It is an offence to fail to comply with this section and that offence shall be punishable on 
summary conviction with imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding level 5 on 
the standard scale or both. 

84 Section 8 For the purposes of the principal Act and this Act it shall be presumed, unless the 
contrary is shown, that a firearm has been rendered weapons incapable of discharging any shot, bullet or other 
missile, and has consequently ceased to be a firearm within the meaning of those Acts, if— 

 (b) that company or person has certified in writing that work has been carried out on the 
irearm in a manner approved by the Secretary of State for rendering it incapable of discharging any shot, bullet 
or other missile. 
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ใบอนุญาตทุกใบตอ้งมีค ารับรองจากผูท่ี้ท  าการตรวจสอบประเด็นต่างๆ ท่ีระบุในวรรค (b)  โดย
ยนืยนัวา่ไดพ้ิจารณาแลว้  ไม่มีเหตุผลท่ีผูร้้องไม่สมควรไดรั้บอนุญาตใหค้รอบครองอาวธุปืน” 85 
 3.1.3.6  การออกใบอนุญาตยกเลิก 
 มาตรา 11-(1)  เม่ือผูมี้ใบอนุญาตอาวุธปืนยื่นค าร้องขอมีหรือขอต่ออายุใบอนุญาตปืนสั้น  
ให้ออกหรือต่อไดไ้ม่เกินระยะเวลาท่ีระบุในมาตรา 26(3)  ของพระราชบญัญติัแม่บท  เพื่อให้หมดลง
ในระยะเวลาเดียวกนักบัใบอนุญาตอาวธุปืน86 
 (2)  เม่ือผูมี้ใบอนุญาตปืนสั้น  หรือปืนสั้ นและอาวุธปืน  ยื่นค าร้องขอมีใบอนุญาตอาวุธ
ปืน  หรือขอต่ออายุใบอนุญาตอาวุธปืน  อาจขอให้ออกใบอนุญาตปืนสั้นใหม่  โดยให้เร่ิมมีอายุในวนั
เดียวกบัใบอนุญาตอาวธุปืนท่ีออกใหใ้หม่หรือต่ออาย ุ ทั้งน้ี  ตอ้งคืนใบอนุญาตปืนสั้นดว้ย87 
 (3)  เม่ือมีการออกหรือต่อใบอนุญาตปืนสั้น  และผูร้้องไดรั้บอนุญาตอาวุธในคราวเดียวกนั  
หรือใบอนุญาตดงักล่าวไดรั้บการต่ออายุ  ผูร้้องเสียค่าธรรมเนียม 5 ปอนด์  แทนท่ีระบุไวใ้นมาตรา 32  
ของพระราชบญัญติัแม่บท88 
 

                                                   
85 Section 10. After section 26(2)(b) of the principal Act (rules requiring verification of matters 

contained in applications for certificates) there shall be inserted—  
 "(c) require any application for a certificate to be accompanied by a statement by the person 
verifying the matters mentioned in paragraph (b) above to the effect that he knows of no reason why the 
applicant should not be permitted to possess a firearm." 

86 Section 11.—(l) Where a person who holds a firearm certificate applies for the grant or renewal 
of a shot gun certificate that certificate may, if he so  requests, be granted or renewed for such period less than 
that specified in or prescribed under section 26(3) of the principal Act as will secure that it ceases to be in force 
at the same time as the firearm certificate. 

87 (2) Where a person who holds a shot gun certificate, or both such a certificate and a firearm 
certificate, applies for the grant of a firearm certificate, or for the renewal of the firearm certificate held by him, 
he may, on surrendering his shot gun certificate, apply for a new shot gun certificate to take effect on the same 
day as that on which the firearm certificate is granted or renewed. 

88 (3) Where a shot gun certificate is granted to a person or such a certificate held by him is 
renewed and on the same occasion he is granted a firearm certificate or such a certificate held by him is 
renewed the fee payable on the grant or renewal of the shot gun certificate shall be £5 instead of that specified 
in section 32 of the principal Act. 
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 (4)  อนุมาตรา (3)  ให้น าไปรวมไวใ้นขอ้ก าหนดท่ีอาจได้รับการแก้ไขโดยค าสั่งภายใต้
มาตรา 43  ของพระราชบญัญติัแม่บท89 
 3.1.3.7  การถอดถอนใบอนุญาต 
 มาตรา 12-(1)  เม่ือใบอนุญาตถูกถอดถอนตามมาตรา 30 (1) (a) หรือ (2)  ของ
พระราชบญัญติัแม่บท  หวัหนา้งานต ารวจจะแจง้ใหผู้ถื้อใบอนุญาตทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้
ส่งมอบใบอนุญาตและอาวธุปืนและกระสุนในครอบครองตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต90   
 (2)  หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามท่ีแจง้ตามอนุมาตรา (1)  ถือเป็นการกระท าอาชญากรรม  
และจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับไม่เกินระดบั 4 ของระดบัมาตรฐาน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ91 
 (3)  เม่ือส่งมอบอาวธุปืนและกระสุนปืนตามท่ีไดรั้บแจง้ตามอนุมาตรา (1) แลว้92 
 (a)  หากอุทธรณ์ส าเร็จจะไดรั้บมอบอาวธุปืนและกระสุนปืน 
 (b)  หากไม่ส าเร็จศาลจะสั่งให้ปลดอาวธุปืนหรือกระสุนปืนตามท่ีเห็นสมควร 
 (c)  หากค าอุทธรณ์ไม่ไดรั้บพิจารณาจะมีการปลดอาวธุปืนหรือกระสุน 
                                                   

89 (4) Subsection (3) above shall be included in the provisions that may be amended by an order 
under section 43 of the principal Act. 

90 Section 12.—(l) Where a certificate is revoked by the chief officer of police under section 
30(l)(a) or (2) of the principal Act he may by notice in writing require the holder of the certificate to surrender 
forthwith the certificate and any firearms and ammunition which are in the holder's possession by virtue of the 
certificate; 

91 (2) It is an offence to fail to comply with a notice under subsection (1)'above; and that offence 
shall be punishable on summary conviction with imprisonment for a term not exceeding three months or a fine 
not exceeding level 4 on the standard scale or both. 

92 (3) Where a firearm or ammunition is surrendered in pursuance of a notice under subsection (I) 
above, then— 

 (a) if an appeal against the revocation of the certificate succeeds, the firearm or ammunition shall 
be returned;  

 (b) if such an appeal is dismissed, the court may make such order for the disposal of the 
firearm or ammunition as it thinks fit; 

 (c) if no such appeal is brought or such an appeal is abandoned, the firearm or ammunition 
shall be disposed of— 

  (i) in such manner as the chief officer of police and the owner may agree; or 
  (ii) in default of agreement, in such manner as the chief officer may decide; but 

subject, in a case within sub-paragraph (ii), to the provisions of subsection (4) below. 
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 i)  ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีและเจา้ของจะตกลงกนั หรือ 
 ii)  หากไม่สามารถตกลงกนัไดใ้ห้เจา้หนา้ท่ีเป็นผูต้ดัสิน 
 (4)  หวัหนา้งานต ารวจจะแจง้ให้เจา้ของปืนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามอนุมาตรา (3) (c) 
(ii)  เจา้ของสามารถยื่นอุทธรณ์ไดต้ามมาตรา 44  ของพระราชบญัญติัแม่บท  และศาลอาจสั่งไม่รับ
อุทธรณ์หรือสั่งใหป้ลดอาวธุ  หากเห็นสมควร93 
 (5)  อนุมาตรา 4  ของมาตรา 30  ของพระราชบญัญติัแม่บท (การส่งมอบใบอนุญาตท่ีถูก
ถอดถอนใบอนุญาตภายใน 21 วนั  หรือขยายระยะเวลาหากมีการอุทธรณ์)  ไม่มีผลบงัคบัใช้กบัการ 
ถอดถอนตามอนุมาตรา (1) (a) หรือ (2)  ของมาตราดงักล่าว  และมีการยื่นหมายตามอนุมาตรา (1) และ 
วรรค 1 ของตอนท่ี 1 และวรรค 1-5 ของตอนท่ี 2  ของก าหนดการ 5  มีผลบงัคบัใชต้ามอนุมาตรา 4 เม่ือ 
มีการอุทธรณ์การถอดถอนใบอนุญาต94 
 3.1.3.8  ผูป้ระมูล  ผูพ้กพา  หรือผูเ้ก็บรักษา 
 มาตรา 14-(1) 95  กรณีต่อไปน้ีถือวา่ผูป้ระมูล  ผูพ้กพา  หรือผูเ้ก็บรักษาก่ออาชญากรรม 
 (a) ไม่ระมดัระวงัในการเก็บรักษาอาวุธปืนและกระสุนปืน ตามมาตรา 9 (1)  ของ
พระราชบญัญติัแม่บท  บุคคลดงักล่าวหรือบริวารครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต  หรือ 

                                                   
93 (4) The chief officer of police shall give the owner notice in writing of any decision under 

subsection (3)(c)(ii) above, the owner may appeal against that decision in accordance with section 44 of the 
principal Act and on such an appeal the court may either dismiss the appeal or make such order as to the 
disposal of the firearm or ammunition as it thinks fit. 

94 (5) Subsection (4) of section 30 of the principal Act (surrender of revoked certificate within 
twenty-one days with extension in cases of appeal) shall not apply where the revocation is under subsection  
(1 )(a) or (2) of that section and a notice is served under subsection (1) above; and paragraph 1 of Part I and 
paragraphs 1 to 5 of Part II of Schedule 5 to that Act (appeal jurisdiction and procedure) shall apply to an 
appeal under subsection (4) above as they apply to an appeal against the revocation of a certificate. 

95 Section 14.—( 1) It is an offence for an auctioneer, carrier or warehouseman—  
 (a) to fail to take reasonable precautions for the safe custody of any warehousemen. 

firearm or ammunition which, by virtue of section 9(1) of the principal Act, he or any servant of his has in his 
possession without holding a certificate; or 
  (b) to fail to report forthwith to the police the loss or theft of any such firearm or 
ammunition. 
 (2) An offence under this section shall be punishable on summary conviction with 
imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding level 5 on the standard scale or both. 
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 (b) ไม่รายงานเม่ืออาวธุสูญหายหรือถูกขโมย 
 (2)  อาชญากรรมตามมาตราน้ีมีบทลงโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน ระดบั 5 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 3.1.4  สหพนัธรัฐมาเลเซีย (Arms Act, 1960 (Act 206))  
  มาตรา 2 (1) ในฉบบัน้ี  นอกจากจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  “อาวุธปืน” หมายถึง  อาวุธใดๆ ท่ีมีล ากล้องยิงให้ตายได้  โดยการบรรจุลูกกระสุนหรือ
จรวดอย่างอ่ืนเขา้ไปส าหรับยิงออกมาจากปากล ากลอ้งนั้น  และให้หมายรวมถึงอาวุธอ่ืนท่ีออกแบบ
หรือให้ปรับใช้  หรือสามารถปรับใช้ในการยิงดว้ยของเหลวหรือแก็ส  หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นอนัตราย 
แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้  กับให้หมายรวมถึงปืนลมท่ีเป็นปืนสั้ น  ปืนยาว  ปืนกล  ปืนพก  และ 
ส่วนประกอบใดๆ ของอาวุธดงักล่าวนั้น  กบัเคร่ืองอุปกรณ์ใดๆ  ของอาวุธดงักล่าวท่ีออกแบบหรือให้
ปรับใช ้ เพื่อใหเ้กิดเสียงหรือแสงวบัวาวนอ้ยลง  จากการยงิดว้ยอาวธุดงักล่าวนั้นดว้ย96 
  “ใบอนุญาตอาวธุปืน”  หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามก าหนดไวใ้นมาตรา 497  
  “ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน”  หมายถึง  การอนุญาตให้พาและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนท่ีออกใหต้ามมาตรา 498 
  “อธิบดีกรมต ารวจ”  หมายรวมถึงผูบ้ญัชาการต ารวจท่ีมีอ านาจควบคุมต ารวจแห่งมาเลเซีย
ไม่วา่ในทอ้งท่ีใดหรือรัฐใด99 
  “ปืนสั้น” หมายถึง อาวุธปืนอย่างใดๆ ซ่ึงมีความยาวของล ากลอ้งวดัจากปากกระบอกถึง
จุดท่ีมีการระเบิดในการยงิไม่เกินเกา้น้ิว100 

                                                   
96 “arm” means any lethal barrelled weapon of any description from which any shot, bullet or other 

missile can be discharged, or which can be adapted for the discharge of any such shot, bullet or other missile, 
and any weapon of whatever description designed or adapted or which can be adapted for the discharge of any 
noxious liquid, gas or other thing, and includes an air gun, air pistol, automatic gun, pistol and any component 
parts of any such weapon, and any accessory to those weapons designed or adapted to diminish the noise or 
flash caused by firing the weapon; 

97 “arms licence” means a licence granted under section 4; 
98 “arms permit” means a permit to carry and use arms and ammunition granted under section 4; 
99 “Chief Police Officer” includes a Commissioner of Police vested with the control of the Royal 

Malaysia Police in respect of any area or State; 
100 “pistol” means any arm of which the length of the barrel measured from the muzzle to the point 

at which the charge is exploded on firing does not exceed nine inches; 
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  (2)  ในกรณีท่ีเก่ียวกับพื้นท่ีซ่ึงปกครองโดยอธิบดีกรมต ารวจ  นอกเหนือจากอธิบดี 
กรมต ารวจแห่งรัฐ  ซ่ึงพื้นท่ีนั้นตั้งอยู ่ กฎหมายฉบบัน้ีให้ถือว่าอธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐมีความหมาย
อยา่งเดียวกบัอธิบดีต ารวจผูป้กครองพื้นท่ีนั้น101 
  หลกัเกณฑ์การขออนุญาตมีและพกพา  ในการขออนุญาตเก่ียวกบัอาวุธปืนจะมี 2 ลกัษณะ 
คือ การขออนุญาตมีอาวธุปืน และการขออนุญาตพกพาและใชอ้าวธุปืน 
  มาตรา 3 (1)  ตามกฎหมายฉบบัน้ีและกฎขอ้บงัคบัใดๆ  ท่ีออกตามกฎหมายฉบบัน้ีจะไม่มี
บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง  ยดึถือ  หรือควบคุมซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนใดๆ  นอกจากจะได้
เป็นผูถื้อใบอนุญาตอาวธุปืนท่ีออกให้แก่เขาตามมาตรา 4102 
  (2)  กรณีตามมาตรา 3 (1)  บุคคลอาจมีหรือใช้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไดภ้ายใน
ขอบเขตของการอนุญาตอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีออกให้แก่เขาตามมาตรา 4 
  ทั้งน้ี  จะมีผลบงัคบัเป็นใบอนุญาตอาวุธปืนในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน
ปืนท่ีออกใหแ้ก่บุคคลอ่ืนบางคนดว้ย103 
  แต่อยา่งไรก็ตาม  มาตรา 6 ไดบ้ญัญติัเป็นขอ้ยกเวน้ของมาตรา 3 ไว ้คือ  
  มาตรา 6 (1)  มาตรา 3  จะไม่ใชบ้งัคบัแก่พระราชาธิบดี  หรือผูป้กครองรัฐ  หรือเจา้ผูค้รอง
นครแห่งรัฐใดๆ ... 
  (2) ภายใตบ้งัคบัมาตรา 3... 
 
 
 
 

                                                   
101 (2) In relation to an area which is administered by a Chief Police Officer other than the Chief 

Police Officer of the State within which the area is situate references in this Act to the Chief Police Officer of a 
State shall be construed as references to the Chief Police Officer administering the area. 

102 Section 3. (1) Subject to this Act and any regulations made thereunder, no person shall have in 
his possession, custody or control any arms or ammunition unless he is the holder of an arms licence in that 
behalf granted to him under section 4. 

103 (2) Notwithstanding subsection (1), a person may carry and use arms or ammunition in 
accordance with the terms of a valid permit granted to him under section 4: Provided that there is in force  
an arms licence in respect of those arms and ammunition granted to some other person. 
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  (g)104  บุคคลอาจพกพาหรือใช้อาวุธปืนโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาต
พกพาดงัน้ี 
  (i) ปืนยาวขนาดเล็กไม่เกิน .22  คาลิเบอร์ และเคร่ืองกระสุนปืนดงักล่าว  ท่ีสถานฝึกยิงปืน
ขนาดเล็ก  โดยเจา้ของหรือผูจ้ดัการของสถานฝึกยิงหรือแสดงการยิงดงักล่าวมอบอาวุธปืน  หรือเคร่ือง
กระสุนปืนดงักล่าวให้  และสถานฝึกยิงหรือท่ีแสดงการยิงดงักล่าว  ไดจ้ดัให้มีข้ึนตามใบอนุญาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  และตามเง่ือนไขท่ีออกโดยอธิบดีต ารวจแห่งรัฐท่ีสถานท่ีดงักล่าวตั้งอยู ่
  (ii)  อาวุธและกระสุนลูกซ้อมยิงท่ีใช้ในการแสดงละคร  หรือการแสดงท านองเดียวกนั  
หรือในการแข่งขนักีฬา  ซ่ึงบุคคลไดมี้ส่วนอยู่ด้วยในการนั้น  ถา้หากได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากอธิบดีต ารวจแห่งรัฐ  ท่ีการแสดงหรือการแข่งขนัดงักล่าวมีข้ึน  โดยตอ้งใช้อาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืนดงักล่าว  ในการแสดงหรือการแข่งขนักีฬาดงักล่าวดว้ย105 
  (3) 106  บุคคลจะไม่ถูกถือวา่ฝ่าฝืนมาตรา 3  ดว้ยเหตุผลเพียงวา่ในระหวา่งเดือนมิถุนายน
ของปีใดเขามีไวใ้นครอบครอง  ยดึถือ  ใชค้วบคุม  พกพา  หรือ  ใช ้ ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
โดยไม่มีใบอนุญาตหรือค าอนุญาต  ถ้าหากบุคคลนั้น  ได้มีอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้น
ครอบครองของตน  หรือไดรั้บอนุญาตให้พกพาและใชอ้าวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  ในวนัท่ี 30  
มิถุนายนของปีเดียวกนั  ตามขอ้ก าหนดของใบอนุญาตพกพาแลว้ 
 

                                                   
104 (2) Notwithstanding section 3— 

(g) a person may, without holding an arms licence or arms permit, carry or use— 
 (i) a miniature rifle not exceeding .22 calibre and ammunition therefor at a miniature 
rifle range or shooting gallery, if the rifle or ammunition is provided for his use by the owner or manager of the 
range or gallery, and if the range or gallery is conducted with the permission in writing of, and subjected to such 
conditions as may be prescribed by, the Chief Police Officer of the State in which it is situated; 

105  (ii) arms and blank ammunition at a theatrical performance or rehearsal thereof or at 

an athletic meeting in which he is taking part, if the permission in writing of the Chief Police Officer of the 
State in which the performance, rehearsal or meeting is taking place has been obtained to the use of the arms or 
ammunition in the course of the performance, rehearsal or meeting. 

106 (3) A person shall not be deemed to have contravened section 3 by reason only of the fact that 
during the month of July in any year he has in his possession, custody or control or is carrying or using any 
arms or ammunition in respect of which no licence or permit is in force, if the person had the arms or 
ammunition in his possession or was authorized to carry and use the arms or ammunition on the 30th day of 
June of the same year under an arms licence or arms permit in that behalf. 
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  3.1.4.1  การขออนุญาต 
  มาตรา 4 (1)  ค  าขอส าหรับใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้ท าตาม
แบบท่ีก าหนดไว ้ ยื่นต่ออธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐ  ซ่ึงผูย้ื่นค าขอมีถ่ินท่ีอยู่  และให้ระบุรายละเอียด
ต่างๆ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอดงักล่าว107 
  (2)  ตามกฎหมายฉบบัน้ีและกฎ ขอ้บงัคบัใดท่ีออกตามกฎหมายฉบบัน้ี  อธิบดีกรมต ารวจ
จะอนุญาตตามค าขออนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนฉบบัใดก็ไดต้ามควรแก่กรณี  
ถา้เป็นท่ีพอใจวา่ค าขอนั้นมีเหตุอนัสมควร  ในการให้ผูข้อมีไวใ้นครอบครอง  ยึดถือ  ควบคุม  พกพา  
และใช ้ ไดต้ามควรแก่กรณี  ซ่ึงอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ตามท่ีระบุรายละเอียดไวใ้นค าขอนั้น  
และในการน้ีให้ผูข้อมีอ านาจกระท าการไดเ้ท่าท่ีจะไม่เป็นอนัตรายต่อสาธารณชนหรือผลประโยชน์
ของสาธารณชน108 
  (3)  ใบอนุญาตอาวธุปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีก าหนดไว ้ 
และจะก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดใดๆ  ให้ผูย้ึดถือปฏิบัติได้  ลักษณะสภาพและจ านวนหรือ
เคร่ืองหมายบ่งบอกอ่ืนๆ  ของอาวธุปืนท่ีออกใบอนุญาตให้  และในส่วนเก่ียวกบัเคร่ืองกระสุนปืนก็จะ
มีก าหนดไวใ้ห้ยึดถือไวเ้ป็นจ านวนเท่าใด  ในเวลาหน่ึงใด  กับรายการอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ใบอนุญาตนั้น109 

                                                   
107 Section 4. (1) An application for an arms licence or arms permit shall be made in the prescribed 

form to the Chief Police Officer of the State in which the applicant resides, and shall state such particulars as 
may be required by the said form. 

108 (2) Subject to this Act and any regulations made thereunder, a Chief Police Officer may grant 
to an applicant an arms licence or arms permit, as the case may be, if he is satisfied that the applicant has a good 
reason for having in his possession, custody or control, or for carrying and using, as the case may be, the arms 
and ammunition in respect of which the application is made, and that he can be authorized in that behalf without 
danger to the public safety or the public interest. 

109 (3) An arms licence or arms permit shall be in such form as may be prescribed, and shall specify the 
conditions and restrictions subject to which it is held, the nature and number or other identification mark of the 
arms to which it relates and, as respects ammunition, the quantities authorized to be held at any one time 
thereunder, and such other matters as may be prescribed. 
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  (4)  รายการต่างๆ  ของใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนทุกฉบบัท่ีออกให้
หรือท่ีออกให้ใหม่ตามมาตราน้ี  ตอ้งลงไวใ้นทะเบียนซ่ึงอธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐเก็บรักษาไวต้าม
รูปแบบ  วธีิการ  และสถานท่ีดงัท่ีอาจจะไดก้ าหนดไว้110 
  (5)  ถ้ามีค  าขอใบอนุญาตเก่ียวกบัอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีไม่มีตวัอกัษร  ตวัเลข  
หรือเคร่ืองหมายอย่างอ่ืนท านองเดียวกันน้ี  ซ่ึงอาจจะได้มีการระบุไวเ้รียบร้อยแล้ว  ก่อนท่ีจะออก
ใบอนุญาตใหเ้จา้พนกังานผูรั้บค าขอ  จะลงเคร่ืองหมายท่ีอาวุธหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามท่ีรู้หรือปรากฏ 
ข้ึนในภายหลงัไดต้ามควรแก่กรณี  แต่การกระท าดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการเสียหายหรือลอกเลียนแบบ
ตวัอกัษร  ตวัเลข  หรือเคร่ืองหมายอยา่งอ่ืนดงักล่าวนั้น111 . 
  มาตรา 5  (1) 112  หา้มมิใหอ้อกใบอนุญาตหรือการต่อใบอนุญาตอาวธุ  ส าหรับ 
  (ก)  ปืนสั้นชนิดท่ีสามารถยิงซ ้ าไดห้ลายคร้ัง เวน้แต่กล่องเก็บกระสุนในปืนจะถูกสร้าง
หรือถูกใส่อย่างถาวร ให้สามารถยิงกระสุนปืนไดม้ากกว่าหน่ึงคร้ังท่ีการกดของไกปืนในแต่ละคร้ัง  
หรือในกรณีของปืนสองล ากลอ้ง, หน่ึงกระสุนปืนในแต่ละล ากลอ้ง 

                                                   
110 (5) The particulars of every arms licence or arms permit granted or renewed under this section 

shall be entered in a register to be kept by the Chief Police Officer of a State in such form and manner and at 
such place as may be prescribed.  

111 (6) If application is made for a licence in respect of any arms or ammunition not marked with 
letters or figures or in such other manner that the same may be readily identified, the officer to whom 
application is made may, before issuing the licence, cause the arms or ammunition, as the case may be, to be 
marked with some permanent mark whereby the same may be afterwards known and identified, but in such 
manner as not to injure or deface the same. 

112 Section 5 (1) No arms licence shall be granted or renewed for— 
 (a) a pump or repeating shot gun of any kind, unless the magazine of the gun is so constructed or 
permanently plugged as to render it incapable of firing more than one cartridge at each pressure of the trigger 
or, in the case of a double-barrelled gun, one cartridge from each barrel; 
 (b) an arm that is so designed or adapted that if pressure is applied to the trigger missiles continue 
to be discharged until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missiles is empty; 
(c) any arm of any description designed or adapted for the discharge of any noxious liquid, gas or other thing; 
(d) any grenade or bomb or other like missile;  

(e) any ammunition containing or designed or adapted to contain any noxious liquid, gas or other 
thing. 
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  (ข)  อาวุธท่ีถูกออกแบบหรือดดัแปลงความดนัของไกปืน เพื่อปล่อยกระสุนปืนมาเร่ือยๆ 
จนกวา่ความดนัของไกปืนจะเปล่ียนไปหรือกระสุนปืนในกล่องเก็บกระสุนปืนหมด 
  (ค)  อาวุธปืนใดท่ีถูกออกแบบหรือดดัแปลงส าหรับปล่อยของเหลว  ก๊าซ  หรือส่ิงอ่ืนๆ  
ท่ีเป็นพิษ 
  (ง)  ลูกระเบิดหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเหมือนกบักระสุนปืน 
  (จ)  กระสุนปืนใดท่ีบรรจุหรือถูกออกแบบหรือดัดแปลง เพื่อให้บรรจุของเหลว  ก๊าซ  
หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นพิษ 
  (2)  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธหรือต่ออายุใบอนุญาตให้กับบุคคลท่ีมีอายุต  ่ากว่า 
สิบแปดปี 
  เวน้แต่อธิบดีกรมต ารวจของรัฐท่ีผูข้ออนุญาตมีอายุเกินสิบหกปีแต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีมีท่ี
อยู่  ถ้าเป็นท่ีพอใจว่าสภาพแวดลอ้มท่ีด ารงชีพอยู่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกใบอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต  ยอ่มข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเขาท่ีจะยกเวน้บทบญัญติัของอนุมาตราน้ี และให้บนัทึกเหตุผล
ในการกระท าเช่นนั้นไวด้ว้ย113 
  (3) 114  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธในนามบริษทั  ห้างหุ้นส่วน  คณะบุคคล  แต่ไม่ห้าม
การออกใบอนุญาตอาวุธให้แก่ผูรั้บผิดชอบเป็นตวัแทนของบริษทั  ห้างหุ้นส่วน  หรือคณะบุคคล   
ในการครอบครอง  ดูแล  หรือควบคุมอาวุธหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีเป็นของบริษทั  ห้างหุ้นส่วน  หรือ
คณะบุคคล 

                                                   
113 Section 5 (2) No arms licence or arms permit shall be granted or renewed to a person under the 

age of eighteen years: 
Provided that the Chief Police Officer of the State in which an applicant of at least sixteen but 

under the age of eighteen years resides may, if he is satisfied that exceptional circumstances exist such as would 
justify the grant or renewal of a licence to the person, at his discretion waive the provisions of this subsection, 
and shall record his reasons for doing so thereon. 

114 Section 5 (3) No arms licence or arms permit shall be granted in the name of any firm, 
partnership, company or corporation, but nothing in this subsection shall prevent an arms licence being issued 
to a responsible person nominated by or on behalf of a firm, partnership, company or corporation to have 
possession, custody or control of the arms or ammunition owned by the firm, partnership, company or 
corporation. 
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  (4)  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตอาวุธ  ถา้ไม่มีใบอนุญาตอาวุธท่ีใช้บงัคบั
อยูอ่อกใหใ้นส่วนของอาวธุและเคร่ืองกระสุนปืน115 
  3.1.4.2  ผูมี้อ านาจออกใบอนุญาต 
  มาตรา 4 (1)  ค  าขอส าหรับใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้ท าตาม
แบบท่ีก าหนดไว ้ โดยยื่นต่ออธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐท่ีผูย้ื่นค าขอมีถ่ินท่ีอยู่และให้ระบุรายละเอียด
ต่างๆ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอดงักล่าว 
  อย่างไรก็ตามยงัมีเง่ือนไขว่า  ผูมี้อ  านาจในการออกใบอนุญาตอาจจะไม่อนุญาตได้  ตาม
มาตรา 30 (1) (2) (3) (4) และมาตรา 31 
  มาตรา 30 (1)  อธิบดีกรมต ารวจหรือเจา้พนกังานต ารวจผูมี้อ านาจออกใบอนุญาตให้มีหรือ
พกพาตามกฎหมายน้ีอนัใหไ้วต้ามมาตรา 57  โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมต ารวจได ้
  (ก)  ไม่อนุญาตตามค าขอรับใบอนุญาตใหมี้หรือพกพาท่ีไม่ระบุเหตุผลเพื่อการนั้น 
  (ข)  ไม่อนุญาตตามค าขอให้ออกใหม่  เพิกถอน  หรือหยุดใช้ชัว่คราว  ซ่ึงใบอนุญาตให้มี
หรือพกพาใดๆ  ท่ีออกตามกฎหมายน้ี  เพื่อเหตุผลแห่งความปลอดภยัสาธารณะ  หรือประการอ่ืนๆ  
โดยจดแจง้ไวใ้หป้รากฏ116 
  (2)  เม่ือใบอนุญาตให้มีหรือพกพาใดๆ  ถูกเพิกถอนหรืองดใช้  ให้บุคคลท่ียึดถือ
ใบอนุญาตดงักล่าวไวส่้งมอบใบอนุญาตแก่สถานีต ารวจท่ีใกลท่ี้สุดโดยมิชกัชา้117 
  (3)  ใบอนุญาตให้มีหรือพกพาทุกฉบบัให้ถือว่าตกอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขหรือขอ้จ ากดั  ตามท่ี
เจา้พนกังานผูอ้อกใหไ้ดร้ะบุหรือสลกัหลงัไวใ้นใบอนุญาตใหมี้หรือพกพาท่ีออกให้นั้น118 

                                                   
115 Section 5 (4) No arms permit shall be granted or renewed unless there is an arms licence in 

force in respect of the arms and ammunition described therein. 
116 Section 30. (1) A Chief Police Officer may, or any police officer having authority to grant or 

issue any licence or permit under this Act by virtue of any delegation of the power to him under section 57 may 
with the approval of the Chief Police Officer having jurisdiction over him,— 

 (a) refuse any application for the grant of a licence or permit without assigning 
any reason therefor;  

 (b) refuse any application for the renewal of, or revoke or suspend, any licence or 
permit granted under this Act for reasons of public safety or other grounds to be duly recorded by him. 

117 (2) Where any licence or permit is revoked or suspended the person in possession thereof shall 
without delay deliver the same up to the nearest police station. 

118 (3) Every licence or permit shall be held subject to such conditions or restrictions as may be 
prescribed and as the officer granting the licence or permit may impose and endorse thereon. 
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  (4)  บุคคลใดไม่พอใจการไม่อนุญาตตามค าขอให้ออกใบอนุญาตให้มีหรือพกพาหรือต่อ
เง่ือนไขใดๆ  ซ่ึงก าหนดโดยเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตให้มีหรือพกพาหรือต่อการถูกเพิกถอนหรือ
งดใชใ้ดๆ  ซ่ึงใบอนุญาตให้มีหรือพกพาอาจยื่นอุทธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อรัฐมนตรี  ภายในหน่ึง
เดือนนบัแต่วนัท่ีไม่อนุญาตวนัท่ีออกขอ้ก าหนด  วนัเพิกถอนหรืองดใชด้งักล่าวค าวินิจฉยัของรัฐมนตรี
ใหถื้อเป็นท่ีสุด119 
  มาตรา 31  รัฐมนตรีอาจออกค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้
พกพาอาวธุปืนใดๆ ก็ได ้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้เหตุผลเพื่อการนั้น120 
  3.1.4.3  โทษเก่ียวกบัใบอนุญาต 
  มาตรา 8  บุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายฉบบัน้ี121 
  (ก)  บุคคลใดมีไวใ้นครอบครอง  ยึดถือ  ควบคุม  พกพา  หรือใช ้ ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนใดๆ  โดยไม่มีใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนดงักล่าว  หรือกระท าการ
อ่ืนใดนอกจากท่ีไดรั้บอนุญาตไวใ้นใบอนุญาตอาวธุปืนหรือใบพกพา  หรือในกรณีเคร่ืองกระสุนปืนมี
ไวเ้กินจ านวนท่ีไดรั้บอนุญาต  หรือ 
  (ข)  บุคคลใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัในใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาต
พกพาอาวธุปืนซ่ึงตนยดึถือได ้
  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนริงกิตหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
 

                                                   
119 (4) Any person dissatisfied by any refusal to grant or renew a licence or permit, or with any 

condition imposed thereon by the officer granting the licence or permit, or by any revocation or suspension of 
the licence or permit, may within one month of the date of the refusal, imposition, revocation or suspension, 
appeal in writing to the Minister, whose decision shall be final and conclusive. 

120 Section 31. The Minister may order the revocation of any arms licence or arms permit without 
giving any reason therefor. 

121 Section 8. Any person who in contravention of the provisions of this Act— 
  (a) has in his possession, custody or control, or carries or uses any arm or ammunition 
without an arms licence or arms permit in that behalf or otherwise than as authorized by the licence or permit 
or, in the case of ammunition, in quantities in excess of those so authorized; or 
 (b) fails to comply with any condition or to observe any restriction subject to which an arms 
licence or arms permit is held by him, shall, on conviction, be liable in respect of any such contravention to 
imprisonment for a term not exceeding seven years, or to a fine not exceeding ten thousand ringgit, or to both. 
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  3.1.4.4  เง่ือนไขภายหลงัไดรั้บอนุญาต 
  มาตรา 7 (1) 122  ในกรณีอาวุธปืนสูญหายหรือถูกท าลาย  หรือเคร่ืองกระสุนปืนสูญหาย  
บุคคลซ่ึงมีช่ือในใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดค้รอบครองอาวุธ
ปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นไวก่้อนท่ีวนัสูญหายหรือถูกท าลายดงักล่าว  มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้สถานีต ารวจ
ท่ีใกลท่ี้สุดกบัท่ีอยูข่องบุคคลดงักล่าวนั้น  โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ แต่ตอ้งกระท าภายในสิบส่ีวนันบั
แต่ไดรู้้ถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดงักล่าว  และการละเลยไม่แจง้ภายในก าหนดดงักล่าว  บุคคลท่ีว่า
นั้นทุกคนจะถูกลงโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนัริงกิต 
  (1)  บุคคลใดซ่ึง123 
  (ก)  โดยเจตนาท าให้เสียหาย  ท าลาย  เปล่ียนแปลง  ดัดแปลง  ปลอมหรือแปลง  ซ่ึง
เคร่ืองหมายใดๆ ท่ีใชส้ าหรับเป็นเคร่ืองก าหนดตวัอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนใดๆ  ของผูผ้ลิตอาวุธ
ปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนดงักล่าว  หรือท่ีก าหนดไวต้ามใบอนุญาตอาวุธปืนนั้นๆ หรือตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรา 4 (6) 
  (ข)  โดยเจตนาฉอ้โกงท าเคร่ืองหมายท่ีอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนใดๆ  ดว้ยเคร่ืองหมาย
ใหเ้หมือนหรือจงใจใหเ้หมือนกบัเคร่ืองหมายใดๆ ดงัระบุไวใ้นวรรค (ก) 

                                                   
122 Section 7. (1) Whenever any arms are lost or destroyed or any ammunition is lost, the person 

named in any arms licence to which the arms or ammunition relate and any other person who may have been in 
possession of the arms or ammunition immediately before the loss or destruction thereof shall, as soon as 
possible but in any case within fourteen days after becoming aware of the loss or destruction, make a report 
thereof at the police station nearest to the places where the persons respectively reside; and upon failure so to 
report within the said period every such person shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one 
thousand ringgit. 

123 (2) Any person who— 
 (a) wilfully obliterates, defaces, alters, counterfeits or forges any mark which is used for 
the identification of any arms or ammunition by the manufacturer thereof, or by which any arms or ammunition 
may be identified in accordance with any arms licence, or which has been affixed under subsection 4(6); 
 (b) fraudulently marks any arms or ammunition with any mark resembling or intended to 
resemble any mark referred to in paragraph (a); or 
 (c) wilfully destroys any arm without the written consent of the Chief Police Officer of the 
State, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or to a fine not 
exceeding two thousand ringgit, or to both. 
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  (ค)  โดยเจตนาท าลายอาวุธปืนใดๆ  โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอธิบดี 
กรมต ารวจแห่งรัฐ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองพนัริงกิต  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  มาตรา 28124  ถา้ใบอนุญาตให้มีหรือพกพาอาวุธปืนท่ีออกให้ตามกฎหมายน้ีถูกท าลาย  
ลบเลือน  ฉีกขาด  หรือสูญหาย  ให้บุคคลผูมี้ช่ือในใบอนุญาตให้มีหรือพกพาดงักล่าวยื่นค าขอต่อ
เจา้พนักงานผูมี้อ านาจออกใบอนุญาตให้มีหรือพกพานั้น  และหากเป็นท่ีพอใจของเจา้พนักงาน
ดงักล่าว  โดยค าขอยืน่มาสุจริตถูกตอ้งและช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดแลว้  ให้ออกใบอนุญาต
ใหมี้หรือพกพาฉบบัใหม่มีขอ้ความเหมือนฉบบัท่ีถูกท าลายลบเลือน  ฉีกขาด  หรือสูญหายนั้นแก่ผูข้อ 
  มาตรา 38 (1)  ห้ามบุคคลใดท าให้กระบอกปืนสั้ นลง  นอกจากผูป้ระกอบการเกี่ยวกบั 
อาวุธปืนท่ีได้รับอนุญาต  ซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าจากอธิบดีกรมต ารวจแห่งรัฐท่ี
ผูป้ระกอบการนั้นท าธุรกิจอยู่125 
  (2)  จะไม่มีบุคคลใดเปล่ียนแปลงสภาพของอาวุธปืน  ซ่ึงก่อนเปล่ียนแปลงสภาพนั้น  
เป็นอาวุธปืนท่ีถูกผลิตข้ึนเพื่อมิให้สามารถใช้ยิงกระสุนผ่านออกไปจากล ากล้องปืนนั้นได้126 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายอาวุธปืนของประเทศไทย 

บทบญัญติัเก่ียวกับอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั้น   
ถือได้ว่าเป็นเร่ืองเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของกฎหมายซ่ึงเป็นกรอบอันน าไปสู่ในเร่ือง
นโยบายหรือมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  รัฐตอ้งก าหนดข้ึนมา
ภายในขอบเขตของกฎหมาย  เพื่อควบคุมดูแลและกวดขนัการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน และอ่ืนๆ  ให้สอดคลอ้งและถูกต้องตามเจตนารมณ์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคมซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลักของรัฐและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  
 

                                                   
124 Section 28. If any licence or permit granted under this Act is destroyed, defaced, mutilated or 

lost, the person named therein may, on application to any officer authorized to issue the licences or permits and 
on satisfying him that the application is made in good faith, obtain from him, on payment of the prescribed fee, 
a new licence or permit in lieu of that destroyed, defaced mutilated or lost. 

125 Section 38. (1) No person, other than a licensed arms dealer having the prior written consent of 
the Chief Police Officer of the State in which the dealer carries on business, shall shorten a barrel of any  arm. 

126 (2) No person shall convert into an arm anything which, prior to the conversion, is so constructed  
as to be incapable of discharging any missile through the barrel thereof. 
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เก่ียวกบัอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  โดยเฉพาะพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ซ่ึงเป็น
กฎหมายแม่บทหลกัในการบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในปัจจุบนั 

ดงันั้น รัฐเป็นผูก้  าหนดขั้นตอน  วธีิการปฏิบติัและขอ้หา้มในรูปแบบของขอ้บญัญติัตาม
กฎหมาย  โดยประชาชนมีสิทธิท่ีจะปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองโดยการขออนุญาตมีและ
ใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  หากประชาชนผูน้ั้นมีคุณสมบติัและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ หากไม่ปฏิบติัตามหรือกระท าการในส่ิงท่ีกฎหมายบญัญติัห้ามไวจ้ะ
ถือว่าเป็นผูก้ระท าความผิดและตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย  ในชั้นน้ีขออธิบายถึงหลกักฎหมาย  
เจตนารมณ์  และความมุ่งหมายของกฎหมายไทยฉบบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนพอสังเขป  ดงัน้ี 

1)  พระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียม 
อาวธุปืน พ.ศ. 2490 

ส าหรับพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ถือว่าเป็นกฎหมายเก่ียวกับอาวุธปืน
โดยเฉพาะซ่ึงได้ก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษของความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกับอาวุธปืนไวอ้ย่าง
ชดัเจน  ทั้งน้ี รัฐมีจุดประสงคท่ี์จะคุม้ครองความสงบสุขของประชาชนภายในรัฐมิให้ถูกคุกคามจาก
การกระท าความผิดท่ีมาจากอาวุธปืน  รัฐจึงก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมการด าเนินกิจการต่างๆ ของ 
บุคคลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืนโดยท่ีบุคคลจะด าเนินกิจกรรมดงักล่าวไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาต
จากรัฐเป็นกรณีไป  จึงพอสรุปไดว้า่ เจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของพระราชบญัญติัดงักล่าววา่ รัฐตอ้งการ
ใหกิ้จกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวธุปืนอยูใ่นความควบคุมของรัฐและสามารถตรวจสอบได ้

2)  ค  าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ฉบบัท่ี 37 พ.ศ. 2519 
  ค าสั่งดงักล่าวเป็นกฎหมายอาวุธปืนท่ีออกมาในเวลาต่อมาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธของประเทศ  รวมทั้ ง เพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการอาวุธปืนและอาวุธประเภทอ่ืนของทางราชการทหารและต ารวจ  ทั้งน้ี ในขณะท่ี
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  กล่าวถึงการผลิตอาวุธปืนไวน้อ้ยมาก  ค  าสั่งของคณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน ฉบบัท่ี 37 หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปว่า ค  าสั่ง ปร. 37  เป็นกฎหมายท่ีก าหนด
มาตรการควบคุมในส่วนการผลิตอาวุธปืนโดยเอกชนไว้อย่างละเอียด  แต่อย่างไรก็ตาม 
วตัถุประสงค์ของการผลิตยงัถูกจ ากัดอยู่ท่ีการผลิตส าหรับใช้ในราชการทหารและต ารวจเป็น 
หลกัการจ าหน่ายอาวุธท่ีผลิตได้ให้บุคคลทัว่ไปท าได้ในกรณีท่ีจ ากดั  ค  าสั่ง ปร. 37 บญัญติัให้
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเป็นผูรั้กษาการตามกฎหมาย  ทั้งน้ี เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา่ การ
ผลิตอาวุธเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญั  อนัอาจส่งผลต่อความปลอดภยัของผูท่ี้น าอาวุธไปใช ้ 
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รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้ จึงจ าเป็นตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลท่ีเคร่งครัดของผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
  3) พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  และพระราชกฤษฎีกาควบคุมการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวธุยทุธภณัฑแ์ละส่ิงท่ีใชใ้นการสงคราม พ.ศ. 2535 
  พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  มีวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์เพื่อ
ควบคุมการประกอบกิจการของเอกชนหรือบุคคลทัว่ไปในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาวุธยุทธภณัฑ์  (อาวุธ
หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้อาจน าไปใชใ้นการรบหรือการสงครามได้127)  กิจกรรมท่ีกฎหมายประสงค ์
จะควบคุม  ได้แก่  การสั่งเขา้มา  น าเข้ามา  ผลิต  และมี  ส าหรับการส่งออกนั้น  ได้มีการออก 
พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการ
สงคราม พ.ศ. 2535 ไว ้ควบคุมเป็นการเฉพาะอีกส่วนหน่ึงการประกอบกิจการเก่ียวกบัอาวุธยุทธภณัฑ ์ 
ซ่ึงนอกจากโดยสภาพจะเป็นวตัถุท่ีก่อให้เกิดอนัตรายและสร้างความเสียหายได้มากแล้วกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวกบัอาวุธยุทธภณัฑ์อาจส่งผลต่อความมัน่คงและเสถียรภาพของประเทศชาติด้วยอีกส่วนหน่ึง  
การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัยุทธภณัฑ์จึงจ าเป็นตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลเป็นกรณีพิเศษโดยผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญด้านความมั่นคง  ด้วยเหตุน้ี พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530   
และพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการ
สงคราม  พ.ศ. 2535  จึงก าหนดใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเป็นผูรั้กษาการตามกฎหมาย 
  4)  พระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน พ.ศ. 2550 
 พระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน พ.ศ. 2550  มีวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณ์
เพื่อควบคุมการอนุญาตและมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  
รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษและอตัราค่าธรรมเนียมใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  เน่ืองจากค าสั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน  ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519  ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน
แลว้  บทบญัญติับางประการไม่สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั  จึงสรุปไดว้่า
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ มิให้ใช้บงัคบัแก่การผลิตอาวุธโดยส่วนราชการของ
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ทั้งน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมมีอ านาจ
อนุญาตใหบุ้คคลใดผลิตอาวธุส าหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโลม  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ
หรือส่วนราชการอ่ืนหรือรัฐวสิาหกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  ในการมีและใชต้ามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  นอกจากน้ีท่ีบญัญติัไวแ้ล้วตามพระราชบญัญติัน้ี  การกระท าใดซ่ึงได้รับอนุญาตตาม 

                                                   
127 พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530  มาตรา 4 
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พระราชบญัญติัน้ีให้การกระท านั้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตและปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  และกฎหมายวา่ดว้ย
การควบคุมยทุธภณัฑ์ 
 ความในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  บญัญติัไว้
ให้ยกเลิก (1)  ค  าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519  
(2)  พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบบัท่ี 37 ลงวนัท่ี  
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519  และ (3)  พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผน่ดิน ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2525  โดยมีบทเฉพาะกาลไวใ้น
มาตรา 63  ก าหนดไวว้า่ ค  าขออนุญาตใดๆ ตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ฉบบัท่ี 37 
ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519  ท่ียื่นไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัให้ถือว่าเป็นค าขอ
อนุญาตตามพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  พ.ศ. 2550  โดยอนุโลม  และให้ด าเนินการ
ต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี  ซ่ึงความในมาตรา 2  ไดก้ าหนดไวว้่า  พระราชบญัญติัโรงงานผลิต
อาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  ให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
เม่ือกฎหมายฉบบัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550  กฎหมายฉบบั
ดงักล่าวจึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2550  ประกอบกบัมาตรา 64  ก าหนดไวว้า่ ใบอนุญาต
หรือหนังสืออนุญาตท่ีออกให้ตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี  
21 ตุลาคม 2519  ให้ถือเป็นใบอนุญาต  หนงัสืออนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้ใช้ไดต่้อไป
จนกวา่จะส้ินอายุหรือถูกเพิกถอนแลว้แต่กรณี  กรณีมาตรา 65  ก าหนดไวว้า่  บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
กฎ  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือค าสั่งใดอา้งถึงค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน  ฉบบัท่ี 37  
ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2519  หรืออา้งถึงขอ้ความในค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน  ฉบบัท่ี 37  
ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2519  ให้ถือวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  กฎ  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือค าสั่งนั้น
อา้งถึงพระราชบญัญติัน้ีหรืออา้งถึงบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีในบทมาตราท่ีมีนยัเช่นเดียวกนั
แลว้แต่กรณี  และกรณีมาตรา 66  ก าหนดไวว้่าให้บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือ
ค าสั่งซ่ึงไดอ้อกโดยอ านาจตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี  
21 ตุลาคม พ.ศ. 2519  และยงัคงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัยงัคงใชบ้งัคบัต่อไป
ตามท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  ทั้ งน้ี  จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแทน 
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 3.2.1  หลกัการควบคุมการมีและใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของประเทศไทย 
  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ถือเป็นกฎหมายท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยให้สิทธิแก่ประชาชนพลเมืองดีมีสิทธิท่ีจะได้ใช้อาวุธปืน  
และวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัคือป้องกนัชีวิตตนและทรัพยสิ์น  เพื่อใช้ในการกีฬาตลอดจนเพื่อการ 
ล่าสัตวท่ี์ไม่หวงห้าม  นโยบายหลกัอนัน้ีไดถื้อปฏิบติัเป็นนิติประเพณีดั้งเดิมมาตั้งแต่การปกครอง
ระบอบราชาธิปไตยต่อเน่ืองระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลานานแลว้  ส าหรับแนวความคิดและ
หลกัการแกไ้ขปัญหาการควบคุมอาวุธปืนในปัจจุบนั  แมมี้พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  
เป็นกฎหมายเพื่อใช้บงัคบัแต่กฎหมายดงักล่าวไม่มีความชดัเจนเพียงพอท าให้ตอ้งใช้ดุลพินิจของ 
เจา้พนกังานเป็นหลกัวา่จะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดเพียงใด  หรือจะยอมผอ่นผนัไม่เอาผิดกบั
ผูก้ระท าความผดิเลยก็ท าได ้ กรณีท่ีด าเนินการตามกฎหมายโดยการส่งฟ้องศาล  ศาลก็จะใชดุ้ลพินิจ
พิจารณาในลกัษณะปัญหาขอ้เทจ็จริงเสมอในการตีความใหเ้ขา้ขอ้กฎหมาย  ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหา
ไม่ตรงจุด  นอกจากน้ีในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ม่มีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนได้
เลย  แต่กลับมีอาวุธปืนไวใ้นครอบครองโดยเฉพาะอาวุธปืนเถ่ือนเพื่อไวป้้องกันตนเองหรือ
ทรัพยสิ์นในยามท่ีบา้นเมืองมีโจรผูร้้ายมาก  หรืออาจมีไวเ้พื่อประกอบอาชญากรรมเม่ือปรากฏวา่มี
อาวุธปืนเถ่ือนอย่างแพร่หลายซ่ึงรัฐไม่สามารถปราบปรามอาวุธปืนเถ่ือนได้หมดส้ินทางรัฐก็จะ
แกไ้ขโดยการออกพระราชบญัญติัอาวธุปืนเป็นคร้ังคราวเพื่อผอ่นผนัให้ราษฎรท่ีมีอาวุธปืนเถ่ือนไว้
ในครอบครองน าไปมอบใหแ้ก่ทางราชการภายในก าหนดเวลาใดเวลาหน่ึงและบุคคลนั้นไม่ตอ้งรับ
โทษ  เช่น ในปี พ.ศ. 2518  รัฐบาลในสมยันั้นเห็นว่า  “เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีมีผูผ้ลิตอาวุธปืน
จ าหน่ายและมีอาวธุปืนไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นจ านวนมากท าให้การปราบปราม
อาวุธปืนเถ่ือนไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย  และมีการใช้อาวุธปืนเถ่ือนในการโจรกรรมทัว่ไป   
จึงควรเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีมีอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  และวตัถุระเบิดดงักล่าวมาขอรับอนุญาต  
เพื่อให้ถูกตอ้งตามกฎหมายในระยะเวลาท่ีก าหนด  กรณีท านองเดียวกนัน้ีรัฐบาลเคยเปิดโอกาสให้
กระท ามาแลว้  จึงตราเป็นพระราชบญัญติัข้ึน  เป็นตน้  รัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัท านองน้ีอีก
หลายแต่ละคร้ังก็ได้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากราษฎรมากมาย  อนัแสดงให้เห็นถึงความ
ลม้เหลวการบงัคบัใช้กฎหมายในการควบคุมอาวุธปืน  การปราบปรามอาวุธปืนเถ่ือนให้หมดส้ิน
หรือเพียงการลดปริมาณอาวธุปืนเถ่ือนจึงตอ้งใชว้ธีิแกไ้ขปัญหาเฉพาะเป็นคร้ังคราว   
  ส าหรับประเทศไทยนั้นไดมี้ผูท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองแนวความคิดและหลกัการ
เก่ียวกบัการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยหรือกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาวุธปืนเอาไวว้่า  
ไดมี้มาแต่ปี พ.ศ. 2477  จนถึงปัจจุบนั  ไดแ้ก่พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  จุดมุ่งหมาย
หลักของการควบคุมอาวุธปืนท่ีมีผลต่อสาธารณชนคือการลดโอกาสในการใช้อาวุธปืนของ
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ประชาชนให้มากท่ีสุดโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพโดยการควบคุมเพื่อลดโอกาสในการใช้อาวุธปืน
อย่างผิดกฎหมาย  จะต้องไม่กระทบต่อโอกาสในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องของประชาชน
โดยทั่วไปการสะสมอาวุธปืนและการล่าสัตว์เป็นต้น  ดังนั้ น  กฎหมายควบคุมอาวุธปืนท่ีมี
ประสิทธิภาพควรท่ีจะเป็นกฎหมายท่ีสามารถควบคุมและลดการใช้อาวุธปืนท่ีผิดกฎหมายโดยไม่
กระทบกระเทือนผูใ้ชอ้าวธุปืนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย128 
 3.2.2  กฎหมายเก่ียวกบัอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ฉบบัท่ี 37  
ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  และพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2535   
ซ่ึงถือวา่เป็นบทบญัญติักฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งและออกมาเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ  ส าหรับพระราชบญัญติั
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  นั้น  เป็นเร่ืองการขอและการออกใบอนุญาต  การด าเนินการ
ผลิตอาวุธของเอกชนให้กบักระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติเป็นหลกัซ่ึงเป็นกฎหมาย 
ท่ีออกมายกเลิกค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519   
ซ่ึงมีเน้ือหาคลา้ยกนั  และยงัมีผลคาบเก่ียวในการบงัคบัใช้ค  าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519  อยู ่

พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  เป็นกฎหมายท่ีออกมาใช้แทนกฎหมายอาวุธปืน 
ฉบบัเก่า คือ พระราชบญัญติัอาวุธปืน วตัถุระเบิด และดอกไมเ้พลิง พ.ศ. 2477  และพระราชบญัญติั
แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีออกตามมาอีกหลายฉบบั  กฎหมายฉบบัน้ีเปรียบเสมือนกฎหมายแม่บทของกฎหมาย
อาวุธปืน  หากพิจารณาเพียงช่ือพระราชบัญญัติฉบับน้ี  อาจทราบได้ว่า กฎหมายฉบับน้ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมไม่เพียงแต่อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  แต่ยงัใช้บังคบักับวตัถุอนัตรายอ่ืนๆ ได้แก่  
วตัถุระเบิด  และดอกไม้เพลิงด้วย  แต่ถึงกระนั้น บทบญัญติัของกฎหมายฉบบัน้ียงัคงอุทิศให้กับ
มาตรการควบคุมอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเป็นส่วนใหญ่  ทั้งน้ี  เน่ืองจากอาวุธปืนเป็นส่ิงท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัของประชาชนทัว่ไปไดม้ากกวา่วตัถุระเบิดและดอกไมเ้พลิง  ประกอบกบั
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับ
บทบญัญติัของกฎหมายต่างประเทศ  ซ่ึงมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมอาวุธและเคร่ืองกระสุนปืน
โดยเฉพาะ  กรณีการใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ดังนั้ น  

                                                   
128จาก  คู่มือ พ.ร.บ. อาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถรุะเบิด  ดอกไม้เพลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 

2490 (น.1-6),  โดย  สมพร  พรหมหิตาธร  ศรีนิดา  เกิดผล  ศิริศกัด์ิ  อคัรปรีดี,  2525,  กรุงเทพฯ :  ม.ป.พ. 
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ส าหรับพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ฉบบัน้ี  จึงจะขอกล่าวถึงแต่เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัอาวุธ
ปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเท่านั้น  

พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ฉบบัน้ี มีเป้าหมายท่ีจะใช้บงัคบักับเอกชนทัว่ไป  
โดยไดร้ะบุให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงานไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งตกอยู่ในบงัคบัของ
กฎหมายฉบับน้ี  ยกเว้นมาตรา 8 ทวิ  เร่ืองการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในท่ีสาธารณะ 129 โดยได้มี
กฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหน่วยราชการ  คุณสมบติัของผูใ้ช้อาวุธปืนของราชการ  และ
ชนิดของอาวธุปืนท่ีหน่วยราชการจะมีไวใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอีกส่วนหน่ึง130 

ส าหรับค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ฉบบัท่ี 37  พ.ศ. 2519  หรือค าสั่ง ปร. 37  
นั้น  อาจพิจารณาได้ว่า  เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่อเสริมบทบัญญติัของพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  
พ.ศ. 2490  ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  โดยเน้ือหาบทบญัญติัในค าสั่ง ปร. 37  มุ่งเนน้ท่ีการผลิตอาวุธปืน  
ตลอดจนส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจใช้เพื่อการท าลาย  ซ่ึงเป็นวตัถุในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  แต่ประเด็นเก่ียวกบัการผลิตเป็นประเด็นท่ีพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  กล่าวถึงไวน้อ้ยมาก  นอกจากนั้น ค าสั่ง ปร. 37  ยงัมีวตัถุประสงคใ์นการบงัคบั
ใชก้บัการประกอบกิจการเก่ียวกบัอาวธุปืนของเอกชนหรือบุคคลทัว่ไปเช่นเดียวกนัดว้ย  แต่ถึงกระนั้น  
แมว้า่การผลิต โดยนยัของกฎหมายฉบบัน้ีจะด าเนินการโดยเอกชน131  แต่การจ าหน่ายและการใชอ้าวุธท่ี
ผลิตไดส่้วนใหญ่  ถูกจ ากดัอยู่เฉพาะในส่วนของราชการทหารและต ารวจ  จะมีเพียงบางกรณีเท่านั้นท่ี
ผูผ้ลิตจะได้รับอนุญาตให้จ  าหน่ายอาวุธให้บุคคลอ่ืนได้  ทั้ งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้
ในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2527)  และตอ้งเป็นอาวุธท่ีเกินความตอ้งการของทางราชการทหารและ
ต ารวจแล้วเท่านั้น  อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า  ขอบเขตการบงัคบัใช้ของกฎหมายฉบบัน้ี คือ การผลิต 
เพื่อใช้ในส่วนราชการทหารและต ารวจเป็นหลกั  ส่วนการจ าหน่ายอาวุธท่ีผลิตให้บุคคลอ่ืนนั้น 
ยงัถูกจ ากดัไวเ้พียงบางกรณี  โดยมีการหยิบยืมบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งบางส่วนจากพระราชบญัญติั 
อาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490  มาบงัคบัใชใ้นกรณีของการจ าหน่ายอาวธุใหบุ้คคลธรรมดาดว้ย132 

                                                   
129 พระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน  

พ.ศ. 2490 มาตรา 5 
130 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9 และ 10 (พ.ศ. 2522)  ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  

วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 
131 ค าสัง่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบบัท่ี 37 ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2519  ขอ้ 3 ค าสั่งน้ีไม่ใชบ้งัคบั

แก่การผลิตอาวธุโดยส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมและการซ่อมแซมอาวธุโดยส่วนราชการของกรมต ารวจ 
132 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2523)  ขอ้ 3 (2) และ (3) ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2527)  

ออกตามความในค าสัง่คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ฉบบัท่ี 37 ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2519 
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ในขณะท่ีค าสั่ง ปร. 37  มุ่งท่ีจะควบคุมกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธบางประการ (การผลิต)  
พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  จะให้ความส าคญักบัประเภทของอาวุธท่ีจะตอ้งอยู่
ภายใตก้ารควบคุม  ซ่ึงในกรณีน้ีคือ อาวุธยุทธภณัฑ์  หรือตามค าจ ากดัความของกฎหมายฉบบัน้ี  
หมายถึง อาวธุ  เคร่ืองอุปกรณ์  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้อาจน าไปใชใ้นการรบหรือสงครามได้133  ส่วน
กิจกรรมท่ีกล่าวถึงไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ี  มีตั้งแต่การสั่งเขา้มา  น าเขา้มา  ผลิต  และมี  ส าหรับการ
ส่งออกยทุธภณัฑน์ั้น  รัฐบาลไดก้ าหนดมาตรการควบคุมไวโ้ดยเฉพาะในพระราชกฤษฎีกาควบคุม
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2535  
นอกจากนั้นพระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ยงัได้ก าหนดขอบเขตการบงัคบัใช้ไว้
อยา่งชดัเจน  โดยไดบ้ญัญติัขอ้สงวนไวใ้นมาตรา 6  วา่  ไม่ใชบ้งัคบัแก่ยุทธภณัฑ์ของราชการทหาร
หรือต ารวจและส่วนราชการอ่ืนๆ ดงันั้น  จึงสรุปได้ว่า กฎหมายฉบบัน้ีมุ่งควบคุมการประกอบ
กิจกรรมของเอกชนหรือบุคคลทัว่ไปเท่านั้น   
 3.2.3  หลกักฎหมาย  เจตนารมณ์  และความมุ่งหมายเก่ียวกบัอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
  3.2.3.1  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  เปรียบเสมือนกฎหมายแม่บทของกฎหมาย
อาวุธปืนไทย  มีลกัษณะเป็นกฎหมายทัว่ไป  ใช้บงัคบักบับุคคลทัว่ไป  และครอบคลุมการประกอบ
กิจการเก่ียวกับอาวุธปืนเกือบทั้ งหมด  ในขณะท่ีกฎหมายอีกสามฉบับ  ได้แก่ ค  าสั่ง ปร. 37  
พระราชบัญญติัควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530  และพระราชบญัญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  
พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดอ้อกมายกเลิกค าสั่ง ปร. 37  มีลกัษณะเป็นกฎหมายพิเศษ  มีขอบเขตการบงัคบัใช้ท่ี
จ  ากดั  อาจมองได้อีกแง่หน่ึงว่า  ได้รับการบญัญติัข้ึนเพื่อเสริมกฎหมายทัว่ไปให้มีความสมบูรณ์ข้ึน  
ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาบทบญัญัติของกฎหมายในส่วนน้ี  จึงจะพิจารณาบทบญัญัติของ
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทเป็นหลกั  และน าบทบญัญติัจากกฎหมาย
อีกสามฉบบัมาวเิคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  มาตรา 4  ไดใ้ห้บทนิยามค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งไว้
หลายค า  ซ่ึงเห็นวา่เป็นสาระส าคญัและประเด็นเก่ียวเน่ืองกบับทบญัญติัในมาตราต่อๆ ไป ของกฎหมาย
ฉบบัน้ี  ได้แก่ อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ส่ิงเทียมอาวุธปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง มี สั่ง และ
น าเขา้134 ซ่ึงหากพิจารณาแล้ว  จะเห็นได้ว่า ค  าศพัท์ในส่วนแรกเป็นการอธิบายความหมายของวตัถุ 
 

                                                   
133 พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530  มาตรา 4 
134 พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 

2490 มาตรา 4 
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อนัตรายท่ีกฎหมายฉบบัน้ีตอ้งการควบคุม  ทั้งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั  และ
เพื่อความสะดวกในการบงัคบัใช้กฎหมาย  ในขณะท่ีค าศพัท์อีกส่วนหน่ึงนั้น  เป็นการกล่าวถึงการ
กระท าท่ีกฎหมายตอ้งการควบคุม  และไดก้ล่าวถึงไวใ้นมาตราต่อๆ ไป  อยา่งไรก็ตาม  ยงัมีการกระท าท่ี
เก่ียวข้องอีกหลายประการท่ีกฎหมายประสงค์ท่ีจะควบคุม  และได้ถูกกล่าวถึงในมาตราอ่ืนๆ ของ
พระราชบญัญติัน้ี  ซ่ึงรวมถึงการท า  ซ้ือ  มี  ใช้  ในมาตรา 7 และมาตรา 23  การประกอบ  ซ่อมแซม  
เปล่ียนลกัษณะ  จ าหน่าย ในมาตรา 24  และการพกพา ในมาตรา 8 ทว ิเป็นตน้ 
  ในส่วนของบทนิยามหรือค าจ ากดัความตามมาตรา 4 น้ี  จะขอพิจารณาเฉพาะค าศพัท์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
  1) “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซ่ึงใช้ส่งเคร่ืองกระสุนปืนโดย 
วิธีระเบิด  หรือก าลงัดนัของแกสหรืออดัลมหรือเคร่ืองกลไกอยา่งใด  ซ่ึงตอ้งอาศยัอ านาจของพลงังาน
และส่วนหน่ึงส่วนใดของอาวธุนั้นๆ ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวา่ส าคญัและไดร้ะบุไวใ้นกฎกระทรวง 
  จากบทบญัญติัในขอ้น้ี จะเห็นไดว้า่พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ไดใ้ห้ค  านิยาม
ของอาวุธปืนไวอ้ย่างกวา้ง  โดยอาจใช้ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีโดยสภาพอาจไม่ใช่อาวุธ  แต่สามารถใช้งาน
ในลักษณะเดียวกับอาวุธปืนได้  นอกจากนั้น  ยงัอาจหมายรวมถึงส่ิงท่ีสามารถใช้เป็นอาวุธปืนใน
อนาคตได ้ อน่ึงในบทนิยามน้ี  ไดก้ล่าวถึงส่วนประกอบของอาวุธปืน  โดยก าหนดว่าเป็นอ านาจของ
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงระบุให้ถือว่าส่วนหน่ึงส่วนใดของอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนด้วย  หาก 
เห็นวา่ส่วนประกอบนั้นเป็นส่วนส าคญัของอาวธุปืน135  
  2)  “เคร่ืองกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด  กระสุนปราย  กระสุนแตก   
ลูกระเบิดตอร์ปิโด  ทุ่นระเบิดและจรวด  ทั้งชนิดท่ีมีหรือไม่มีกรด  แกส  เช้ือเพลิง  เช้ือโรค  ไอพิษ  
หมอก  หรือควนั  หรือกระสุน  ลูกระเบิด  ตอร์ปิโด  ทุ่นระเบิดและจรวด  ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั  
หรือเคร่ืองหรือส่ิงส าหรับอดัหรือท า หรือใชป้ระกอบเคร่ืองกระสุนปืน 
  ค านิยามของ “เคร่ืองกระสุนปืน” มีลกัษณะแตกต่างไปจากกรณีของ “อาวุธปืน” กล่าวคือ 
มิได้อธิบายลักษณะการท างานของส่ิงท่ีจะอธิบายนั้น  แต่ระบุช่ือเรียกของเคร่ืองกระสุนปืนแต่ละ
ประเภทไวเ้ลย  โดยได้ระบุส่ิงท่ีเข้าลักษณะเป็นเคร่ืองกระสุนปืนไวอ้ย่างหลากหลายครอบคลุม 
กระสุนปืนแทบทุกชนิด  นอกจากนั้น ยงับญัญติัให้หมายความรวมถึงส่ิงท่ีใชใ้นการประกอบเป็นเคร่ือง
กระสุนปืนไวด้ว้ย 

                                                   
135 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2491) ขอ้ 1 ส่วนของอาวุธปืนท่ีให้ถือว่าเป็น “อาวุธปืน” ได้แก่  

(1) ล ากลอ้ง (2) เคร่ืองลูกเล่ือน หรือส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองลูกเล่ือน (3) เคร่ืองลัน่ไก หรือส่วนประกอบ
ส าคญัของเคร่ืองลัน่ไก (4) เคร่ืองส่งกระสุน ซองกระสุนหรือส่วนประกอบส าคญัของส่ิงเหล่าน้ี 
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  3) “ส่ิงเทียมอาวุธปืน” หมายความวา่ ส่ิงท่ีมีรูปและลกัษณะอนัน่าท าให้หลงเช่ือวา่เป็น
อาวุธปืน  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ไดใ้ห้ความส าคญัและกล่าวถึงส่ิงท่ี
ไม่ใช่อาวุธปืน  แต่ถูกสร้างข้ึนโดยมีเจตนาท าให้หลงเช่ือว่าเป็นอาวุธปืน  ทั้งน้ี  เพราะเล็งเห็นว่า  หาก
ส่ิงเช่นวา่นั้น  สามารถท าให้ผูอ่ื้นหลงเช่ือวา่เป็นอาวุธปืนซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายอาจสร้างความไม่สงบให้
เกิดข้ึนได ้ หากถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด 
  4) “มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธ์ิหรือมีไวค้รอบครอง  แต่ไม่ได้หมายความถึงกรณี 
ของอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิดท่ีมีไวโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและตกอยูใ่นความครอบครอง
ของบุคคลอ่ืน  เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อรักษาส่ิงท่ีว่าน้ีมิให้สูญหาย  ซ่ึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบญัญติัน้ี   
  หากวิเคราะห์จากบทนิยามดงักล่าว การ “มี” หมายถึงการครอบครอง  แต่เฉพาะเป็นการ
ครอบครองด้วยเจตนาจะยึดถือไวเ้พื่อตน  และเป็นผูมี้สิทธิครอบครองอาวุธปืนนั้น ทั้ งน้ี ตามนัย 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1824/2499 
  5) “สั่ง” หมายความวา่ ใหบุ้คคลใดส่งหรือน าเขา้มาจากภายนอกราชอาณาจกัร 

 6) “น าเขา้” หมายความวา่ น าเขา้มาจากภายนอกราชอาณาจกัรไม่วา่โดยวธีิใดๆ  
 ขอ้แตกต่างของการ “สั่ง” และ “น าเขา้” อยู่ท่ีว่าการน าเขา้นั้น บุคคลผูน้ั้นเป็นผูด้  าเนินการ

น าเข้าเอง ส่วนการสั่งเป็นการให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนตน  แต่อย่างไรก็ตาม  กิจกรรมทั้ ง 
สองประการน้ีต่างมีผลลัพธ์เช่นเดียวกัน คือ การด าเนินการให้อาวุธปืนจากต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรนัน่เอง 

 ในท านองเดียวกันกับกรณีของค านิยาม “อาวุธปืน” กฎหมายอีกสามฉบับได้บัญญัติ 
ค านิยามของกิจกรรมเก่ียวกับอาวุธปืน อันได้แก่ การมี สั่ง น าเข้า ไว้ในท านองเดียวกันกับใน
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  มิไดใ้ห้
ค  านิยามของการผลิตไวโ้ดยตรง  แต่อาจอนุมานได้จากบทบญัญติัในกฎหมายฉบบัเดียวกันน้ี136 ว่า
หมายถึง การท า ประกอบ ซ่อมแซม และเปล่ียนลกัษณะ  ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัความหมายของการผลิตท่ี
บญัญติัในค าสั่ง ปร. 37  ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2519 ขอ้ 2 (4)  พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  
มาตรา 4  และพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  มาตรา 4  เช่นเดียวกนั  ส่วนการ
ส่งออกนั้น  กฎหมายอาวธุปืนทั้งส่ีฉบบัไม่ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไว ้

                                                   
136 พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 

2490 มาตรา 24 และมาตรา 25 
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 ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ไม่ไดใ้ชค้  าวา่ “ผลิต” แต่หากพิจารณาบทบญัญติั
ของกฎหมายฉบนัน้ี  การผลิตน่าจะเทียบเคียงได้กบั “การท า” ในมาตรา 7  และรวมถึงการประกอบ  
ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะของอาวธุปืนในมาตรา 24  ซ่ึงในกฎหมายฉบบัน้ี สามารถแบ่งการท า หรือการ
ผลิตอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การผลิตเพื่อใชเ้องและการผลิตเพื่อการคา้ 

1) การท าหรือผลิตเพื่อใช้เอง มาตรา 7 ได้ก าหนดไวว้่าบุคคลดังกล่าวทัว่ไปไม่อาจท า 
อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนได ้ ประกอบกบัมาตรา 23  ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตและการก าหนด
อายุใบอนุญาตเก่ียวกบัอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน อนุมาตรา 1  ก าหนดว่าใบอนุญาตให้ท า   
ให้ออกได้เฉพาะส าหรับท าดินปืนมีควนัไวใ้ช้เองเท่านั้น  จึงสรุปได้ว่า การท าอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนอย่างอ่ืนไวใ้ช้เอง  ยกเวน้เพียงการท าดินปืนแบบมีควนั  เป็นการกระท าท่ีตอ้งห้ามตาม
กฎหมายโดยเด็ดขาด  แมน้ายทะเบียนไม่มีอ านาจท่ีจะออกใบอนุญาตใหไ้ด ้

2) การท าหรือผลิตเพื่อการคา้ ในมาตรา 24  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490   
ไดว้างหลกัไวว้่า “การท า  ประกอบ  ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะ  อาวุธปืน  หรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อ
การคา้นั้นไม่สามารถท าได้  เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนได้ทอ้งท่ี”  ทั้งน้ี การผลิตหรือ
กิจกรรมใดๆ  เก่ียวกบัอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อการค้านั้น  กฎหมายจะก าหนดมาตรการ
ควบคุมท่ีเคร่งครัดกว่ากิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาวุธปืนส่วนบุคคล  กล่าวคือ  จะต้องได้รับอนุมติัจาก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อนจึงจะไปขออนุญาตจากนายทะเบียน
ทอ้งท่ีได”้  ตามขอ้ 3  ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 87/2557  เร่ือง  การแกไ้ข
เพิ่มเติมผูรั้กษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานต ารวจ  ซ่ึงให้นายก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 

การขออนุญาตเพื่อด าเนินการท า  ประกอบ  ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะอาวุธปืน  หรือ
เคร่ืองกระสุนปืนนั้น  มิใช่ว่าประชาชนทัว่ไปจะมีสิทธิขอและไดรั้บอนุญาตทุกคน  แต่กฎหมายได้
ก าหนดห้ามออกใบอนุญาตอาวุธปืนส าหรับบุคคลบางประเภท กล่าวคือ มาตรา 13  แห่ง
พระราชบญัญติัน้ี  เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีกฎหมายห้ามมิให้ออกใบอนุญาต
ใหท้ าอาวธุและเคร่ืองกระสุนปืน  รวมทั้งใบอนุญาตให ้ท า ซ้ือ มี ใช ้สั่ง น าเขา้  และพกพาอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล  หากจะกล่าวโดยสรุป  บุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตราน้ี 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ บุคคลท่ีมีประวติัเคยตอ้งโทษจ าคุก 137  บุคคลท่ีมีความบกพร่องใน

                                                   
137 พระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน  

พ.ศ. 2490 มาตรา 13 (1) – (3) 
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คุณสมบติัไม่ว่าจะเป็นด้านอายุ  ร่างกาย  อาชีพ  หรือท่ีอยู่อาศยั138  และบุคคลท่ีมีความประพฤติ 
ชัว่ร้ายแรง  อนัอาจกระทบถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน139 

ส่วนคุณสมบติัของบุคคลท่ีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธ
ปืนเพื่อการคา้นั้น  เป็นไปในแนวทางเดียวกบักรณีอาวุธปืนส่วนบุคคล กล่าวคือ มาตรา 26 (1) ก าหนด
ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลตามท่ีก าหนดในมาตรา 13  ทั้งหมด  ประกอบกบัการด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธปืนเพื่อการคา้นั้น  เป็นการกระท าท่ีรัฐจ าเป็นตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
เน่ืองจากมีอาวุธปืนซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเป็นจ านวนมาก  และสามารถส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสาธารณชนได้มาก  รัฐจึงต้องมีมาตรการ
ควบคุมท่ีเคร่งครัดกว่าในกรณีอาวุธปืนส่วนบุคคล  ทั้งน้ีในมาตรา 26 (2)  ก าหนดให้ผูท่ี้กระท า
ความผิดฐานใดฐานหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  และตอ้งโทษจ าคุก
แม้เพียงคร้ัง เดียวหรือปรับตั้ งแต่  2 ค ร้ัง ข้ึนไป  เ ป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ออกใบอนุญาต 
อาวุธปืนเพื่อการค้าให้  ซ่ึงมีขอบเขตกวา้งกว่ากรณีอาวุธปืนส่วนบุคคลท่ีก าหนดความผิดตาม
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ไวเ้พียงบางฐานและตอ้งเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าไดรั้บโทษจ าคุก
เท่านั้น  ไม่นบัโทษปรับดว้ยแต่อยา่งใด 

นอกจากกฎหมายจะก าหนดคุณสมบัติของผูท้  าหรือผูผ้ลิตแล้ว  ตามนัยมาตรา 55  
กฎหมายยงัไดจ้  ากดัประเภทและลกัษณะของอาวุธปืนท่ีนายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ท า
การผลิตได้  ทั้ งในกรณีส่วนบุคคลและเพื่อการค้า  โดยมีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2522)  
ก าหนดลกัษณะของอาวุธปืนท่ีนายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ท า  ประกอบ  และรวมถึง
ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ  ตามท่ีก าหนดในมาตรา 7  และมาตรา 24  ในขณะท่ีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 
(พ.ศ. 2491)  ก าหนดลกัษณะและประเภทของอาวุธปืนท่ีห้ามออกใบอนุญาตให้  หากพิจารณาใน
สาระส าคัญของบทบัญญัติเก่ียวกับการจ ากัดประเภทของอาวุธปืนท่ีนายทะเบียนสามารถออก
ใบอนุญาตให้ได้แล้ว  จะเห็นได้ว่าอาวุธปืนประเภทท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมาย  ตวัอย่างเช่น ปืนกล  
ปืนยิงเร็ว  และปืนเก็บเสียง  เป็นอาวุธปืนท่ีมีความร้ายแรงเกินความจ าเป็นท่ีจะให้ประชาชน
น าไปใช้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  อนัเป็นเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของกฎหมายท่ี
อนุญาตใหบุ้คคลมีและใชอ้าวธุปืนได ้

นอกจากนั้น  กฎหมายยงัก าหนดมาตรการให้ผูท่ี้ได้รับอนุญาตให้ท า หรือประกอบ
อาวุธปืนตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหระทรวง140  และจดัท าบญัชีตามท่ีก าหนดใน

                                                   
138 แหล่งเดิม. มาตรา 13 (4) – (8) 
139 แหล่งเดิม. มาตรา 13 (9) 
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กฎกระทรวง141 กล่าวคือ ตอ้งจดัท าบญัชีประจ าเดือน  ประกอบดว้ย รายละเอียดอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนท่ีท าการผลิต  ส่งนายทะเบียน  และหากเป็นกรณีซ่อมแซม หรือเปล่ียนลกัษณะอาวุธปืน  
ตอ้งท าบญัชีแจง้ยอดประจ าเดือนส่งนายทะเบียนทอ้งท่ีดว้ย142  ในกรณีการซ่อมแซมและเปล่ียน
ลกัษณะอาวธุปืนกฎหมายก าหนดวา่  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะ  ตลอดจนให้มี
และจ าหน่ายอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  ตอ้งกระท าการเช่นวา่นั้น  ณ สถานท่ีท่ีก าหนดใน
ใบอนุญาตเท่านั้น143  ส่วนกรณีของการท าหรือผลิต  และประกอบอาวธุปืนนั้น  กฎหมายก าหนดให้
ผูมี้ใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบญัญติัไวต่้างหากในกฎกระทรวง144 
  ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้วา่ พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  มีเจตนารมณ์ท่ี
มิไดแ้ตกต่างจากกฎหมายภายในของรัฐในเร่ืองอ่ืน  ซ่ึงคือ การคุม้ครองสิทธิของเอกชนและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง  มาตรการท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ีจึงเป็นมาตรการท่ี
ใชค้วบคุมการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเอกชน  การมี ใช ้และพกพาอาวุธปืนนั้นถือเป็นกิจกรรมท่ี
รัฐตอ้งใหค้วามส าคญัและตอ้งมีมาตรการควบคุม  เพราะหากปล่อยให้เอกชนสามารถด าเนินการได้
โดยอิสระ  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสวสัดิภาพของผูท่ี้อยูร่่วมในสังคมเดียวกนัได ้
  เน่ืองจากการมีและใช้อาวุธปืนเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัของมาตรการควบคุม
พื้นฐานท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 7  และมาตรา 13  กล่าวคือ  เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมาย  
เวน้เสียแต่วา่จะไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน  จึงจะสามารถกระท าได ้ และใบอนุญาตนั้น
จะออกให้ได ้เพียงแก่บุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 13  เท่านั้น  ส่วนเหตุท่ีนายทะเบียน
จะสามารถออกใบอนุญาตให้บุคคลใด มี หรือใชอ้าวุธปืนได ้มีอยู่เพียง 2 กรณี ซ่ึงคือ เพื่อป้องกนัตวั
หรือทรัพยสิ์น และเพื่อการกีฬา145  ในส่วนของการพกพาอาวุธปืนนั้นโดยหลกัแลว้กฎหมายห้ามมิให ้
มีการพกพาอาวธุปืนเขา้ไปในเมือง  ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์  และห้าม

                                                                                                                                                  
140 พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 

2490 มาตรา 29 
141 แหล่งเดิม. มาตรา 28 
142 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2490)  ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  

ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ขอ้ 6 
143 พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 

2490 มาตรา 35 
144 แหล่งเดิม. มาตรา 29 
145 แหล่งเดิม. มาตรา 9 
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พกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผย  หรือพกพาเขา้ไปในท่ีชุมชนโดยเด็ดขาด146  บทบญัญติัในมาตราต่างๆ 
ดงัท่ีกล่าวน้ี  เป็นการเนน้ย  ้าเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของกฎหมาย  ท่ีมิไดต้อ้งการให้ประชาชนมีและใช้
อาวธุปืน  เวน้แต่จะเป็นไปเพื่อป้องกนัตวัหรือเม่ือมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น 
  โดยหลกัทัว่ไป  ใบอนุญาตอาวธุปืนใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะตวัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต147 และห้ามโอน
ให้แก่ผูอ่ื้น  แต่อาจยกเวน้ได ้ เช่นในกรณีมาตรา 14  คือ การขออนุญาตให้ผูอ่ื้นมีและใช้อาวุธปืน  
เพื่อใชใ้นการรักษาทรัพยสิ์นของผูข้อ  กฎหมายเปิดช่องให้สามารถกระท าได ้ โดยตอ้งอยูภ่ายใต้
มาตรการควบคุมอีกชั้นหน่ึง คือ ผูข้อซ่ึงไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามมาตรา 13 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
เจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเสียก่อน  แล้วจึงไปขอรับหนงัสืออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียน
ทอ้งท่ีได ้
  กรณีท่ีถือเป็นขอ้ยกเวน้ในการขออนุญาตมีอาวุธปืนไดอี้กกรณีหน่ึงคือ  การขออนุญาต
มีอาวุธปืนไวเ้พื่อเก็บและห้ามใชย้ิง ตามมาตรา 11 และมาตรา 12  ซ่ึงอาวุธปืนท่ีจะไดรั้บอนุญาต
ตอ้งเป็นอาวุธปืนท่ีช ารุดจนไม่สามารถใช้ยิงได ้ หรือเป็นอาวุธปืนท่ีพน้สมยั  หรือเป็นอาวุธปืนท่ี
ไดรั้บเป็นรางวลัจากการแข่งขนัยงิปืนของทางราชการเท่านั้น 
  ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ไดว้างหลกัไวว้า่ห้ามมิให้ผูใ้ด
ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการคา้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ทอ้งท่ี  ในส่วนของการมีหรือจ าหน่ายเพื่อการค้านั้น  นายทะเบียนจะอนุญาตให้บุคคลใดสามารถ
ด าเนินกิจการดังกล่าวได้  บุคคลนั้ นต้องได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก่อน148 บทบญัญติัของกฎหมายตั้งแต่มาตรา 24-27  ในส่วนท่ี 2  แห่งพระราช 
บญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  เป็นบทบญัญติัส าหรับอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการคา้   
ซ่ึงไดบ้ญัญติัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท า  ประกอบ  ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะ  การมี  การสั่ง  น าเขา้  
และจ าหน่ายอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อการคา้  หากแต่ในขอ้น้ี  จะขอท าการศึกษาเฉพาะกรณี
จ าหน่ายอาวธุปืน  หรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อการคา้เท่านั้น  
  ในพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  มิไดจ้  ากดัความของการจ าหน่ายไว ้ แต่หาก
ศึกษาเทียบเคียงจากกฎหมายอ่ืนเพื่อให้ได้ค  านิยามศพัท์ของค าดังกล่าว “จ าหน่าย” อาจหมายถึง 
การขาย จ่าย แจก แลกเปล่ียน ให้ ซ่ึงบญัญติัอยู่ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ  

                                                   
146 แหล่งเดิม. มาตรา 8 ทว ิ
147 แหล่งเดิม. มาตรา 58 
148 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 87/2557  ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557  เร่ือง  การแกไ้ข

เพ่ิมเติมผูรั้กษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนักงานต ารวจ ขอ้ 3  และพระราชบญัญติั
อาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 25 
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พ.ศ. 2522  จึงพอสรุปไดว้า่การจ าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อการคา้นั้น เป็นการด าเนิน
กระบวนการขาย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  ให้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อการแสวงหา 
ผลก าไร  ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะต่างๆ  ฉะนั้น การด าเนินกิจการ
ดงักล่าวจึงตอ้งถูกควบคุมมิให้บุคคลทัว่ไปด าเนินการไดโ้ดยเสรี  โดยมาตรการในการควบคุมแบ่งได้
เป็น 2 ลกัษณะ คือ การควบคุมท่ีบุคคลท่ีจะจ าหน่ายและการควบคุมบุคคลผูท่ี้จะซ้ืออาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืน 
  1) การควบคุมบุคคลผูจ้  าหน่าย กฎหมายไดก้ าหนดไวว้่าการท่ีจะจ าหน่ายอาวุธปืนเพื่อ
การคา้นั้นไม่สามารถท าได ้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  โดยก่อนท่ีจะขออนุญาต
จากนายทะเบียนท้องท่ีได้จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยก่อน149  โดยกฎหมายยงัไดก้  าหนดไวว้่าการท่ีบุคคลผูท่ี้จะขอใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ทอ้งท่ีไดต้อ้งเป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายดว้ย กล่าวคือ ตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งห้าม
ตามมาตรา 13  และบุคคลตอ้งห้ามตามมาตรา 26 (2)  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ซ่ึงได้
กล่าวไวแ้ลว้ในเร่ืองของการผลิตอาวธุปืนเพื่อการคา้ 
  นอกจากนั้นกฎหมายยงัมีบทบญัญติัควบคุมไปถึงสถานท่ีตั้งของร้านท่ีจะท าการจ าหน่าย
ดว้ย  ทั้งน้ี บุคคลท่ีจะท าการจ าหน่ายอาวุธปืนเพื่อการคา้นั้น  จะตอ้งท าการคา้ ณ สถานท่ีท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาตเท่านั้น150  และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีดงักล่าวเม่ือใด  จะตอ้งขออนุญาตจากนาย
ทะเบียนทอ้งท่ีทุกคร้ัง  นอกจากนั้นนายทะเบียนโดยอนุมติัจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  ยงัอาจก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัเวลาจ าหน่าย  การเก็บรักษาอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนไดต้ามสมควร151  และผูจ้  าหน่ายตอ้งท าบญัชีแสดงจ านวนและรายละเอียดเก่ียวกบัอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนส่งให้นายทะเบียนทอ้งท่ีเป็นประจ าทุกเดือนดว้ย   
  2) การควบคุมผูซ้ื้อ  กฎหมายไม่อนุญาตให้บุคคลทัว่ไปสามารถซ้ืออาวุธปืน  หรือเคร่ือง
กระสุนปืนจากร้านคา้อาวุธปืนได้โดยอิสระ  โดยกฎหมายก าหนดว่า ผูจ้  าหน่ายจะสามารถจ าหน่าย

                                                   
149 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 87/2557  ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557  เร่ือง  การแกไ้ข

เพ่ิมเติมผูรั้กษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนักงานต ารวจ ขอ้ 3  และพระราชบญัญติั
อาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 24 และ 25 

150 พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 
2490. มาตรา 35 

151 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 87/2557  ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557  เร่ือง  การแกไ้ข
เพ่ิมเติมผูรั้กษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานต ารวจ ขอ้ 3  และพระราชบญัญติั
อาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490. มาตรา 27 

DPU



 117 

อาวุธปืน  หรือเคร่ืองกระสุนปืนให้แก่ผูซ้ื้อได้ก็ต่อเม่ือ  ผูซ่ึ้งตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
มาตรา 13  ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ หรือได้รับอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น
แลว้152 
  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ 2490  ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการน าเขา้ไวว้า่  เป็นการน าเขา้
มาจากภายนอกราชอาณาจกัรไม่วา่โดยวธีิใดๆ ก็ตาม153  ซ่ึงการน าเขา้นบัเป็นกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธปืน
ท่ีมีนยัส าคญัส าหรับประเทศไทยอีกกิจกรรมหน่ึง  เน่ืองจากประเทศไทยมิใช่ประเทศผูผ้ลิตอาวุธปืน  
อาวุธปืนส่วนใหญ่ท่ีใช้กันอยู่ภายในประเทศ  จึงได้มาจากการน าเข้าจากต่างประเทศ  ส าหรับ
กระบวนการน าเขา้อาวุธปืน  ตามนยัของกฎหมายฉบบัน้ี แยกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน  คือ  การสั่งและการ
น าเขา้  ในส่วนของการสั่งนั้น มาตรา 4(7)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  เป็นการให้บุคคลอ่ืนส่งหรือน าเขา้
มาจากภายนอกราชอาณาจักร  ส่วนการน าเข้าคือ  ขั้นตอนต่อมาคือการน าสินค้าท่ีสั่งเข้ามายงั
ราชอาณาจกัร  ส าหรับมาตรการควบคุมการน าเขา้อาวุธปืนตามท่ีก าหนดในกฎหมายฉบบัน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การน าเขา้เพื่อใชเ้องและการน าเขา้เพื่อการคา้ 
  (1) การน าเขา้เพื่อใช้เอง  การน าเขา้เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธปืนท่ีอยู่ภายใตม้าตรการ
ควบคุมตามมาตรา 7  กล่าวคือ กฎหมายไม่อนุญาตให้กระท า  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน
ทอ้งท่ี  และผูน้ าเขา้ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 13  ดว้ย  และเน่ืองจากการน าเขา้
เป็นกิจการท่ีกระท าข้ามพรมแดนประเทศ  กระบวนการน าเข้าอาวุธปืนจึงต้องผ่านศุลกากรด้วย   
พิธีการทางศุลกากรจึงนบัเป็นมาตรการควบคุมอีกชั้นหน่ึง  นอกเหนือไปจากขั้นตอนการขออนุญาต
จากนายทะเบียนทอ้งท่ีตามปกติ  หากเป็นกรณีการสั่งให้บุคคลอ่ืนน าเขา้มา  ซ่ึงบุคคลอ่ืนในกรณีน้ี 
คือ  ผูน้  าเขา้ท่ีไดรั้บอนุญาตโดยถูกตอ้ง  การน าเขา้ตอ้งด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ ซ่ึงจะได้
กล่าวต่อไปในหวัขอ้เร่ืองการน าเขา้เพื่อการคา้  ส่วนกรณีการน าเขา้เพื่อใชเ้องนั้น  ผูน้ าเขา้ตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือและส่งมอบอาวธุปืนท่ีน าเขา้ไวใ้ห้แก่พนกังานศุลกากร ณ ด่านแรกท่ีเดินทางถึงราชอาณาจกัร  
และพนกังานศุลกากรเป็นผูแ้จง้ให้นายทะเบียนทราบ154  อ  านาจหน้าท่ีและขอ้ปฏิบติัต่างๆ  ส าหรับ 
เจ้าพนักงานเก่ียวกับอาวุธปืนท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ได้รับการบัญญัติไวใ้นกฎกระทรวง  
(พ.ศ. 2503)  ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2503  ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  และหลงัจากอาวุธปืนผา่นพิธีการศุลกากร
เรียบร้อยแลว้  ผูน้ าเขา้มีหนา้ท่ีตอ้งไปติดต่อรับอาวุธปืนจากกรมศุลกากร  ในกรณีท่ีมีการขออนุญาต
                                                   

152 พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 มาตรา มาตรา 34 

153 แหล่งเดิม. มาตรา 13 มาตรา 26(2)  และมาตรา 53 
154 แหล่งเดิม. มาตรา 16 
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ก่อนน าเขา้  หากเป็นกรณีท่ียงัไม่ได้ขออนุญาตตอ้งไปขออนุญาตเพื่อน าเขา้กบันายทะเบียนทอ้งท่ี
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด155  อาวธุปืนท่ีสั่งหรือน าเขา้มาแลว้  เม่ือไดรั้บมอบจากเจา้พนกังาน
ศุลกากรแลว้  ใหผู้รั้บใบอนุญาต (สั่งหรือน าเขา้)  ไปขออนุญาตมีและใชก้บันายทะเบียนทอ้งท่ีภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด156 
  (2) การน าเขา้เพื่อการคา้  ในกรณีน้ีผูส้ั่งหรือผูน้ าเขา้จะด าเนินการดงักล่าวได้จะตอ้งไป 
ยื่นค าร้องขออนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ีก่อน  จึงจะด าเนินการสั่งหรือน าเขา้ได้157  ซ่ึงในกรณีน้ีมี
ความแตกต่างจากการสั่งหรือน าเขา้มาเพื่อใช้ส่วนบุคคล  เพราะว่าการสั่งหรือน าเขา้มาเพื่อการคา้นั้น   
เป็นการสั่งคร้ังละมากๆ  จึงตอ้งมีมาตรการควบคุมท่ีเขม้งวดกว่า  ในกรณีการน าเขา้เพื่อการคา้นั้น   
เม่ือผูน้ าเขา้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24  และได้น าอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเขา้มาภายใน
ราชอาณาจกัร  และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากเจา้พนักงานศุลกากรแล้ว  เจา้พนักงานดงักล่าว 
จะมอบอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้กบัผูน้ าเข้า  โดยผูน้ าเข้าจะต้องน าอาวุธปืนดังกล่าวไป 
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีภายในก าหนดเวลา 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บมอบจากเจา้พนกังาน
โดยนายทะเบียนจะไดท้  าเคร่ืองหมายประจ าอาวุธนั้นไวต้ามระเบียบต่อไป158  ในกรณีท่ีผูน้ าเขา้หรือ
สั่งอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  ไดรั้บอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนจากเจา้พนกังานศุลกากรไปแลว้  
แมว้า่จะสั่งหรือน าเขา้ไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต  ไม่เป็นเหตุให้สามารถน าใบอนุญาต
ดงักล่าวมาสั่งหรือน าเขา้อาวธุปืนไดอี้กต่อไป159 
  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฉบบัน้ี  ยงัไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการน าเขา้อาวุธปืนเป็นการชัว่คราว
ไวด้ว้ย  และเป็นกรณีการน าเขา้อาวุธปืนส่วนบุคคล  โดยก าหนดไวว้า่  การท่ีบุคคลใดน าเอาอาวุธปืน
หรือเคร่ืองกระสุนปืนมาเพื่อใชส่้วนตวั  และจะตอ้งเดินทางผ่านประเทศไทย  หรือตอ้งพกัอาศยัอยู่ท่ี
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว  ให้ผู ้ท่ีน าอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนดังกล่าวมามอบให้กับ 
เจา้พนกังานศุลกากรท่ีด่านแรกท่ีน าเขา้มาจากนอกราชอาณาจกัร  แต่หากผูน้ าเขา้ตอ้งการใชอ้าวุธปืน
หรือเคร่ืองกระสุนปืนดังกล่าวภายในประเทศ  จะต้องไปขอใบอนุญาตให้มีและใช้ชั่วคราวต่อ 
นายทะเบียนท้องท่ีหรือเจ้าพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดข้ึนเพื่อการ
ดงักล่าว160  ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 87/2557  ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 

                                                   
155 แหล่งเดิม. มาตรา 17 และมาตรา 19 
156 แหล่งเดิม. มาตรา 20 
157 แหล่งเดิม. มาตรา 24 
158 แหล่งเดิม. มาตรา 32 
159 แหล่งเดิม. มาตรา 60 
160 แหล่งเดิม. มาตรา 18 
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พ.ศ. 2557  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผูรั้กษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของ 
เจา้พนกังานต ารวจ  ซ่ึงความในขอ้ 4  ก าหนดไวว้่า ให้บรรดากฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ หรือค าสั่งท่ีออกตามพระราชบญัญติัตามขอ้ 3  ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใช้
บงัคบัยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกว่าจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  ดงันั้น  ปัจจุบนัยงัไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม
จึงเป็นอ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแต่เพียงผูเ้ดียว 
  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  มิได้บญัญติัเร่ืองการส่งออกอาวุธปืนไวเ้ลย   
ส่วนบทบญัญติัเร่ืองการยา้ยอาวธุปืนผา่นราชอาณาจกัรมีอยูใ่นมาตรา 70  โดยก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ด
ด าเนินการดงักล่าว  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี  และผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตอ้งน าอาวุธปืนผา่น
ทางด่านศุลกากรท่ีรัฐมนตรีก าหนดไว ้ พนกังานศุลกากรตอ้งแจง้เร่ืองให้นายทะเบียนทอ้งท่ีทราบ  
หากนายทะเบียนเห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อความปลอดภยั  อาจออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนนั้นใน
ระหวา่งท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรก็ได ้
  กฎหมายอาวุธปืนของไทยมีบทบญัญติัเก่ียวกับการท าเคร่ืองหมายอาวุธปืนอยู่ไม่มาก   
โดยพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  มีบญัญติัไวเ้พียง 3 มาตรา คือ มาตรา 10  ก าหนดให้นาย
ทะเบียนท าเคร่ืองหมายประจ าอาวุธปืนท่ีออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้ว  ส่วนจะท า
เคร่ืองหมายอยา่งไรนั้น  มีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2490)  ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2490  ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490  ขอ้ 3  คือให้ท าเป็นตวัอกัษรยอ่นามจงัหวดั ณ ทอ้งท่ีท่ีส านกังานของนายทะเบียนผูอ้อก
ใบอนุญาตตั้งอยู ่ และเน่ืองจากบทบญัญติัดงักล่าวเป็นการก าหนดขอ้ปฏิบติัส าหรับนายทะเบียน  มิใช่
เป็นการก าหนดหน้าท่ีส าหรับประชาชน  จึงไม่มีบทก าหนดโทษทางอาญาในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือ
บกพร่องไม่ปฏิบติัตามแต่อย่างใด  อีกกรณีหน่ึงซ่ึงกฎหมายก าหนดให้มีการท าเคร่ืองหมาย คือกรณี
มาตรา 32  ในส่วนของอาวุธปืนเพื่อการคา้  ซ่ึงก าหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้อาวุธปืน
เพื่อการคา้  เม่ือไดรั้บมอบอาวุธปืนจากเจา้พนกังานศุลกากรแลว้  ตอ้งน าอาวุธปืนไปจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียนทอ้งท่ีและให้นายทะเบียนท าเคร่ืองหมายประจ าอาวุธปืนนั้นไวด้้วย  ทั้งน้ี กฎหมายได้
บญัญติับทก าหนดโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 32 ไวใ้นมาตรา 73 ทว ิ
  พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ก าหนดให้นายทะเบียนท้องท่ีมีหน้าท่ีออก
ใบอนุญาตส าหรับบุคคลทัว่ไปเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัอาวุธปืน  ซ่ึงนอกจากหนา้ท่ีในการ
ออกใบอนุญาตอาวุธปืนแลว้  กฎหมายยงัไดก้  าหนดให้นายทะเบียนท าหนา้ท่ีเก็บบนัทึกขอ้มูลอาวุธปืน
ด้วย  ก่อนหน้าน้ี  หากอยู่ในกรุงเทพมหานครจะต้องไปขออนุญาตต่อผูบ้ ังคบัการกองทะเบียน  
กองบญัชาการสอบสวนกลาง  หรือผูรั้กษาการแทน  หากเป็นจงัหวดัอ่ืนตอ้งยื่นขอต่อผูว้่าราชการ
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จงัหวดั  นายอ าเภอ  หรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอนั้น161  ในส่วนของสถานท่ีเก็บ
ขอ้มูลอาวุธปืนก็เช่นเดียวกนักบักรณีการขอใบอนุญาต  กล่าวคือ หากอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
นั้น  ไดรั้บอนุญาตให้สั่ง หรือน าเขา้  หรือให้มี  และใช้ภายในกรุงเทพมหานครขอ้มูลทางทะเบียน 
จะถูกเก็บรวบรวมอยู่ท่ีกองบงัคบัการทะเบียน  กองบญัชาการสอบสวนกลาง  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  ส่วนข้อมูลทางทะเบียนของอาวุธปืนท่ีอยู่ในจังหวัดต่างๆ จะอยู่ในความดูแลของ 
ผูว้่าราชการจังหวดั  แต่ในปัจจุบันได้มีการตัดโอนงานทะเบียนอาวุธปืนจากต ารวจไปให้กรม 
การปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  และมีการแต่งตั้งให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นนายทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานคร162  ในส่วนต่างจงัหวดั  โดยหลกัการแลว้ยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกัการปรับ
โอนงานดงักล่าว มีผลดีคือ ขอ้มูลทางทะเบียนอาวุธปืนไดรั้บการจดัเก็บไวโ้ดยหน่วยงานภายใตส้ังกดั
เดียวกัน  จึงอาจช่วยให้การจดัเก็บและจดัระบบข้อมูลเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
มากกว่า  ส่วนการด าเนินการเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัอาวุธปืน  ทั้งระหว่างหน่วยงาน
ภายในและระหว่างประเทศนั้น  เป็นลักษณะการประสานงานเป็นกรณีไป  มิได้มีการบัญญัติ
หลกัเกณฑไ์วใ้นตวับทกฎหมายหรือระเบียบบริหารราชการแต่อยา่งใด 
  ในส่วนของขอ้มูลรายละเอียดท่ีนายทะเบียนจดัเก็บไวน้ั้นไดม้าจากแบบฟอร์มใบอนุญาต
ท่ีผูย้ื่นขอตอ้งกรอก  เม่ือมาขออนุญาตไม่วา่จะเป็นกรณีการผลิต (ท า  ประกอบ  ซ่อมแซม)  มีและใช ้ 
สั่งหรือน าเขา้  ซ้ือ  พกพา (มีอาวุธปืนติดตวั)163  ซ่ึงอาจแบ่งประเภทขอ้มูลท่ีนายทะเบียนบนัทึกไวไ้ด ้
ดงัน้ี 
  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูข้อ 
  ขอ้มูลเก่ียวกบัอาวธุปืน 
  วตัถุประสงคใ์นการขออนุญาต 
  ใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุไม่เท่ากนั  อาทิเช่น ใบอนุญาตส่วนบุคคลให้มีและใช้
อาวธุปืนมีอายตุลอดเวลาท่ีผูน้ั้นมีใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนอยู ่ ใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืน  มีอาย ุ

                                                   
161 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แต่งตั้งนายทะเบียน  เจ้าพนักงาน  และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ตาม

พระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ลงวนัท่ี 
17 พฤศจิกายน 2524  ขอ้ (2) 

162 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แต่งตั้ งนายทะเบียน  เจ้าพนักงาน  และเจ้าหน้าท่ี ตาม
พระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ลงวนัท่ี  
4 มกราคม 2548  ขอ้ 2 

163 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2490) ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  
ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490  ขอ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 4  
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6 เดือน  นบัแต่วนัท่ีออก  ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้มีอายุ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออก164  ส่วนใบอนุญาต
อาวุธปืนเพื่อการคา้  ไม่ว่าจะเป็นการผลิต (ท า  ประกอบ  ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะ)  สั่ง  น าเขา้  มี  
หรือจ าหน่ายมีอายุ 1 ปี  นบัแต่วนัท่ีออก165  การก าหนดอายุใบอนุญาตเป็นมาตรการควบคุมอีกอยา่ง
หน่ึงของรัฐ กล่าวคือ การท่ีกฎหมายก าหนดให้ใบอนุญาตบางประเภทมีอายุสั้น  แสดงถึงเจตนารมณ์
ของรัฐในการเขา้ไปแทรกแซงและตรวจสอบผูท่ี้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธปืน   
ซ่ึงไดพ้ิจารณาแลว้วา่มีความส าคญัและมีผลกระทบในวงกวา้ง 
  กรณีการริบและจ าหน่ายอาวุธปืนนั้น  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ไดบ้ญัญติัไว ้
2 กรณี  กรณีแรกเป็นกรณีท่ีผูท่ี้ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิต  และนายทะเบียนพิจารณาแล้วไม่ออก
ใบอนุญาตให้แก่ทายาท  นายทะเบียนจะมีค าสั่งให้ขายทอดตลาดอาวุธปืนนั้นเสียภายในระยะเวลา 6 
เดือน  นบัแต่วนัท่ีรับค าสั่ง  มิฉะนั้น  นายทะเบียนมีอ านาจด าเนินการขายทอดตลาดและส่งมอบเงิน
ให้แก่ผูมี้สิทธิ166  อีกกรณีหน่ึง  ได้แก่กรณีผูไ้ด้รับอนุญาตตกเป็นผูอ้อกใบอนุญาตให้ไม่ได้  เม่ือ 
นายทะเบียนทราบ  จะมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  หรือให้รัฐมนตรีมีค าสั่งเพิกถอน (แล้วแต่กรณี)   
ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตอ้งส่งมอบอาวธุปืนให้นายทะเบียน167  โดยผูส่้งมอบตอ้งด าเนินการโอนให้เสร็จส้ิน
ภายใน 90 วนั  ถา้โอนไม่ได ้ ใหน้ายทะเบียนขายทอดตลาดแลว้มอบเงินใหผู้มี้สิทธิ168   
  ความผิดท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ตามท่ีไดศึ้กษาไปเบ้ืองตน้
แลว้นั้น  ไม่วา่จะเป็นการผลิต  ซ้ือ  จ  าหน่าย  มีและใช ้ สั่ง  น าเขา้อาวุธปืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ลว้น
แลว้แต่เป็นความผิดลกัษณะอาญา  ผูท่ี้ฝ่าฝืนตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด  แต่ในส่วนของ
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  กฎหมายฉบบัเดียวกนัน้ีมิไดมี้บทบญัญติัไวด้ว้ยว่าตอ้งด าเนินการ
เช่นไร  จึงตอ้งพิจารณาตามหลกักฎหมายทัว่ไปในประมวลกฎหมายอาญา  ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
อยูใ่นหมวด 3  วา่ดว้ยเร่ืองโทษและวธีิการเพื่อความปลอดภยั  โดยท่ีมาตรา 32  บญัญติัไวว้า่  ทรัพยสิ์นใด
ท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่  ผูใ้ดท าหรือมีไวเ้ป็นความผิด  ให้ริบเสียทั้งส้ิน  ไม่วา่เป็นของผูก้ระท าผิดและ
มีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่  เน่ืองจากมาตรการริบทรัพยน์ั้นเป็นโทษท่ีมุ่งถึงตวัทรัพยเ์ป็น
ส าคญั  แมศ้าลพิพากษาปล่อยตวัจ าเลยไปก็ริบอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนได ้ ดงันั้น หากมีการ
กระท าฝ่าฝืนพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ไม่วา่จะเป็นการผลิต  ซ้ือ  จ  าหน่าย  มีและใช ้ สั่ง  

                                                   
164 พระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 

2490 มาตรา 23 
165 แหล่งเดิม. มาตรา 36. 
166 แหล่งเดิม. มาตรา 64 
167 แหล่งเดิม. มาตรา 65 และมาตรา 66 
168 แหล่งเดิม. มาตรา 67 
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หรือน าเขา้อาวุธปืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด  อาวุธปืนท่ีถูกผลิต  ซ้ือ  จ  าหน่าย  มี
และใช้  สั่ง  หรือน าเขา้นั้น  ถือได้ว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลกัษณะตามท่ีก าหนดในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 32  ผลของกฎหมายท่ีตามมาคือ  อาวุธปืนนั้นตอ้งถูกริบ  และมาตรา 35  แห่งประมวล
กฎหมายอาญาไดบ้ญัญติัต่อไปวา่  “ทรัพยสิ์นซ่ึงศาลพิพากษาให้ริบ  ให้ตกเป็นของแผน่ดิน  แต่ศาลจะ
พิพากษาให้ท าให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้  หรือท าลายทรัพยสิ์นนั้นเสียก็ได้  ส่วนวิธีปฏิบติัในการ
ด าเนินการกบัอาวุธปืนหลงัจากท่ีมีการริบอาวุธปืนเป็นของราชการแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่าย  
ท าลาย  หรือท าใหอ้าวธุปืนใชก้ารไม่ไดน้ั้น  กฎหมายมิไดร้ะบุไวแ้ต่อยา่งใด 
 3.2.3.2  ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินฉบบัท่ี 37  พ.ศ. 2519   
 ค านิยามของ “อาวุธปืน” และ “กระสุนปืน” ตามท่ีบญัญติัไวใ้นค าสั่ง ขอ้ 2(1) และ (2) ของ
ค าสั่ง ปร. 37  มีความสอดคลอ้งกนัอยา่งยิ่งกบัค านิยามในพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ท่ีได้
กล่าวขา้งตน้  แสดงให้เห็นวา่พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ไดถู้กน ามาใช้เป็นแม่แบบในการ
บัญญัติกฎหมายเก่ียวกับอาวุธปืนฉบับอ่ืนๆ ท่ีออกในเวลาต่อมา  หรืออีกนัยหน่ึง ค าสั่ง ปร. 37  
อาจมองไดว้่าเป็นกฎหมายท่ีออกมาเสริมกฎหมายแม่บท  ดงันั้น แนวคิดและหลกักฎหมายส่วนใหญ่ 
จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 การผลิตอาวุธปืนตามนยัค าสั่ง ปร. 37  เขา้ลกัษณะเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่าย  แต่มี
เง่ือนไขในการอนุญาตและก าหนดขั้นตอนการผลิตไวแ้ยกต่างหากจากพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490  โดยไดบ้ญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ 5  และขอ้ 11 วรรค 2  ทั้งน้ี เง่ือนไขและขั้นตอน
ต่างๆ ท่ีกฎหมายฉบบัน้ีก าหนดไว ้ อยูภ่ายใตห้ลกัการท่ีวา่  การผลิตตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและ
ก ากบัดูแลอย่างใกล้ชิดจากทางการ กล่าวคือ การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาวุธต้องเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  โดยผูท่ี้ยื่นขออนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัประการแรก คือ เป็น 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหต้ั้งโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน  และเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนท่ี
ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย169  ส่วนขั้นตอนการขออนุญาตและเง่ือนไขในการอนุญาตของรัฐมนตรีนั้น 
มีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2530)  ออกตามความในค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2519  บญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ  หลกัการส าคญัก าหนดไวว้า่  ค  าขอตั้ง
โรงงานตอ้งผา่นการพิจารณากลัน่กรองถึง 3 ขั้นตอนดว้ยกนั  ขั้นตอนแรก  พิจารณาคุณสมบติัของ
ผูข้อ  โดยกรมการอุตสาหกรรมทหาร  ขั้นตอนท่ีสอง  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานยุทโธปกรณ์ว่า  อาวุธท่ีจะท าการผลิตได้มาตรฐาน  ตอบสนองความตอ้งการของทาง
ราชการ  และสอดคลอ้งกบันโยบายของทางการหรือไม่  และขั้นตอนท่ีสาม  พิจารณาโครงการและ

                                                   
169 ค  าสัง่คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2519 ขอ้ 6 
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ความเหมาะสมในการให้การสนับสนุนตั้งโรงงานผลิตอาวุธ  โดยคณะกรรมการควบคุมและ
พฒันาการอุตสาหกรรมทหาร  หากค าขอไดรั้บอนุมติั  รัฐมนตรีจะก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัการผลิต
และระบุไวใ้นใบอนุญาต เช่น ก าหนดปริมาณ  คุณภาพ  ตลอดจนสถานท่ีเก็บอาวุธท่ีจะผลิตและ
วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต  ก าหนดให้เจา้หน้าท่ีจากกระทรวงกลาโหมเข้าไปท าการฝึกอบรมการ
ปฏิบติังานให้แก่เจา้หนา้ท่ีโรงงาน170 เป็นตน้  นอกจากนั้น ยงัมีบทบญัญติัท่ีก าหนดมาตรการความ
ปลอดภยัประการอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ก าหนดให้มีเจา้หน้าท่ีเขา้ไปท าการตรวจสอบโรงงานก่อนเร่ิม
ด าเนินการผลิต171 การให้เจา้หน้าท่ีจากกระทรวงกลาโหมอยู่ประจ าโรงงาน  เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของผูไ้ดรั้บอนุญาตให้เป็นไปตามเง่ือนไขก าหนด  ห้ามผลิตอาวุธอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุ
ในใบอนุญาต  หรือเปล่ียนแปลงหรือใช้โรงงานให้ผิดไปจากวตัถุประสงค์ตามท่ีไดรั้บอนุญาต172  
ห้ามขนยา้ยวตัถุดิบหรืออาวุธท่ีผลิตไดจ้ากสถานท่ีเก็บ173  เป็นตน้  ลกัษณะพิเศษอีกประการหน่ึง
ของกฎหมายฉบบัน้ี คือ การให้อ านาจเป็นพิเศษแก่เจา้หน้าท่ีในการเขา้ไป ณ สถานท่ีท าการผลิต  
เพื่อตรวจสอบสถานท่ี อาวุธ เอกสาร และสามารถเรียกบุคคลและเอกสารมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาไวด้ว้ย174  ในส่วนหนา้ท่ีของผูผ้ลิตนั้น  นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ดงัท่ีกล่าว
ขา้งต้นแล้วยงัตอ้งมีหน้าท่ีในการจดัท าและส่งบญัชีวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตและอาวุธท่ีผลิตได้
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีดว้ย  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานท่ีผูผ้ลิตหรือประกอบกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธอยา่งอ่ืนตอ้ง
ปฏิบติั ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  มีบทบญัญติัในลกัษณะน้ี
เช่นเดียวกนั  อยา่งไรก็ตาม  หนา้ท่ีท่ีนบัวา่ส าคญัท่ีสุดของผูผ้ลิตตามกฎหมายฉบบัน้ี คือ ผูผ้ลิตตอ้ง
ขายหรือจ าหน่ายอาวุธท่ีผลิตข้ึนให้แก่กระทรวงกลาโหมหรือกรมต ารวจเท่านั้น  เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากรัฐมนตรีใหข้ายหรือจ าหน่ายแก่บุคคลอ่ืนได้175   

จากบทบญัญติัท่ีไดน้ ามากล่าวอา้งขา้งตน้  แสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่  การผลิตอาวุธตาม
ค าสั่ง ปร. 37  น้ี  อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ดของทางการ  นอกจากการก าหนดเง่ือนไขและ
หนา้ท่ีใหแ้ก่ผูผ้ลิตดงักล่าวแลว้  กฎหมายยงัก าหนดมาตรการซ่ึงถือไดว้า่เป็นการให้อ านาจรัฐเขา้ไป
แทรกแซงการด าเนินกิจการของภาคเอกชน  มาตรการเช่นวา่น้ีไดรั้บการบญัญติัไวใ้นขอ้ 27  ไดแ้ก่ 
กรณีท่ีผูผ้ลิตมีความจ าเป็นตอ้งหยุดหรือชะลอการผลิต  อนัเป็นเหตุให้ราชการกระทรวงกลาโหม

                                                   
170 แหล่งเดิม. ขอ้ 7 
171 แหล่งเดิม. ขอ้ 11 
172 แหล่งเดิม. ขอ้ 13 และขอ้ 14 
173 แหล่งเดิม. ขอ้ 21 
174 แหล่งเดิม. ขอ้ 6 
175 แหล่งเดิม. ขอ้ 22 
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ไดรั้บความเสียหาย  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  มีอ านาจสั่งให้ส่วนราชการของ
กระทรวงกลาโหมเขา้ไปด าเนินการผลิตอาวุธ ณ โรงงานของผูผ้ลิตได ้ ส่วนขอ้ 29  ก าหนดให้
รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมีใบอนุญาตตั้งและประกอบกิจการโรงงาน (ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นโรงงานผลิตอาวธุ)  ท าการผลิตส่วนประกอบของอาวธุส าหรับราชการทหารและต ารวจเป็นการ
เฉพาะคราวได ้
 ค าสั่ง ปร. 37  มีบทบญัญติัเร่ืองการน าเขา้อยู่ในขอ้ 15 และขอ้ 16  เป็นกรณีการสั่งหรือ
น าเขา้วตัถุดิบหรืออาวธุเพื่อใชป้ระโยชน์ในการผลิตเท่านั้น  การด าเนินการดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากรัฐมนตรี  เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ
ในกฎกระทรวง  ในส่วนของการส่งออกอาวธุนั้น  ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้วา่  กฎหมายฉบบัน้ีให้ความส าคญั
เร่ืองการผลิตอาวุธส าหรับใช้ในราชการเป็นหลกั  แต่ถึงกระนั้นก็มีบทบญัญติัท่ีเปิดช่องให้ผูผ้ลิต
สามารถส่งอาวุธท่ีผลิตไดไ้ปขายนอกราชอาณาจกัรได ้ โดยขอ้ 22  ของกฎหมายฉบบัน้ี  ไดบ้ญัญติั
ห้ามผู ้ได้รับอนุญาต (ให้ผลิต)  ขายหรือจ าหน่ายอาวุธท่ีผลิตได้  เว ้นแต่ขายหรือจ าหน่ายให้
กระทรวงกลาโหมหรือกรมต ารวจ  หรือไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ขายหรือจ าหน่ายให้บุคคลอ่ืน  
ไม่ว่าโดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรหรือขายภายในราชอาณาจกัร  ทั้งน้ี  การท่ีรัฐมนตรีจะ
อนุญาตให้มีการส่งอาวุธไปขายนอกราชอาณาจกัรไดน้ั้น  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ก่อนด้วย  และในท านองเดียวกันกรณีการขายภายในประเทศ  อาวุธท่ีอาจส่งไปขายนอก
ราชอาณาจกัรนั้น  ตอ้งเป็นอาวุธท่ีเกินความตอ้งการของราชการกระทรวงกลาโหมและต ารวจแลว้
เท่านั้น  และผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ขายตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุญาตและรายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบภายใน 3 วนั นบัแต่วนัส่งมอบอาวธุใหแ้ก่ผูซ้ื้อ176 
  เห็นไดว้า่ในกรณีการจ าหน่ายอาวุธปืนท่ีผลิตข้ึนตามค าสั่ง ปร. 37 นั้น  เน่ืองจากกฎหมาย
ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ท่ีการผลิตเพื่อไวใ้ชใ้นราชการทหารและต ารวจ  การจ าหน่ายอาวธุส่วนใหญ่
จึงเป็นการจ าหน่ายใหท้างราชการ  อยา่งไรก็ตาม ค าสั่ง ปร. 37  ก็ไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้หลกัทัว่ไปไวใ้น
ขอ้ 22  ท่ีให้ผูผ้ลิตหรือในกรณีน้ีอยู่ในฐานะผูข้ายหรือจ าหน่ายอีกฐานะหน่ึง  สามารถขายหรือ
จ าหน่ายอาวุธท่ีผลิตข้ึนให้บุคคลอ่ืนได ้ โดยตอ้งขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีเสียก่อน  
รายละเอียดและเง่ือนไขในการอนุญาตไดรั้บการบญัญติัไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9  (พ.ศ. 2523) และ
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2527) สรุปสาระส าคญัไดว้่า อาวุธท่ีจะขายหรือจ าหน่ายให้บุคคลอ่ืนนั้น  ตอ้งเป็น
อาวุธท่ีเกินความตอ้งการของทางราชการทหารหรือต ารวจเป็นอาวุธประเภทท่ีบุคคลทัว่ไปอาจมีหรือ

                                                   
176 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบบัท่ี 37  

ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ขอ้ 1 ขอ้ 6 และขอ้ 7 
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ใชไ้ดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน  และตอ้งขายให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ซ้ือ มี ใช้ คา้ หรือจ าหน่าย
อาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  ทั้ งน้ี เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว  ต้องขายหรือจ าหน่ายอาวุธ
ดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต  และเม่ือขายหรือจ าหน่ายแลว้  ผูผ้ลิต
หรือผูข้ายตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้เจา้หนา้ท่ีทราบภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีส่งมอบอาวธุใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 
  ค าสั่ง ปร. 37 นั้น  ไม่มีบทบญัญติัเก่ียวขอ้งหรือกล่าวถึงเร่ืองการท าเคร่ืองหมายอาวุธปืน  
หรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางทะเบียนอาวุธปืนไวเ้ลย  ในส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
อาวุธปืนนั้น  เน่ืองจากผูท่ี้มีอ านาจในการออกใบอนุญาตตามค าสั่ง ปร. 37  ไดแ้ก่  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  และปลัดกระทรวงกลาโหมตามพระราชบญัญติัควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530  
ข้อมูลทางทะเบียนจากทั้ งสองส่วนจึงถูกเก็บรวบรวมไว้ท่ีกระทรวงกลาโหม  ใบอนุญาตตั้ ง
โรงงานผลิตอาวุธตามค าสั่ง ปร. 37  มีอายุใชไ้ดต้ามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต  แต่ตอ้งไม่เกิน 10 ปี  นบั
แต่วนัท่ีออก177   
  ส่วนอาวุธปืนท่ีผลิตข้ึนตามค าสั่ง ปร. 37 นั้น  เน่ืองจากกฎหมายฉบบัน้ีมุ่งเนน้ท่ีการผลิต
อาวุธเพื่อใช้ในราชการเป็นหลกั  และบญัญติัมาตรการควบคุมไวอ้ยา่งเคร่งครัดอยู่แลว้  ในส่วนของ
การริบ  ยึด  หรืออายดั  กฎหมายได้บญัญติัมาตรการไวส้ั้ นๆ  แต่ชดัเจนว่า อาวุธท่ีผลิต  สั่ง  น าเขา้  
ส่งออก  มีกรรมสิทธ์ิ  มีไวใ้นครอบครอง  ขายหรือจ าหน่ายโดยมิชอบตามกฎหมายฉบบัน้ี  ไม่วา่จะมี
ผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่  ให้ริบเสียทั้งส้ินและส่งมอบให้กระทรวงกลาโหมเพื่อจดัการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 3.2.3.3  พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ์ พ.ศ. 2530 
 ในส่วนของพระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  นั้น  มิไดบ้ญัญติัค านิยามของ
อาวุธปืนและกระสุนปืนไวโ้ดยตรง  แต่ได้กล่าวถึงไวใ้นค านิยามของ “ยุทธภณัฑ์”  ซ่ึงตามกฎหมาย
ฉบบัน้ี  หมายถึง “อาวุธ  เคร่ืองอุปกรณ์ของอาวุธ  สารเคมี  สารชีวะ  สารรังสี  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้
อาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้  ทั้ งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ตามมาตรา 7 178  ตามค านิยามดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ยุทธภณัฑ์ หมายความครอบคลุมถึงอาวุธหลากหลาย
กว่า  แต่จะถูกจ ากดัประเภทโดยประกาศกระทรวงกลาโหมก าหนดชนิดยุทธภณัฑ์ท่ีตอ้งขออนุญาต 
ตามพระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ซ่ึงจะก าหนดประเภทของอาวุธท่ีตอ้งควบคุมตาม
กฎหมายฉบบัน้ี  โดยรวมแลว้  ยุทธภณัฑ์หมายถึงอาวุธประเภทท่ีมีอ านาจการท าลายล้างรุนแรงกว่า
อาวธุท่ีตอ้งควบคุมตามพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490   

                                                   
177 ค าสัง่คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน  ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ขอ้ 9 
178 พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530  มาตรา 4 
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 พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530 นั้น  มีการก าหนดเง่ือนไขส าหรับผูผ้ลิต  
รวมทั้งมาตรการแทรกแซงจากรัฐนอ้ยกวา่ในค าสั่ง ปร. 37  การยื่นขออนุญาตไม่วา่จะเป็นการผลิต  
สั่ง  น าเขา้  หรือมี กฎหมายก าหนดให้เสนอต่อปลดักระทรวงกลาโหม  ไม่ตอ้งถึงระดบัรัฐมนตรี
เช่นในค าสั่ง ปร. 37  องค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้กฎหมายฉบบัน้ีแตกต่างจากกฎหมายอาวุธปืน 
ฉบับอ่ืนได้รับการบัญญัติไวใ้นมาตรา 18  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530  
กล่าวถึงเร่ืองการแต่งตั้ง “คณะกรรมการควบคุมยุทธภณัฑ์”  ซ่ึงมีปลดักระทรวงกลาโหมเป็น
ประธานท าหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองค าร้องขออนุญาตประกอบกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธยุทธภณัฑ์
ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  ไม่ว่าจะเป็นการผลิต สั่ง น าเขา้ หรือมี ทั้ งน้ี เพื่อให้ปลดักระทรวง
กลาโหมพิจารณามีค าสั่งต่อไป179  ส่วนมาตรการควบคุมเก่ียวกบัการผลิตประการอ่ืนมีไม่มากนกั  
และส่วนใหญ่จะเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  
อนัได้แก่ การก าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิยื่นขอมีใบอนุญาต180  การก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับ
สถานท่ีเก็บยุทธภณัฑ์ท่ีผลิตไดห้รือสั่งเขา้มา  และการก าหนดหน้าท่ีให้ผูมี้ใบอนุญาตตอ้งจดัท า
บญัชียุทธภณัฑ์ไวแ้สดงแก่เจา้หน้าท่ี  แต่ถึงแมว้่าพระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530   
จะก าหนดเง่ือนไขและหน้าท่ีในส่วนของผูผ้ลิตไวไ้ม่มาก  แต่ยงัมีการก าหนดมาตรการความ
ปลอดภยั  โดยให้เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเป็นพิเศษในท านองเดียวกบัท่ีบญัญติัไวใ้นค าสั่ง ปร. 37  ทั้งน้ี 
มาตรา 30  ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ไปในสถานท่ีผลิตหรือเก็บยุทธภณัฑ์  เพื่อตรวจสอบหรือ 
น ายุทธภณัฑ์ไปตรวจสอบ  ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัย  หรืออาจท าการตรวจคน้  กกั  ยึด  อายดั
ยทุธภณัฑท่ี์ตอ้งสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  หรือเรียกบุคคลมาให้ถอ้ยค า  หรือเรียก
เอกสารมาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาได ้ นอกจากนั้น มาตรา 29 บญัญติัให้อ านาจปลดักระทรวง
กลาโหมสามารถสั่งให้ผูผ้ลิตปรับปรุงซ่อมแซมสถานท่ี  ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต  
หรืออาจสั่งใหผู้ผ้ลิตหยดุด าเนินกิจการได ้ หากเห็นวา่สถานท่ีหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้งักล่าวอยูใ่น
สภาพท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้
  การมียุทธภัณฑ์ไวใ้นครอบครองนั้น  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภณัฑ์  พ.ศ. 2530  ไดก้ล่าวถึงไวแ้ละอยูภ่ายใตม้าตรการควบคุมเช่นเดียวกนักบัการผลิต กล่าวคือ  
จะกระท ามิไดเ้วน้เสียแต่วา่ไดรั้บอนุญาตจากปลดักระทรวงกลาโหม181  โดยผูท่ี้มีสิทธิยื่นขออนุญาต
ตอ้งไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามมาตรา 16  นอกจากน้ี กฎหมายยงัก าหนดให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตมี
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หน้าท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าบญัชีรับจ่ายยุทธภณัฑ์ไวเ้พื่อให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบไดทุ้กเวลา  ส าหรับการ
พกพานั้นพระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530  มิไดก้ล่าวถึงไวแ้ต่อยา่งใด  จึงอาจสรุปไดว้า่
กฎหมายไม่เปิดโอกาสใหเ้อกชนน าอาวธุยทุธภณัฑพ์กพาไปไดไ้ม่วา่กรณีใด 
  หลกัการท่ีแตกต่างกนัระหวา่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  และพระราชบญัญติั
ควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ประการส าคญัคือ ในขณะท่ีใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490  ใชไ้ดเ้ฉพาะตวัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 58  ส่วนพระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 
2530  กลบับญัญติัให้ใบอนุญาตท่ีออกตามกฎหมายน้ี  ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตสั่ง  น าเขา้  ผลิต  หรือ 
มีไวใ้นครอบครอง  ใช้ไดถึ้งลูกจา้งหรือตวัแทนของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตดว้ย  และการกระท าของลูกจา้ง
หรือตัวแทนให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู ้ได้รับอนุญาต  เว ้นแต่ผู ้ได้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่า   
การกระท าดงักล่าวเป็นการสุดวิสัยท่ีตนจะควบคุมได ้ ทั้งน้ี เม่ือไดพ้ิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ประกอบด้วยแล้ว  อาจอธิบายได้ว่า  หลกักฎหมายดงักล่าวได้รับการบญัญติัข้ึนเพื่อตอบสนองและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ  ท่ีเจา้ของกิจการอาจมอบหมายให้ลูกจา้งหรือผูอ่ื้นท าการแทนตน  
ประกอบกบักฎหมายไดก้ าหนดไวช้ดัเจนให้ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตรับผิดชอบการท่ีกระท าโดยผูอ่ื้นท่ีตนได้
มอบหมาย  จึงเป็นหน้าท่ีของผูท่ี้ได้รับอนุญาตจะตอ้งใช้ความระมดัระวงัมิให้เกิดความเสียหายหรือ
อนัตรายข้ึนได ้ มิฉะนั้น ตนจะตอ้งตกเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎหมาย  ในส่วนอาวุธท่ีเป็นยุทธภณัฑ์นั้น  
พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ไม่ไดก้ล่าวถึงการจ าหน่ายภายในประเทศไวแ้ต่อยา่งใด  
แต่มีกฎหมายอีกฉบับบัญญัติเร่ืองการส่งยุทธภัณฑ์ออกนอกราชอาณาจักรไวโ้ดยเฉพาะ ได้แก่  
พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการ
สงคราม พ.ศ. 2535  ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในส่วนของการส่งออกอาวธุปืน 

ส าหรับการน าเขา้และส่งออกอาวุธท่ีเป็นยุทธภณัฑ์นั้น  มีกฎหมายบญัญติัรองรับไว้
เช่นกนัแต่เป็นกรณีการสั่งและน าเขา้ยุทธภณัฑ์ท่ีเป็นของใช้ส่วนตวั  หรือเป็นตวัอยา่งเท่าท่ีจ  าเป็น
เท่านั้น182  ซ่ึงการสั่งและน าเขา้ตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัทัว่ไปซ่ึงไดรั้บการบญัญติัไวใ้นมาตรา 15  
กล่าวคือ  เป็นการกระท าท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมาย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากปลดักระทรวงกลาโหม  
และผูย้ื่นขออนุญาตตอ้งไม่มีคุณสมบติัท่ีตอ้งห้ามตามมาตรา 16  รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง  ส าหรับขั้นตอนการน าเขา้คลา้ยคลึงกบัการน าเขา้อาวุธปืนตาม
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  คือตอ้งส่งมอบอาวุธปืนท่ีน าเขา้ไวก้บัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร  เม่ือ
ไดรั้บใบอนุญาตน าเขา้และมียุทธภณัฑ์จากปลดักระทรวงกลาโหมแลว้  จึงสามารถรับยุทธภณัฑ์ท่ี
น าเขา้มานั้นได ้ ทั้งน้ี เวน้แต่ผูน้ าเขา้ไดย้ืน่ขอและไดรั้บอนุญาตน าเขา้หรือมียุทธภณัฑ์แลว้ สามารถ
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น ายุทธภัณฑ์เข้ามาในราชอาณาจักรได้เลย183  ส่วนการน ายุทธภัณฑ์ผ่านเข้าราชอาณาจักรนั้ น  
พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ไดก้ล่าวถึงไวใ้นมาตรา 25  เป็นกรณีของยานพาหนะ
ท่ีบรรทุกยุทธภณัฑ์ผ่านเขา้มาเพื่อผ่านไปนอกราชอาณาจกัร  กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
เจ้าของผูค้รอบครองยุทธภณัฑ์หรือผูค้วบคุมยานพาหนะนั้น  ต้องแจง้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรทราบ 
เม่ือเดินทางถึง  เพื่อท่ีเจ้าหน้าท่ีจะได้ควบคุมหรือเก็บยุทธภณัฑ์ไวจ้นกว่ายานพาหนะนั้นจะผ่าน
ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

การส่งออกยุทธภณัฑ์จะมีพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2535  บญัญติัมาตรการควบคุมไวโ้ดยเฉพาะ  
บทบญัญติัซ่ึงถือได้ว่าเป็นหัวใจของการส่งออกยุทธภณัฑ์ คือ มาตรา 5 ซ่ึงก าหนดว่าการส่ง
ยทุธภณัฑแ์ละส่ิงท่ีใชใ้นการสงครามออกไปหรือผา่นไปนอกราชอาณาจกัร  จะกระท ามิไดเ้วน้แต่ 

 1) เม่ือรัฐบาลต่างประเทศร้องขอให้มีการส่งออกไปหรือส่งผ่านไปนอกราชอาณาจกัร
ตามขอ้ตกลงซ่ึงไดท้  าไวก้บัรัฐบาล 

 2) อาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการสงครามของทางราชการซ่ึงได้รับอนุมติัจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

 3) เป็นการกระท าโดยเปิดเผยในธุรกิจเพื่อการค้าตามปกติซ่ึงไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขการส่งออกยทุธภณัฑ์ขา้งตน้  อาจสรุปไดว้า่  การส่งยุทธภณัฑ์
ออกไปนอกราชอาณาจักร  เป็นการด า เนินการในระดับรัฐ  เอกชนมีบทบาทน้อย  ทั้ ง น้ี  
มีขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 6  ซ่ึงเป็นกรณีการน ายุทธภณัฑ์ติดตวัออกไปนอกราชอาณาจกัร  เพื่อใช้
เฉพาะตวัตามความจ าเป็นหรือเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  หรือเป็นสินคา้ท่ีน าไปเป็นตวัอยา่ง  หรือใน
กรณีผูค้วบคุมยานพาหนะน าออกไปเพื่อใชป้ระจ ายานพาหนะระหวา่งเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร
เท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น 
  ส าหรับอาวุธยุทธภณัฑ์นั้น กฎหมายได้ให้ความส าคญัและก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมดูแลยุทธภณัฑ์ท่ีตอ้งสงสัยหรือมีปัญหาไวค่้อนขา้งละเอียด  ทั้งน้ี เน่ืองจากยุทธภณัฑ์นั้น
โดยสภาพแลว้  อาจสร้างความเสียหายและก่อใหเ้กิดอนัตรายไดง่้าย  จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการรักษา
ความปลอดภยัท่ีรัดกุม  มาตรการดงักล่าวไดรั้บการบญัญติัไวใ้นมาตราต่างๆ  ของพระราชบญัญติั
ควบคุมยุทธภณัฑ์ฯ พ.ศ. 2530  ไดแ้ก่  มาตรา 23  และมาตรา 25  เป็นกรณีผูน้ าเขา้ยุทธภณัฑ์ไม่ยื่นขอ 
มีใบอนุญาตภายในก าหนดเวลา 90 วนั  และกรณีเจา้ของ  ผูค้รอบครองยุทธภณัฑ์  หรือผูค้วบคุม
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ยานพาหนะท่ีผา่นเขา้มาในราชอาณาจกัร  ไม่มารับยุทธภณัฑ์คืนจากเจา้หนา้ท่ีศุลกากรเม่ือยานพาหนะ
นั้นออกนอกราชอาณาจกัร  ในกรณีทั้งสองน้ี  กฎหมายก าหนดให้ยุทธภณัฑ์ดงักล่าวนั้นตกเป็นของ
รัฐ  นอกจากน้ี  ตามมาตรา 30  กฎหมายก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจตรวจ คน้ กกั ยึด หรืออายดั
ยุทธภัณฑ์  ในกรณีต้องสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ีได ้ 
ยุทธภณัฑ์ดังกล่าว  หากต่อมา ปลัดกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นว่ามิใช่ของท่ีต้องริบ  หรือ
พนกังานอยัการไม่ฟ้องคดี  ให้คืนหรือถอนอายดัยุทธภณัฑ์นั้น184  แต่หากยุทธภณัฑ์นั้นมีสภาพท่ี
อาจก่อให้เกิดอนัตราย  ปลดักระทรวงกลาโหมอาจสั่งให้ท าลายยุทธภณัฑ์ท่ียึดหรืออายดันั้น  หรือ
จดัการตามท่ีเห็นสมควรได ้ ส่วนยุทธภณัฑ์ท่ีสั่งเขา้มา  น าเขา้มา  ผลิต  หรือมีโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายน้ี  ให้ริบเสียทั้งส้ิน  ไม่วา่จะมีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่185  ทั้งน้ี ยุทธภณัฑ ์
ท่ีริบไวห้รือตกเป็นของรัฐตามกฎหมายน้ี  ให้ส่งมอบให้กระทรวงกลาโหมเพื่อจดัการตามท่ี
เห็นสมควร186   
 3.2.3.4  พระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวธุของเอกชน พ.ศ. 2550 
 ส าหรับพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  ความในมาตรา 4 (1) และ 
(2)  ไดใ้ห้ค  านิยามของ “อาวุธ”  และ  “กระสุนปืน”  มีความสอดคลอ้งกนัอยา่งยิ่งกบัค านิยามของค าว่า 
“อาวธุปืน”  และ  “เคร่ืองกระสุนปืน”  ตามความในมาตรา 4 (1) และ (2)  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธ
ปืนฯ  พ.ศ. 2490  เช่นกนั  ส่วนค าว่าผลิตตามความในมาตรา 4  แห่งพระราชบญัญติัโรงงานผลิต
อาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  มีความหมายเช่นเดียวกบัค าวา่ผลิตตามค าสั่ง ปร. 37  ขอ้ 2  ท่ีก าหนด
ไวว้่า “ผลิต”  หมายความวา่  ท า  ประกอบ  ซ่อมแซม  หรือเปล่ียนลกัษณะ  แต่ทั้งน้ีอาจจะมีความ
แตกต่างกนัอยูบ่า้ง  คือ  ค  าสั่ง ปร. 37  มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตอาวธุส าหรับราชการทหารและต ารวจ
เท่านั้น  ในขณะท่ีมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  มีวตัถุประสงค์
เพื่อผลิตอาวุธส าหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  หรือส่วน
ราชการอ่ืน  หรือรัฐวิสาหกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน  เคร่ือง
กระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน  ในการมีและใชต้ามท่ีกฎหมายก าหนด
โดยรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลใดผลิตอาวุธเพื่อส่วนราชการดงักล่าวได ้ ประกอบกบัมาตรา 6  
บัญญัติรองรับไว้ว่า  พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่การผลิตอาวุธโดยส่วนราชการของ
กระทรวงกลาโหมและส านกังานต ารวจแห่งชาติ  รวมทั้งมาตรา 8  บญัญติัรองรับไวว้า่  นอกจากท่ี

                                                   
184 พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 มาตรา 32 
185 แหล่งเดิม. มาตรา 34 
186 แหล่งเดิม. มาตรา 37 
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บญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี  การกระท าใดซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้การ
กระท านั้นไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตและปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมยทุธภณัฑ์ 

การขอและการออกใบอนุญาตผูใ้ดประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธตาม
พระราชบญัญติัน้ีตอ้งยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ส่วนแนวทาง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  โดยรัฐมนตรี 
ผูมี้อ านาจก าหนดเง่ือนไขไวใ้นใบอนุญาตให้ผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขตามมาตรา 10  
แห่งพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  เช่น (1)  ชนิด  ปริมาณ  และคุณภาพ
ของอาวุธท่ีผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งผลิต (2) การขายหรือจ าหน่ายอาวุธให้แก่หน่วยงานตามมาตรา 7  
คือ  ส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือส่วนราชการอ่ืน  หรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเวน้ไม่อยู่ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน   
วตัถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  ในการมีและใช้ตามท่ีกฎหมายก าหนด  ส่วน
ใบอนุญาตซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ีให้ใชไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต  
แต่มิให้ก าหนดเกินสิบปี  นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตตามมาตรา 13  การด าเนินการผลิตอาวุธนั้น  
มาตรา 23  ก าหนดไวว้่าห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาตผลิตอาวุธปืนใดนอกจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต  
มาตรา 24  ก าหนดไวว้า่  หา้มมิใหผู้รั้บใบอนุญาตเปล่ียนแปลงหรือใชโ้รงงานหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของโรงงานใหผ้ดิไปจากท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือ
จากรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย  มาตรา 25  ก าหนดไวว้า่  ผูรั้บใบอนุญาตท่ีประสงคจ์ะสั่ง
หรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงวตัถุหรืออาวุธใดเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธหรือเป็นตวัอย่าง  หรือ
เพื่อวจิยัเก่ียวกบัการผลิตอาวธุตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งน้ี  ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้
มาในราชอาณาจกัรซ่ึงวตัถุหรืออาวุธตามวรรคหน่ึงของมาตรา 25  ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับ
อนุญาตและปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตสั่งหรือน าวตัถุหรืออาวุธนั้นเขา้
มาในราชอาณาจกัรและการมีกรรมสิทธ์ิ  หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุหรืออาวธุดงักล่าว 
  ส่วนหลกัการของพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  มาตรา 26  
ก าหนดไวว้่า  ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาตใช้วตัถุหรืออาวุธท่ีได้สั่งหรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัร  ตาม
มาตรา 25  ให้ผิดไปจากท่ีไดรั้บอนุญาต  ประกอบกบัความในมาตรา 9  ก าหนดไวว้า่  ผูใ้ดประสงคจ์ะ
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  โดย 
ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเป็นผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานและเป็น
บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในรูปบริษทัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษทัมหาชนจ ากัดตาม
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กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่ตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งน้ี กฎกระทรวงจะก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผูข้อรับใบอนุญาตระหวา่งผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสัญชาติไทย
กับผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือก าหนด
คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งห้ามของผูถื้อหุ้นซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุดตามล าดบัลงมาห้าอนัดบัของผูรั้บ
ใบอนุญาตไวด้ว้ยได ้ การขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  จะเห็นวา่คุณสมบติัในการขอตามมาตรา 9  เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและรัดกุม
เพราะเป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่ออนุญาตให้เอกชนผลิตอาวุธเพื่อจ าหน่ายให้กับส่วนราชการของ
กระทรวงกลาโหม  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  หรือส่วนราชการอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียม
อาวุธปืน  ในการมีและใช้ตามท่ีกฎหมายก าหนด  หลกัการจึงมีความแตกต่างกบัพระราชบญัญติัอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490  แต่จะยึดโยงถึงค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ฉบบัท่ี 37  พ.ศ. 2519  และ
พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยทุธภณัฑแ์ละส่ิงท่ีใชใ้นการสงคราม พ.ศ. 2535 
  ในส่วนของการขายหรือจ าหน่ายอาวธุท่ีผลิตข้ึนตามพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของ
เอกชน พ.ศ. 2550  นั้น  มาตรา 32  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว  ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาตขายหรือ
จ าหน่ายดว้ยประการใด  ซ่ึงอาวุธท่ีผลิตข้ึนเวน้แต่ขายหรือจ าหน่ายให้แก่หน่วยงานตามมาตรา 7  หรือ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ขายหรือจ าหน่ายแก่บุคคลอ่ืน  ไม่ว่าโดยการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรหรือขายหรือจ าหน่ายในราชอาณาจกัร  ในกรณีรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ขายหรือจ าหน่าย
โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือกรณีตาม 
มาตรา 34  ก าหนดไวว้่า  เพื่อประโยชน์แก่การผลิตอาวุธส าหรับหน่วยงานตามมาตรา 7  ถา้กรณีมี
ความจ าเป็นเพื่อให้ผูรั้บใบอนุญาตสามารถด าเนินการผลิตอาวุธไปได้โดยสม ่าเสมอ  ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจอนุญาตให้ผูรั้บใบอนุญาตดงักล่าวผลิตอาวุธไวเ้พื่อขายหรือจ าหน่ายแก่บุคคลอ่ืนนอกจาก
หน่วยงานตามมาตรา 7  เป็นการเฉพาะคราวเม่ือผูรั้บใบอนุญาตนั้นร้องขอ  ทั้งน้ี การขายหรือจ าหน่าย
อาวธุท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตร้องขอใหผ้ลิตให้เป็นไปตามมาตรา 32 
  หากพิจารณาบทบญัญติัเก่ียวกบัการขายหรือจ าหน่ายอาวุธปืนดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้จะ
เห็นไดว้า่ การผลิตอาวุธปืนเพื่อจ าหน่ายในส่วนของเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายภายใน ประเทศ
หรือจ าหน่ายโดยส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรยงัอยู่ในวงจ ากัด  แม้ว่าพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  
พ.ศ. 2490  จะกล่าวและเปิดช่องให้เอกชนสามารถขออนุญาตท าการผลิตอาวุธเพื่อจ าหน่ายได ้ แต่ตาม
ความเป็นจริงแลว้  นายทะเบียนยงัไม่เคยมีการออกใบอนุญาตท าหรือประกอบอาวุธปืนตามกฎหมาย
ฉบบัน้ีใหผู้ใ้ดเลย  อาวธุปืนท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศทั้งหมด  จึงเป็นการผลิตตามค าสั่ง ปร. 37  และอยู่
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ภายใตก้ารควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ดของกระทรวงกลาโหม  นอกจากนั้นอาวุธท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่ตอ้ง 
ถูกจ าหน่ายให้ทางราชการจะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีถูกขายให้เอกชน  ซ่ึงค าสั่ง ปร. 37  ไดก้  าหนด
เง่ือนไขของการจ าหน่ายไว้อย่างเคร่งครัดรัดกุม  โดยมีการก าหนดให้น าบทบัญญัติของ
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ในส่วนท่ีเป็นมาตรการควบคุมผูซ้ื้อและประเภทของอาวุธท่ีจะ
จ าหน่ายมาใชบ้งัคบัดว้ยอีกส่วนหน่ึง 

พระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  มีบทบญัญติัเร่ืองการจะสั่ง
หรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงวตัถุหรืออาวุธใด  เพื่อใชใ้นการผลิตอาวุธหรือเป็นตัวอย่างหรือ
เพื่อการวิจยัเก่ียวกบัการผลิตอาวุธตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติั
ดงักล่าว  ทั้งกฎหมายยงัใหสิ้ทธิพิเศษแก่ผูรั้บใบอนุญาตใหส้ั่งหรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงวตัถุ
หรืออาวธุใด  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตสั่งหรือน าวตัถุ
หรืออาวุธนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร  รวมถึงการมีกรรมสิทธ์ิหรือการมีไวใ้นครอบครองซ่ึง 
วตัถุหรืออาวุธนั้น  อีกทั้งไม่ตอ้งขอรับอนุญาตอีกดว้ย  ส่วนกรณีการขนยา้ยนั้น  มาตรา 31  แห่ง
พระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  ก าหนดไวว้่า  ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาต 
ขนยา้ยวตัถุหรืออาวุธท่ีใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธท่ีผลิตข้ึนออกจากโรงงานหรือสถานท่ีเก็บ  
เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีมอบหมาย  ทั้งน้ี การขนยา้ยให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  โดยผูรั้บอนุญาตตอ้งท า
หนงัสืออนุญาตการขนยา้ยก ากบัไปพร้อมกบัการขนยา้ยดว้ย  ส าหรับการส่งออกนั้นเป็นไปตาม
มาตรา 32  ซ่ึงไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในกรณีการจ าหน่ายไปยงันอกราชอาณาจกัร 
  ทั้งน้ีพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  มีบทบญัญติัเก่ียวกบับนัทึก
ขอ้มูลซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 29  ให้ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัให้มีบญัชีเก่ียวกบัชนิด  ปริมาณ  และ
การรับจ่าย  ประจ าวนัของวตัถุหรืออาวุธท่ีใช้ในทางผลิตอาวุธหรืออาวุธท่ีผลิตข้ึน  รวมทั้งวตัถุหรือ
อาวธุดงักล่าวท่ีเสียหาย  ใชไ้ม่ได ้ หรือไม่ไดใ้ช ้ ซ่ึงตอ้งรายงานและส าเนาบญัชีต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
ทั้งน้ี แบบบญัชีและหลกัเกณฑ์การรายงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ส่วนใบอนุญาต
นั้นมาตรา 13  ก าหนดไวว้า่  ใบอนุญาตซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ีให้ใชไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดไวใ้นใบอนุญาต  แต่มิให้ก าหนดเกินสิบปี  นบัแต่วนัออกใบอนุญาต  แต่กรณีท่ีเลิกประกอบ
กิจการตามมาตรา 20  หรือยา้ยโรงงานตามมาตรา 22  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงงานส้ินอายุให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุในวนัท่ีรัฐมนตรีอนุญาตให้เลิกประกอบ
กิจการ  หรือวนัท่ีออกใบอนุญาตใหม่  หรือวนัท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานส้ินอายุแล้วแต่กรณี  มาตรา 14  ก าหนดไวว้่า  การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ผูรั้บ
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ใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่อรัฐมนตรีก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือไดย้ื่นค าขอดงักล่าวแลว้ให้ถือวา่ผูย้ื่น
ค าขออยูใ่นฐานะผูรั้บใบอนุญาตจนกว่ารัฐมนตรีจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต  ทั้งน้ี การขอ
ต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
  ส่วนใบอนุญาตนั้นมาตรา 11  ก าหนดไวมี้ส่ีประเภทดว้ยกนัคือ 1) ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานท าอาวุธ  2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบอาวุธ  3) ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานซ่อมแซมอาวุธ  และ 4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเปล่ียนลกัษณะอาวุธ  ทั้งน้ี
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานท าอาวุธให้ถือว่าได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ประกอบ  ซ่อมแซม  และเปล่ียนลกัษณะอาวุธด้วย  และผูรั้บใบอนุญาตตามมาตราน้ีให้ถือว่าไดรั้บ
อนุญาตใหมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงอาวุธท่ีไดรั้บอนุญาตให้ท า  ประกอบ  ซ่อมแซม  หรือเปล่ียนลกัษณะ
แล้วแต่กรณี  เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่ามีความหมายมาจากค าว่า “ผลิต”  
หมายความว่า  ท า  ประกอบ  ซ่อมแซม  หรือเปล่ียนลกัษณะนัน่เอง  และมีขอ้สังเกตตามมาตรา 12  
ใบอนุญาตใหคุ้ม้กนัถึงลูกจา้งหรือตวัแทนของผูรั้บใบอนุญาตดว้ย  โดยให้ถือวา่การกระท าของลูกจา้ง
หรือตวัแทนของผูไ้ด้รับอนุญาตท่ีได้รับการคุม้กนัเป็นการกระท าของผูรั้บใบอนุญาต  เวน้แต่ผูรั้บ
ใบอนุญาตจะพิสูจน์ไดว้่าการกระท าดงักล่าวเป็นการสุดวิสัยท่ีตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได ้ หลกัการ
ดงักล่าวน้ีแตกต่างกบัพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ซ่ึงมาตรา 58  ก าหนดไวว้า่ใบอนุญาตท่ี
ออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีให้ใชไ้ดเ้ฉพาะตวัผูรั้บใบอนุญาต  แต่หลกัการน้ีมีความเหมือนกนั
กบัพระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 
  กรณีตามพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  นั้น  มาตรา 28  ก าหนด
ไวว้่า  การเก็บ  จ  ากดั  หรือท าลายวตัถุท่ีเกิดจากการผลิตอาวุธ  หรือวตัถุหรืออาวุธท่ีเสียหาย  ใช้
ไม่ได ้ หรือไม่ไดใ้ช้  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  และมาตรา 61  
ไดก้ าหนดไวว้า่  บรรดาวตัถุหรืออาวธุท่ีใชใ้นการผลิตอาวุธหรืออาวุธท่ีผลิตข้ึนซ่ึงไดผ้ลิตสั่งน าเขา้
มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร  มีกรรมสิทธ์ิ  มีไวใ้นครอบครอง  ขาย  หรือจ าหน่ายโดย 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้ริบเสียทั้งส้ินไม่วา่จะมีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษา
หรือไม่  และส่งมอบใหก้ระทรวงกลาโหมเพื่อจดัการตามท่ีเห็นสมควร  จึงถือวา่มีหลกัการคลา้ยกนั
กบัค าสั่ง ปร. 37 
  โดยสรุป  ตามท่ีได้ท าการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายอาวุธปืนของไทยทั้ งส่ีฉบับนั้ น   
เห็นไดว้า่กฎหมายไทยนั้นไม่ประสงคท่ี์จะอนุญาตให้เอกชนประกอบกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธปืนได้
โดยอิสระปราศจากการควบคุมจากรัฐ  มาตรการต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนดข้ึนก็เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ป้องกนั  มิให้อาวุธปืนตกไปอยูใ่นมือของผูท่ี้อาจน าอาวุธปืนไปใชใ้นทางท่ีผิดและก่อให้เกิดความ
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เสียหายหรืออนัตรายแก่ผูอ่ื้น  และเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถติดตามตรวจสอบหาผูก้ระท าผิดได ้ 
หากมีการน าอาวธุปืนไปใชใ้นการก่ออาชญากรรม  ซ่ึงหากจะพิจารณาตามบทบญัญติัของกฎหมายนั้น  
ตั้งแต่กระบวนการผลิต  กฎหมายไม่อนุญาตใหบุ้คคลทัว่ไปผลิตอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อ
ใช้เป็นการส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด  ยกเวน้กรณีการผลิตเคร่ืองกระสุนปืนประเภทดินปืนมีควนั
เท่านั้น  ส่วนการท าเพื่อการคา้นั้นสามารถท าไดแ้ต่ตอ้งขออนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  โดยตอ้ง
ได้รับอนุมติัจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน  หรือมิฉะนั้น   
ก็ตอ้งเป็นกรณีการผลิตเพื่อใช้ในราชการทหารและต ารวจเป็นหลกั  และตอ้งได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดของทางการ  ส่วนการ
ผลิตอาวุธยุทธภณัฑ์  กฎหมายเปิดช่องให้สามารถท าได ้ แต่ตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเคร่งครัดกว่า
การผลิตตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  เสียอีก  ในส่วนของการคา้นั้น  พระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  อนุญาตให้สามารถด าเนินการได ้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน
ทอ้งท่ี  และตอ้งได้รับอนุมติัจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน  
ส่วนการสั่งหรือน าเขา้นั้น  ไม่วา่จะเป็นการสั่งหรือน าเขา้ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  
หรือการน าเขา้ยุทธภณัฑ์ตามพระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
และขั้นตอนท่ีคลา้ยคลึงกนัและตอ้งผา่นพิธีศุลกากรอีกชั้นหน่ึงดว้ย  ส าหรับในการส่งออกนั้นไดมี้
การกล่าวอา้งไวใ้นกรณีการส่งออกอาวธุท่ีผลิตไดต้ามค าสั่ง ปร. 37  การส่งออกยุทธภณัฑ์ตามพระราช
กฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการสงคราม 
พ.ศ. 2535  และการส่งออกตามพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  ซ่ึงทั้งสาม
กรณี กฎหมายไดก้ าหนดเง่ือนไขและขอ้บงัคบัไวอ้ยา่งเคร่งครัด  หรือแมแ้ต่การครอบครองเพื่อใช้
ส่วนบุคคลก็ไม่อาจท าไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาต  นอกจากก าหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบติัไว้
อยา่งละเอียดแลว้  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  และพระราชบญัญติัยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530 
ยงัได้ก าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีอาจได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเก่ียวกับอาวุธปืน / 
ยุทธภณัฑ์  และก าหนดประเภทของอาวุธปืน / ยุทธภณัฑ์ท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถออกใบอนุญาตให้ไดไ้ว้
ด้วย  ซ่ึงประเภทของอาวุธปืน / ยุทธภณัฑ์น้ีสามารถออกกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงและเปล่ียน 
แปลงใหท้นัสมยัได ้
  หากพิจารณาจากวตัถุประสงค์หลกั 2 ประการของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนซ่ึงไดแ้ก่  
การป้องกนัและการติดตามตรวจสอบดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่กฎหมายไทยไดก้ าหนด
ขั้นตอนและวิธีปฏิบติัเพื่อป้องกนัก่อนการออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธปืนไว้
ค่อนขา้งรัดกุม  แต่ในส่วนของมาตรการเพื่อการติดตามและตรวจสอบหลงัการออกใบอนุญาตนั้น  
พิจารณาแลว้  เห็นวา่ยงัไม่ค่อยรัดกุมและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  ในส่วนของการท าเคร่ืองหมาย  
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การบนัทึก  และจดัเก็บขอ้มูลอาวธุปืน  จะเห็นวา่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของนายทะเบียนนั้น 
ยงัไม่ค่อยเป็นเอกภาพ  ประกอบกบักฎหมายก็มิไดก้  าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการท าเคร่ืองหมาย
บนอาวธุปืนไวม้ากนกั  ดงันั้น ในทางปฏิบติัการท าเคร่ืองหมายอาวุธปืน  จึงไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  
ในส่วนของขอ้มูลทางทะเบียนอาวุธ  ตามค าสั่ง ปร. 37  พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 
2530  และพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  แมว้า่ขอ้มูลจะถูกเก็บไวใ้นท่ี
เดียวกนั  จึงน่าจะตรวจสอบไดง่้ายกวา่  แต่ถึงกระนั้น กฎหมายมิไดก้ล่าวถึงการท าเคร่ืองหมายบน
อาวุธปืน  ซ่ึงจะช่วยให้การติดตามตรวจสอบขอ้มูลอาวุธปืนเป็นไปอยา่งมีระบบและแม่นย  ายิ่งข้ึน  
ในส่วนของการริบ  ยึด  อายดั  และท าลายอาวุธปืนนั้น  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490   
ก็มิไดก้ าหนดมาตรการควบคุมหลงัจากอาวุธปืนถูกริบเป็นของทางราชการแลว้  ทั้งในกรณีท่ีอาวุธ
ปืนอาจถูกจ าหน่ายเพื่อน าไปใช้ประโยชน์อีก  และในกรณีท่ีอาวุธปืนตอ้งถูกท าลายหรือท าให้ใช้
การไม่ได ้ ก็มิไดก้ าหนดรายละเอียดไวแ้ต่อยา่งใด  ส่วนการตรวจสอบอาวุธปืนท่ีหมดสภาพการใช้
งานแลว้ไม่สามารถท าได ้ เพราะใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนนั้นมีอายุตลอดการมีอายุของผูรั้บ
อนุญาต  ฉะนั้น การตรวจสอบจึงไม่อาจท าได้ว่าอาวุธปืนดงักล่าวสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่  
หรือถูกแยกส่วนประกอบ  ไปประกอบเป็นอาวุธปืนกระบอกอ่ืนหรือไม่  อย่างไร  ซ่ึงในส่วนน้ี
กฎหมายอาวุธปืน  อีกสามฉบบัซ่ึงออกมาภายหลงัจะมีการก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการริบ ยึด 
อายดัอาวุธปืนท่ีชัดเจนและรัดกุมมากกว่า  ทั้ งน้ี รวมถึงการก าหนดอายุใบอนุญาตอาวุธปืน  
โดยเฉพาะใบอนุญาตท่ีออกตามพระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ก าหนดให้ใชไ้ดไ้ม่
เกิน 1 ปี  ส่วนใบอนุญาตตามค าสั่ง ปร.37  และใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธ
ของเอกชน พ.ศ. 2550  มีหลกัการเดียวกนัคือให้ใชไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต
แต่มิให้ก าหนดเกินสิบปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต  อน่ึงท่ีตอ้งน าค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผน่ดิน ฉบบัท่ี 37  ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519  มาอธิบายดว้ยนั้นก็เน่ืองจากยงัมีผลคาบเก่ียวทาง
กฎหมายอยูด่ว้ยตามบทเฉพาะกาลมาตรา 63  มาตรา 64  มาตรา 65  และมาตรา 66  แห่งพระราชบญัญติั
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  ถึงแมม้าตรา 3  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวให้ยกเลิก
ค าสั่ง ปร. 37  ฉบบัท่ีแลว้ก็ตาม  เพราะพระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550   
มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2550  ตามมาตรา 2  จึงท าใหใ้บอนุญาตท่ีออกโดยค าสั่ง ปร. 37  
มีผลใชไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต  แต่มิให้ก าหนดเกินสิบปีนบัแต่วนัออก
ใบอนุญาต ตามมาตรา 9  ของค าสั่ง ปร. 37  ประกอบกบัมาตรา 64  แห่งพระราชบญัญติัโรงงานผลิต
อาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  ไดก้ าหนดไวว้า่ใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตท่ีออกให้ตามค าสั่ง ปร. 37  
ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีและให้ใช้ไดต่้อไปจนกว่าจะส้ิน
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อายุหรือถูกเพิกถอนแล้วแต่กรณี  ดงันั้นโดยผลทางกฎหมายใบอนุญาตหรือหนังสือท่ีออกตาม
ค าสั่ง ปร. 37  จะส้ินสภาพทางกฎหมายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560   
 3.2.4  ความหมายและหลกัการเก่ียวกบักฎหมายอาวธุปืน 
  3.2.4.1 ความหมายของอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
  1) ค  าวา่ “อาวธุปืน” 
  ค าว่า “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซ่ึงใช้ส่งเคร่ืองกระสุนปราย
กระสุนแตก  ลูกระเบิด  ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดท่ีมีหรือไม่มีกรดแก๊สเช้ือเพลิง เช้ือโรค 
ไอพิษ  หมอกหรือควนั  หรือกระสุน  ลูกระเบิด ตอร์ปิโด  ทุ่นระเบิดและจรวดท่ีมีคุณสมบัติ
คลา้ยคลึงกนั  หรือเคร่ืองหรือส่ิงส าหรับอดัหรือท า  หรือใชป้ระกอบเคร่ืองกระสุนปืน187 
 “อาวธุปืน” ตามพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4 (1)   สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 
 (1)  อาวธุปืนโดยตรง  ไดแ้ก่ 
 ก.  อาวธุส าหรับใชย้งิ 
 ข.  มีเคร่ืองประกอบดว้ยล ากลอ้งท่ีท าดว้ยโลหะท่ีทนทานต่อแรงระเบิดของดินปืน 
 ค.  ดินระเบิดท่ีเป็นพลงัขบัดนักระสุนใหอ้อกจากล ากลอ้ง 
 ง.  เคร่ืองจุดชนวนดินระเบิดหรือท่ีเรียกวา่เคร่ืองลัน่ไก และ 
 จ.  กระสุนซ่ึงส่วนมากท าดว้ยเหล็กหรือตะกัว่ เรียกว่า  เคร่ืองกระสุนปืนจะถูกขบัดนั
ออกจากล ากลอ้งดว้ยแรงระเบิดของดินปืน 
 (2) นอกจากอาวธุปืนตามหลกัท่ีกล่าวในขอ้ (1) แลว้ยงัใหห้มายความรวมตลอดถึงอาวุธ
ทุกชนิดซ่ึงใช้ส่งเคร่ืองกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลงัดนัของแก๊สหรืออดัลม หรือเคร่ืองกลไก
อยา่งใด ซ่ึงตอ้งอาศยัอ านาจพลงังานและส่วนหน่ึงส่วนใดของอาวุธปืนนั้น ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวา่ส าคญั
และไดร้ะบุไวใ้นกฎกระทรวง 
 (3) ส่วนของอาวุธปืนท่ีให้ถือว่าเป็นอาวุธปืนนั้น  ไดแ้ก่ส่วนใดส่วนหน่ึงของอาวุธปืน
ตามขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ือง
กระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ดงัน้ี188 
 
 
                                                   

187 พระราชบัญญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน   
พ.ศ. 2490 มาตรา 4  

188 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน  พ.ศ. 2490 
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 ก.  ล ากลอ้ง คือ ล ากลอ้งของอาวธุท่ีเป็นปืนตามกฎหมายนัน่เอง 
 ข.  เคร่ืองลูกเล่ือนหรือส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองลูกเล่ือน ท่ีเป็นปืนอตัโนมัติ 
อย่าง ยู.เอส.อาร์ม่ี. หรือออโตเมติค โคลท์ เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งมีล าเล่ือนส าหรับให้กระสุนปืนเคล่ือน 
เข้ารังเพลิง และเม่ือยิงแล้วปลอกจะได้สลดัออกไปทางช่องท่ีลูกปืนนัดต่อไปถูกดันข้ึนมาจาก 
แม๊กกาซีนแลว้ถูกผลกัเขา้ไปในรังเพลิงเพื่อใชย้ิงในคร้ังต่อไป  ส าหรับส่วนประกอบส าคญัของ
เคร่ืองลูกเล่ือนนั้น ไดแ้ก่ สปริงส าหรับบงัคบัใหล้ าเล่ือนเดินหนา้ถอยหลงัตามจงัหวดัอตัโนมติั 
 ค.  เคร่ืองลัน่ไกหรือส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองลัน่ไก ส่วนน้ีไดแ้ก่ เข็มแทงชนวน
นกสับ  และไกปืน  เป็นตน้ 
 ง.  เคร่ืองส่งกระสุนซองกระสุน  หรือส่วนประกอบส าคัญของส่ิงเหล่าน้ี ได้แก่  
แม็กกาซีนส าหรับปืนออโตเมติค ดงักล่าวไวใ้นขอ้ ค. สปริงในเม็กกาซีนส าหรับบงัคบัให้กระสุนปืน
เล่ือนเขา้รังเพลิงก็ถือเป็นส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองส่งกระสุนไดต้ามนยัน้ี 
 ส าหรับซองกระสุน อาจไดแ้ก่ลูกโม่ส าหรับปืนรีวอลเวอร์ท่ีมีช่องวงกลมขนาดลูกแม็กนัม่
สอดใส่เขา้ไปไดพ้อดี ถา้ไม่ยงิจะใชเ้ป็นท่ีเก็บลูกปืนไดห้า้หรือหกนดัตามพิกดั  แต่ถา้ยิงจะเป็นทั้งท่ี
เก็บลูกปืนและรังเพลิงไปดว้ยในตวั  กล่าวคือลูกปืนท่ีอยูใ่นช่องท่ีตรงกบัเข็มแทงชนวน  จะระเบิด
ข้ึนเม่ือเหน่ียวไกปืนใหน้กสับลงบนเข็มแทงชนวนนั้น  พร้อมๆ กบัการรีโวลทข์องลูกปืนนดัต่อไป
ในต าแหน่งของเขม็แทงชนวน ส่วนปลอกของนดัท่ียงิแลว้จะรีโวลทอ์อกเพื่อใหลู้กนดัต่อไปรีโวลท์
เขา้ไปแทนท่ี  แต่ซองกระสุนน้ีไม่หมายถึงซองใส่กระสุนปืนหรือซองปืน  เพราะซองกระสุนตาม
ความหมายน้ีจะตอ้งเป็นส่วนประกอบท่ีเป็นตวัปืนนั้นดว้ย  โดยถา้ขาดซองกระสุนแลว้ปืนนั้นจะใช้
ยิงไม่ได ้ ซองกระสุนจึงเป็นส่วนสาระส าคญัต่อการท างานของตวัปืนนั้น  ซ่ึงความในขอ้ 2 (12)  
ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2491)  ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุน
ปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  ก าหนดไวว้่า  ห้ามมิให้ออก
ใบอนุญาตส าหรับให้ท าหรือสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับซองกระสุน 
ท่ีสามารถบรรจุกระสุนได้เกินสิบนดั  เวน้แต่ซองกระสุนท่ีใช้กบัปืนลูกกรดขนาด.22  ต่อมา
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 18 (พ.ศ. 2552)  ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน 
วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ขอ้ 1 ให้ยกเลิกความใน (12) ของขอ้ 2 
แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2491)  ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน 
วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 2490  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 8 
(พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 
และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดยก าหนดว่า (12) ซองกระสุนท่ีสามารถบรรจุกระสุนไดเ้กิน
ยี่สิบนดั เวน้แต่ซองกระสุนท่ีใชก้บัปืนลูกกรดขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางปากล ากลอ้งไม่เกิน 5.6 มม.  
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และขอ้ 2  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ี เป็นขอ้ 3  และขอ้ 4  แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  ออก
ตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490  โดยก าหนดว่า ข้อ 3 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตเพื่อการค้า ส าหรับใช้
เปล่ียนแปลงลกัษณะซองกระสุนใหส้ามารถบรรจุกระสุนต่างไปจากตน้แบบของผูผ้ลิตซองกระสุน  
ส่วนขอ้ 4 ก าหนดว่า  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตส าหรับให้สั่งหรือน าเขา้เพื่อการคา้หรือเพื่อใช้
ส่วนตวัซ่ึงซองกระสุนท่ีเปล่ียนลกัษณะให้สามารถบรรจุกระสุนต่างไปจากตน้แบบของผูผ้ลิตซอง
กระสุน 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี  1729/2536  ปืนของกลางแม้มีสภาพเ ก่า  ล ากล้องมีสนิมจับ 
ไม่สามารถใช้ยิงได้  และบางกระบอกไม่มีด้ามก็ตาม ก็ถือเป็น “อาวุธปืน”  ตามความหมาย 
แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4 (1)  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2501  มาตรา 3  ดงันั้นการท่ีจ าเลยมีอาวธุปืนของกลางไวใ้นความครองครอง จึงมีความผิดฐาน
มีอาวธุปืนไม่มีทะเบียนไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 แต่แกม้เคร่ืองประกอบปืนแก๊ป  หรือรางปืนท่ีท าดว้ยไม ้ ไม่ใช่ส่วนของอาวุธปืนเพราะ
ไม่มีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงดงักล่าว  แต่เหล็กกลวงหรือท่อแป๊ป  ถา้มีพยานรู้เห็นวา่จ าเลยเคยใช้
ประกอบเป็นปืนแก๊ปมาแลว้  ก็อาจเป็นล ากลอ้งปืนตามกฎกระทรวงได ้
 อาวุธปืนสมยัใหม่มีปลอกป้องกนัแสงและผ่อนแรงกระดกของปืนดว้ย  เช่น  ซองปืน
เอ็ม 16 หรือท่ีเก็บเสียงซ่ึงสวมติดไวก้บัปลายกระบอกปืนสั้น  อยา่งน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของ
อาวุธปืนหรือไม่  เห็นว่าเคร่ืองอุปกรณ์เหล่าน้ีไม่เป็นสาระส าคญัในการท าให้ปืนยิงไดเ้ลย  เป็น
เพียงท าใหปื้นยงิแลว้ไม่เกิดเสียงดงั หรือท าให้ยิงปืนไดส้ะดวกข้ึนกวา่ปกติเท่านั้น  จึงไม่น่าจะเป็น
ส่วนของอาวธุปืน ใครมีไวจึ้งน่าจะไม่เป็นความผดิ 
 สรุป  ค าวา่ “อาวธุปืน” ตามความหมายของกฎหมายอาวุธปืน  จึงหมายถึงอาวุธปืนโดย
สภาพ  ถึงแมว้า่จะใชก้ารไดห้รือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของอาวุธปืนดว้ย เช่น ค าพิพากษาฎีกา
ท่ี 1022/2522  มีอาวธุปืนลูกซองพกสั้น และล ากลอ้งปืนแก๊ปไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
แมปื้นและล ากลอ้งปืนดงักล่าวจะช ารุดใช้การไม่ไดก้็เป็นความผิด ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1459/2523  
อาวุธปืนไม่มีลูกโม่และแกนลูกโม่ไม่สามารถใช้ยิงได้ก็เป็นอาวุธปืนโดยสภาพตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1 (5)  
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 2) ค  าวา่ “เคร่ืองกระสุนปืน”189 
 ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490 มาตรา 4 (2) ได้ให้ความหมายของเคร่ือง
กระสุนปืนครอบคลุมถึงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
 (1) เคร่ืองหรือส่ิงส าหรับอัดหรือท าหรือใช้ประกอบเคร่ืองกระสุนปืน อันได้แก่  
ดินปืนและลูกกระสุนปืน  และเคร่ืองจุดระเบิดของดินปืน  เป็นสาระส าคญัของเคร่ืองกระสุนปืน 
ดงัจะเห็นไดจ้ากลกัษณะของปืนแก๊ปในยุคแรก ๆ จนกระทัง่ไดพ้ฒันาเป็นกระสุนแม็กนัม่ขนาด 
ต่าง ๆ เช่น .38  หรือ 11  มม. เป็นตน้ 
 (2)  เคร่ืองกระสุนปืนยงัหมายรวมตลอดถึงกระสุนลูกโดด  กระสุนลูกปราย  กระสุนแตก  
ลูกระเบิด  ตอร์ปิโด  ทุ่นระเบิดและจรวด  ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองประหารหรือท าลายดว้ยแรงปะทะของ
กระสุนปืนนั้น ๆ  
 (3)  เคร่ืองกระสุนปืนดงักล่าวใน (2) ท่ีมีกรด  แก๊ส เช้ือเพลิง เช้ือโรค ไอพิษ หมอกควนั  
หรือแก๊สพิษส าหรับใชใ้นการสงคราม  เป็นตน้ 
 (4) กระสุน  ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด  หรือจรวด ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั ตาม
ขอ้น้ีได้แก่กระสุนปืนรถถงั หรือตอร์ปิโดท่ียิงไปจากเรือด าน ้ า หรือจรวดท่ียิงจากฐานบนพื้นดิน
หรือจากเคร่ืองบิน  หรือทุ่นระเบิดท่ีถูกยิงจากเรือรบไปปล่อยไวใ้นน่านน ้ าใดน่านน ้ าหน่ึงเพื่อ 
ดกัท าลายฝ่ายขา้ศึก  รวมทั้งจรวดเอก็โซเซ่ต ์ ก็อาจอยูใ่นเร่ืองกระสุนปืนไวน้ี้ดว้ย 
 3.2.4.2 การควบคุมการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในประเทศไทย 
  ความหมายของใบอนุญาตเก่ียวกบัอาวุธปืนท่ีส าคญัมีดงัน้ี  (1)  ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้
ซ่ึงอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  หรือส่ิงเทียมอาวุธปืน  เรียกวา่  แบบ ป.2  
(2)  ใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือให้ซ้ืออาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนส าหรับการคา้ เรียกวา่ แบบ ป.3  (3)  ใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนหรือให้มีอาวุธปืนไว้
เพื่อเก็บหรือให้มีและให้ใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนชั่วคราว  เรียกว่า แบบ ป.4  และ  
(4)  ใบอนุญาตใหท้ า  ประกอบ  ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะหรือจ าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
ส าหรับการคา้หรือให้ท า  ซ้ือ  มี  ใช ้ สั่ง  น าเขา้  คา้  หรือจ าหน่ายดว้ยประการใดๆ  ซ่ึงวตัถุระเบิด
หรือให้ท า  สั่ง  น าเขา้  หรือคา้ซ่ึงดอกไมเ้พลิง  ให้สั่ง  น าเขา้  หรือคา้ซ่ึงส่ิงเทียมอาวุธปืน  เรียกว่า 
แบบ ป.5   

                                                   
189 พระราชบัญญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน   

พ.ศ. 2490 มาตรา 4 (2) 
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  การควบคุมการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น รัฐจ าเป็นตอ้ง
บญัญติักฎหมายข้ึนมาเพื่อควบคุมในเร่ืองดงักล่าวให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน อนัเป็น
การสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน  ซ่ึงได้แก่ พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทหรือกฎหมายหลักท่ีผู ้จ ัดท า
วิทยานิพนธ์มุ่งเน้นโดยเฉพาะในการจดัท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  ค  าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน  (ฉบบัท่ี 37 ) พ.ศ. 2519  พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ประกอบกบั 
พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ์และส่ิงท่ีใช้ใน 
การสงคราม พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2530  และประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 87/2557  ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557  เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติม 
ผูรั้กษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานต ารวจโดยขอ้ 3 ของค าสั่ง
ดงักล่าวให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา 6  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน 
(ฉบบัท่ี 7)  พ.ศ. 2522  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน คือ มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
วา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนและ
เจา้หน้าท่ีอ่ืน และออกกฎกระทรวงในเร่ืองต่อไปน้ี คือ (1) จ  ากดัชนิดและจ านวนอาวุธปืนของ
กระทรวงทบวงกรมอ่ืน  นอกจากทหารและต ารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา 5 วรรคสอง (2) 
วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต (3) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมซ่ึงตอ้ง 
ไม่เกินอตัราในบญัชีท้ายพระราชบญัญติัน้ี (4) กิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี   
และความในวรรคสองไดก้ าหนดไวว้่า  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง (1) 
ตามมาตรา 5 วรรคสอง  และตามมาตรา 55  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยด้วย  ทั้งน้ีประกาศฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดด้วยว่า  ให้บรรดากฎกระทรวง กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัอยู่ในวนัท่ีประกาศน้ีใช้
บงัคบัยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  ส าหรับในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศุลกากรนั้น  
มาตรา 6 วรรคสาม  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั
รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี
ดว้ย กรณีตามมาตรา 25  นั้น  ให้อ านาจรัฐมนตรีมีอ านาจอนุมติัให้นายทะเบียนทอ้งท่ีออกใบอนุญาต
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ให้ท า ประกอบ  ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะ  มี  หรือจ าหน่าย  อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับ
การคา้ได ้ กรณีตามมาตรา 27  รัฐมนตรีมีอ านาจอนุมติัให้นายทะเบียนทอ้งท่ีจะก าหนดเง่ือนไขใน
ใบอนุญาตว่าด้วยก าหนดเวลาการจ าหน่ายการเก็บรักษาอาวุธปืน  และเคร่ืองกระสุนปืนตามท่ี
เห็นสมควร  กรณีตามมาตรา 38  นายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกใบอนุญาตให้ผูใ้ดท า  ซ้ือ  มีใช ้ สั่ง  
น าเขา้  คา้  หรือจ าหน่ายดว้ยประการใดๆ  ซ่ึงวตัถุระเบิดจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีก่อน  กรณี
ตามมาตรา 40  ใหอ้ านาจรัฐมนตรีอนุมติัให้นายทะเบียนทอ้งท่ีอาจก าหนดเง่ือนไขลงในใบอนุญาต
วา่ดว้ยการเก็บรักษาวตัถุระเบิดไดต้ามท่ีเห็นสมควร  หรือเร่ืองการขนยา้ยวตัถุระเบิดตามมาตรา 43  
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีก าหนดไว ้ หรือเร่ืองของดอกไมเ้พลิงตามมาตรา 49  
นายทะเบียนทอ้งท่ีอาจก าหนดเง่ือนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไมเ้พลิงตามท่ี
เห็นสมควร  โดยอนุมติัของรัฐมนตรีเช่นกนั 
  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองมีความวุ่นวายมีปัญหา  มีความไม่ 
สงบเรียบร้อย  อาจใชอ้ านาจตามมาตรา 56  หา้มมิใหอ้อกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
เฉพาะบางชนิดในบางทอ้งท่ีหรือทัว่ราชอาณาจกัร ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก็ได ้ หรือตาม
มาตรา 57  ในคราวท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งห้ามหรือจ ากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทหรือบางประเภทใน 
ชั่วระยะเวลาท่ีก าหนด  หรือจะออกค าสั่งโดยประกาศหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผูรั้บใบอนุญาต 
ส่งมอบอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิดแก่เจา้พนกังานเพื่อเก็บรักษาไว ้ หรือจะสั่งให้
จ  าหน่ายเสียก็ได ้ ในกรณีท่ีจ าหน่ายให้น ามาตรา 67  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  และถา้ไม่อาจปฏิบติั
ตามท่ีกล่าวแลว้  จะสั่งให้จ  าหน่ายแก่ทางราชการในราคาอนัสมควรก็ได ้ โดยค าสั่งน้ีจะก าหนดให้
ใชบ้งัคบัในบางทอ้งท่ีหรือทัว่ราชอาณาจกัรก็ได ้
  ในกรณีเ ร่ืองอุทธรณ์  เ ม่ือนายทะเบียนท้องท่ีปฏิเสธการออกใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญติัน้ี  ความในมาตรา 67  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ก าหนดให้ผูย้ื่น 
ค าขออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวนันับแต่ได้รับการแจ้งปฏิเสธเป็นหนังสือ   
ค าอุทธรณ์นั้ นให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องท่ีเพื่อเสนอค าอุทธรณ์ไปย ังรัฐมนตรีโดยมิชักช้า   
ซ่ึงกฎหมายก าหนดไวด้ว้ยว่าค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุดในทางบริหาร  หากไม่พอใจใน
เร่ืองดงักล่าวก็ตอ้งไปฟ้องยงัศาลปกครองต่อไป 
  ในเร่ืองการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 65  และมาตรา 66  หากผูไ้ดรั้บอนุญาต 
คนใดเป็นผูซ่ึ้งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ตามความในพระราชบญัญติัน้ี  ให้นายทะเบียนหรือ
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย  หรือแมแ้ต่เร่ืองการน าอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนหรือ
วตัถุระเบิดผ่านราชอาณาจกัร  ตามมาตรา 70  จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากรัฐมนตรีหรือ 
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เจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อการนั้น  และจะตอ้งผา่นเฉพาะด่านศุลกากรซ่ึงรัฐมนตรีก าหนด
ไวเ้ท่านั้น  และความในมาตรา 71  ยงัให้อ านาจรัฐมนตรีมีอ านาจจ ากดัจ านวนร้านคา้  และก าหนด
จ านวนชนิดและขนาดอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน
ส าหรับการคา้ตามท่ีเห็นสมควร 
  เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัของกฎหมายดังกล่าว  เห็นได้ว่ามีหลักการและแนวคิด 
ในการควบคุมการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะ  
มีว ัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมปริมาณของอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  โดยให้อ านาจ
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  และ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและให้มีอ านาจต่างๆ ดงักล่าวไว้
แลว้ขา้งตน้ 
  1)  การควบคุมการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของหน่วยราชการ
และรัฐวสิาหกิจ 
  ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไวว้่า  หน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจในการมีและใช้อาวุธปืน  และเคร่ืองกระสุนปืน  รวมทั้งการก าหนด
ประเภทของอาวุธปืน  และเคร่ืองกระสุนปืนท่ีให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจมีและใช้และการ
มอบให้ประชาชนมีและใช้  เพื่อช่วยเหลือราชการไดโ้ดยไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง190  ซ่ึงกฎกระทรวงฉบบั
ปัจจุบนั คือ กฎกระทรวง การมีและใชอ้าวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และ
ส่ิงเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อ 
ช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 14  (พ.ศ. 2538)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ.2490  และกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  16  (พ.ศ. 2547)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ.2490  และไดป้รับปรุงการก าหนดหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจใน
การมีและใช้อาวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน  รวมทั้งก าหนดประเภทของอาวุธปืน และเคร่ือง
กระสุนปืน  ท่ีให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  มี  และใช้  และการมอบให้ประชาชนมี และใช ้
เพื่อช่วยเหลือราชการ  โดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ตลอดจน
เพิ่มเติมให้พนักงานราชการใช้อาวุธปืน  และเคร่ืองกระสุนปืนของหน่วยราชการได ้  ซ่ึงตาม

                                                   
190  กฎกระทรวง  การมีและใช ้ อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียม 

อาวุธปืนของหน่วยราชการ  และรัฐวิสาหกิจ  และการมอบให้ประชาชน มีและใช้  เพ่ือช่วยเหลือราชการ  
พ.ศ. 2553  ลงวนัท่ี 20  มกราคม  2553 
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กฎกระทรวงดงักล่าวความในขอ้ 6  ก าหนดไวว้่า  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ย  
ปลดักระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการ  ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ  
ผูแ้ทนกองบญัชาการกองทพัไทย  ผูแ้ทนกองทพับก  ผูแ้ทนกองทพัเรือ  ผูแ้ทนกองทพัอากาศ  
ผูแ้ทนส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ผูแ้ทนกรมการปกครอง  ผูแ้ทนส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ  
และผูแ้ทนกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  เป็นกรรมการ  และผูท้รงคุณวุฒิ
ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ร่วมกนัแต่งตั้งอีก 
ไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ  โดยให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ   
มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  ก าหนดชนิด  ขนาด  และจ านวนอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืนและวตัถุระเบิด  
และอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีจะใหแ้ต่ละหน่วยราชการ  และรัฐวสิาหกิจมีและใชไ้ด ้
  ส าหรับอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีส่วนราชการมีและใชไ้ด ้ดงัน้ี (1) อาวุธปืนเล็ก
สั้ น  (2) อาวุธปืนเล็กสั้ นก่ึงอัตโนมัติ  (3) อาวุธปืนเล็กสั้ นอัตโนมัติ  (4) อาวุธปืนเล็กยาว   
(5) อาวุธปืนเล็กยาวก่ึงอตัโนมติั  (6) อาวุธปืนเล็กยาวอตัโนมติั  (7) อาวุธปืนกลมือ  (8) อาวุธปืนกลเบา  
(9) เคร่ืองยิงลูกระเบิด  (10) เคร่ืองยิงลูกดอกไฟฟ้าแรงสูง  (11) ลูกระเบิด  (12) วตัถุระเบิด   
(13) เคร่ืองกระสุนปืนส าหรับใช้กบัอาวุธปืนซ่ึงระบุไวต้าม (1) ถึง (10)  (14) อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนท่ีนายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  
พ.ศ. 2490  ทั้งน้ีอาวุธปืน (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) ตอ้งไม่เป็นชนิดและขนาดท่ีมี
อานุภาพร้ายแรงเกินอาวุธปืนของทางราชการทหารหรือต ารวจท่ีข้ึนบญัชีประจ าการไว ้ ส่วน 
ลูกระเบิด (11) วตัถุระเบิดตาม (12) และเคร่ืองกระสุนปืนตาม (13) ตอ้งไม่เป็นชนิดและขนาดท่ีมี
อานุภาพร้ายแรงเกินลูกระเบิด  วตัถุระเบิดหรือเคร่ืองกระสุนปืนตาม (13) ตอ้งไม่เป็นชนิดขนาดท่ีมี
อานุภาพร้ายแรงเกินลูกระเบิด  วตัถุระเบิด  หรือเคร่ืองกระสุนปืนของทางราชการทหารหรือต ารวจ
ท่ีมีและใชใ้นราชการ 
  ส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีและใช้ได้ ดังน้ี (1) อาวุธปืนเล็กสั้ น  (2) อาวุธปืน 
เล็กสั้ นก่ึงอัตโนมัติ  (3) อาวุธปืนเล็กสั้ นอัตโนมัติ  (4) อาวุธปืนเล็กยาว  (5) อาวุธปืนเล็กยาว
ก่ึงอัตโนมติั  (6) อาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัติ  (7) อาวุธปืนกล  (8) เคร่ืองยิงลูกดอกไฟฟ้าแรงสูง   
(9) เคร่ืองกระสุนปืนส าหรับใช้กับอาวุธปืนซ่ึงระบุไวต้าม (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8)  
(10) อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้ได้ตาม
พระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 ทั้งน้ี อาวุธปืนตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8)  ตอ้งไม่
เป็นชนิดและขนาดท่ีมีอานุภาพร้ายแรงเกินอาวุธปืนของทางราชการทหารหรือต ารวจท่ีข้ึนบญัชี
ประจ าการไว ้ ส่วนเคร่ืองกระสุนปืนตาม (9) ตอ้งไม่เป็นชนิดและขนาดท่ีมีอานุภาพร้ายแรงเกิน
เคร่ืองกระสุนปืนของทางราชการทหารหรือต ารวจท่ีมีและใชใ้นราชการ 
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  2)  การควบคุมการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล 
  ความในมาตรา 7 ไดบ้ญัญติัห้ามมิให้ผูใ้ด ท า ซ้ือ มี ใช ้สั่ง หรือน าเขา้ ซ่ึงอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืน  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี รวมทั้งมาตรา 8 ท่ีบญัญติัรองรับ
เร่ืองเคร่ืองกระสุนปืนไวว้่า  ห้ามมิให้ผูใ้ดมีเคร่ืองกระสุนปืน ซ่ึงมิใช่ส าหรับใช้กบัอาวุธปืนท่ีตน
ไดรั้บใบอนุญาตใหมี้และใช ้ จึงเห็นไดว้า่ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 ไดบ้ญัญติัการอนุญาตให้มีและ
ใชอ้าวุธปืน และเคร่ืองกระสุนปืน ส่วนบุคคลไว ้ ส่วนกรณีจะตอ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีใด
นั้น  ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนมาเพราะกฎกระทรวง (พ.ศ. 2490)  ลงวนัท่ี  19  กนัยายน  2490  ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490  ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 
2490  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ กรณีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน
ส่วนบุคคล  ขอ้ 1 บุคคลผูใ้ดประสงคจ์ะท า  ซ้ือ  มี  ใช ้ สั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุน
ปืนตามมาตรา 7  ใหย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป.1  ทา้ยกฎกระทรวงน้ีต่อนายทะเบียนทอ้งท่ี  
ซ่ึงตามกฎหมายแลว้กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวจะตอ้งระบุไวว้่า  นายทะเบียนทอ้งท่ีตามความใน
มาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490  หมายความถึง  นายทะเบียนทอ้งท่ีใดคือระบุวา่
เป็นนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีผูย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตแบบ ป.1  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และมีถ่ินท่ีอยู่ประจ าในท้องท่ีท่ีบุคคลนั้นขออนุญาตไม่น้อยกว่า 
หกเดือน  แต่ไดมี้ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน  ฉบบัท่ี 44  ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2519  
แกไ้ขความในวรรคสองของมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ซ่ึงเป็นบทบญัญติั
เร่ืองเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตมีและใชอ้าวุธปืน  โดยความในวรรคสองก าหนดไวว้า่  ส าหรับ
ใบอนุญาตใหมี้และใหใ้ชอ้าวุธปืน  ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซ่ึงมีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร  และมีถ่ินท่ีอยูป่ระจ าในทอ้งท่ีท่ีบุคคลนั้นขออนุญาตน้อยกว่าหกเดือน  
ท าใหมี้ปัญหาวา่จะตอ้งใชท้ั้งมาตรา 7  มาตรา 13  วรรคสอง  ประกอบกบักฎกระทรวง (พ.ศ. 2490)  
จึงท าใหท้ราบวา่ค าวา่นายทะเบียนทอ้งท่ีตามความในมาตรา 7  คือนายทะเบียนทอ้งท่ีใด  กฎหมาย
ในเร่ืองดงักล่าวจึงถือวา่มีความไม่สมบูรณ์ในเชิงวชิาการซ่ึงจะไดว้เิคราะห์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   
ส าหรับคุณสมบติัของบุคคลท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืน และเคร่ือง
กระสุนปืนไดน้ั้น จะตอ้งมีคุณสมบติัไม่ตอ้งห้ามตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490 
 พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ซ่ึงได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานมีบทบัญญติั
หลายมาตราไม่เหมาะสมกาลสมยั  เน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  ในปัจจุบนัน้ีไดก้า้วหนา้ไปมากส่งผลให้กฎหมาย
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ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะน้ีมีความไม่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  รวมทั้ง
อตัราโทษ  และอตัราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายในปัจจุบนัยงัไม่เหมาะสม  สมควร
แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัดงักล่าว  เพื่อให้การบงัคบักฎหมายเหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั  
โดยค านึงถึงความปลอดภยัของประชาชนและความสงบเรียบร้อยส่วนรวม  ส่วนเร่ืองการจุดบั้งไฟ
ตะไล  โคมไฟลอยฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นการจุดข้ึนตามเทศกาลประเพณีบั้งไฟหรือประเพณียี่เป็งหรือ 
ท่ีจุดข้ึนตามวตัถุประสงค์อ่ืนใด  กฎหมายปัจจุบนัไม่มีมาตรการในการควบคุมการจุดดงักล่าว  
รวมถึงการผลิต  การเก็บรักษา  การจ าหน่าย  และการเคล่ือนยา้ยบั้งไฟหรือโคมลอยแต่อย่างใด  
หลายคร้ังก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย  และทรัพยสิ์นของประชาชน  นอกจากความลา้สมยั
ของกฎหมายฉบบัปัจจุบนัท่ีไม่ทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีแลว้  กฎหมายวา่ดว้ยอาวุธ
ปืนในปัจจุบนัยงัขาดบทบญัญติัก าหนดมาตรการควบคุมท่ีชดัแจง้เพียงพอหลายประการ  ไดแ้ก่191 
 ประการแรก  ขาดมาตรการในการควบคุมเก่ียวกับการซ้ือ  มี  ใช้  และการขนยา้ย
ดอกไมเ้พลิงอยา่งเพียงพอ  ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ประชาชนอยูบ่่อยคร้ัง  ดงัท่ีปรากฏให้เห็นเป็น
ข่าวอยูบ่า้ง   
 ประการท่ีสอง  ขาดบทบัญญัติโดยชัดแจ้งในการห้ามดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลง
ลักษณะขนาดความยาวของล ากล้องหรือเคร่ืองกลไกของอาวุธปืน  อนัก่อให้เกิดอันตรายแก่
ประชาชน  จึงท าให้การกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืนในลกัษณะดงักล่าวของบุคคลทัว่ไปไม่มี
ความผดิ 
 ประการท่ีสาม  ขาดบทบญัญติัห้ามการขูด  ลบ  แก้ไข  ท าข้ึนใหม่  ซ่ึงเคร่ืองหมาย
ทะเบียนหรือเลขหมายประจ าอาวุธปืน  ท าให้เกิดปัญหาในปัจจุบนัท่ีมีบุคคลไดน้ าอาวุธปืนท่ีไดท้  า
ขดู  ลบ  หรือแกไ้ข  เคร่ืองหมายทะเบียนและเลขหมายประจ าอาวุธปืนให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม  โดย
ไม่มีกฎหมายรองรับไวม้าแสดงต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีเป็นประจ าเกิดภาระแก่นายทะเบียนทอ้งท่ีใน
การพิสูจนค์วามถูกตอ้งแทจ้ริงของอาวธุปืนดงักล่าว 
 ประการท่ีส่ี  ขาดบทบญัญติัห้ามการซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลงลกัษณะเคร่ืองกลไก
ของอาวธุปืนมีผลเป็นการบรรจุกระสุนเองใหย้งิซ ้ าผดิไปจากตน้แบบโดยดดัแปลงกลไกของปืนพก
สั้ นก่ึงอัตโนมัติให้สามารถยิงในลักษณะปืนพกกล  หรืออัตโนมัติ  ซ่ึงหากมีการน าไปใช้ก่อ
อาชญากรรมหรือก่อการร้ายจะเป็นอนัตรายต่อประชาชนทัว่ไปและเป็นภยัต่อความมัน่คงของ
ประเทศอยา่งมาก 

                                                   
191จาก  “การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวธุปืน  ตอน 2,”  โดย  เยาวรัตน์  กหุลาบเพชรทอง,  วารสาร 

ศาลยติุธรรมปริทัศน์,  6 (6),  น.26-28. 
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 ประการท่ีห้า  ขาดบทบญัญติัเก่ียวกบัการห้ามท า  ซ้ือ  มี  และใช้  ซ่ึงส่ิงเทียมอาวุธปืน
บางประเภทซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยโดยอาจมี
การใช้ส่ิงเทียมอาวุธปืนในลักษณะดังกล่าวก่ออาชญากรรม  เช่น  น าไปชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย ์ 
เป็นตน้ 
 ประการท่ีหก  ขาดบทบญัญติัท่ีให้อ านาจนายทะเบียนทอ้งท่ีมีฐานะเป็นเจา้พนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  รวมทั้งมีอ านาจเฉพาะ เช่น อ านาจในการสั่งให้ผูรั้บอนุญาตน าอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิด  และใบอนุญาตมาให้นายทะเบียนท้องท่ีตรวจสอบ  เม่ือมี
พฤติการณ์อันเช่ือได้ว่าบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือวตัถุระเบิดมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิในเหตุหน่ึงเหตุใดท าใหก้ารตรวจสอบพฤติการณ์ดงักล่าวเป็นไปได้
ยากมาก 
 3)  การควบคุมการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการคา้ 
 ความในมาตรา 24 ได้บญัญติัห้ามมิให้ผูใ้ดท า ประกอบ  ซ่อมแซม เปล่ียนลกัษณะ   
สั่ง  น าเข้า  มีหรือจ าหน่าย  ซ่ึงอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการค้า  เวน้แต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  ประกอบกบัมาตรา 25  ซ่ึงก าหนดวา่ใบอนุญาตให้ท า ประกอบ 
ซ่อมแซม  เปล่ียนลักษณะ  มีหรือจ าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการค้านั้ น   
เม่ือได้รับอนุมติัจากรัฐมนตรีแล้ว  จึงให้นายทะเบียนทอ้งท่ีออกให้  จึงเห็นได้ว่าส าหรับการค้า 
อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนมีมาตรการในการควบคุมค่อนขา้งรัดกุมจะตอ้งได้รับอนุมติัจาก
รัฐมนตรี  มีคุณสมบติัไม่ตอ้งห้ามตามมาตรา 26 ประกอบมาตรา 13 รวมทั้งมาตรา 34  ห้ามมิให้
จ  าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนแก่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บใบอนุญาตให้ซ้ือหรือมีและใชอ้าวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืนแก่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บใบอนุญาตใหซ้ื้อหรือมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  หรือ
แม้แต่เร่ืองการซ่อมแซมหรือเปล่ียนลักษณะอาวุธปืนจะท าการเช่นน้ีได้ก็เฉพาะแก่อาวุธปืนท่ี 
ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเท่านั้นตามความในมาตรา 33  ทั้งน้ี กระทรวงมหาดไทย 
ไดอ้อกค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 289/2552  ลงวนัท่ี 8  กนัยายน  2552  เร่ือง การออกใบอนุญาต
ร้านคา้อาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ร้านประกอบ  ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะ  อาวุธปืนและก าหนด
จ านวนอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ส าหรับการคา้  โดยขอ้ 2 ของค าสั่งดงักล่าวก าหนดวา่  การเพิ่ม
ร้านคา้อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  และร้านประกอบ  ซ่อมแซม  เปล่ียนลกัษณะอาวุธปืน  ให้ขอ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยก่อนออกใบอนุญาต  ขอ้ 3 ก าหนดวา่ ร้านคา้
อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืนแต่ละใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ส าหรับการค้า
หมุนเวยีนทดแทนได ้ตามชนิด  ขนาด  และจ านวน  ดงัต่อไปน้ี  ก. อาวุธปืน  (1) อาวุธปืนยาวทุกชนิด  
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ทุกขนาด  ไม่เกินใบอนุญาตละ 50 กระบอก  (2) อาวุธปืนสั้นทุกชนิด  ทุกขนาดไม่เกินใบอนุญาตละ 
30 กระบอก  ข. เคร่ืองกระสุนปืน (1) กระสุนปืนลูกโดดทุกชนิด  ทุกขนาด  ไม่เกินใบอนุญาตละ 
2,000 นดั  (2) กระสุนปืนลูกซองทุกชนิด  ทุกขนาด  ไม่เกินใบอนุญาตละ 7,500 นดั  (3) กระสุนปืน
ลูกกรดทุกชนิด  ทุกขนาดไม่เกินใบอนุญาตละ 10,000 นดั  (4) กระสุนปืนลูกอดัลมทุกชนิด  ทุกขนาด  
ไม่เกินใบอนุญาตละ 30,000 นัด  ทั้งน้ี  ในการสั่ง  น าเขา้  หรือซ้ืออาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
ส าหรับการค้า  ให้สั่งน าเข้า  หรือซ้ือได้หน่ึงคร้ังหรือหลายคร้ัง  แต่รวมจ านวนในรอบปีอายุ
ใบอนุญาตแต่ละฉบับแล้วต้องไม่เกินชนิด  ขนาด  และจ านวนดังกล่าว  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไดมี้ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535  ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์  2535  เร่ือง  
จ  ากดัการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนบางชนิด  เพื่อจ ากดัการออกใบอนุญาต
ใหบุ้คคลสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนสั้น  หากบุคคลใดจะสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธ
ปืนและเคร่ืองกระสุนปืนสั้นแลว้จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  ในการขอสั่งอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนดงักล่าวตอ้ง
ให้ผูรั้บใบอนุญาตท าการคา้อาวุธปืนเป็นผูส้ั่งหรือน าเขา้แทนเท่านั้น  และร้านคา้อาวุธปืนท่ีเป็น
ตัวแทนผูส้ั่งจะต้องถือจ านวนอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีมีตามใบอนุญาตให้ท าการค้า 
อาวธุปืนนั้น  รวมเขา้กบัจ านวนโควตาของร้านนั้นดว้ย 
 4)  การควบคุมประเภทชนิด และขนาดของอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีจะออก
ใบอนุญาตใหไ้ด ้
 ความในมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ได้ก  าหนดหลกัเกณฑ์ไวว้่า 
ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาต  
ให้ได้ตามมาตรา 7 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงความในขอ้ 2 ของกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2522) ดงักล่าวไดก้ าหนดไวว้า่ อาวธุปืนท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไดต้าม
มาตรา 7 ตอ้งเป็นอาวธุปืน ชนิด และขนาด ดงัต่อไปน้ี (1) อาวุธปืน ชนิด ล ากลอ้งมีเกลียวท่ีมีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางปากล ากลอ้งไม่เกิน 11.45 มม. (2) อาวุธปืนชนิดล ากลอ้งไม่มีเกลียว ดงัต่อไปน้ี  
(ก) ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลางปากค ากล้องไม่ถึง 20 มม. (ข) ปืนบรรจุปาก  ปืนลูกซองและปืนพลุ
สัญญาณ (3)  อาวุธปืนชนิดท่ีเคร่ืองกลไก ส าหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ ้ าได้ดังต่อไป  
(ก)  ขนาดความยาวล ากลอ้งไม่เกิน 160 มม. (ข) ปืนลูกซอง (ค) ปืนลูกกรดขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ปากล ากลอ้งไม่เกิน 5.6 มม. (4) อาวุธปืนชนิด  ไม่มีเคร่ืองบงัคบัเสียงให้เขาผิดปกติ และ (5) อาวุธ
ปืนชนิดท่ีไม่ใช้กระสุนเป็นท่ีบรรจุวตัถุเคมีท่ีมิท าให้เกิดอนัตรายหรือเป็นพิษ  หรือไม่ใช้เคร่ือง
กระสุนปืนท่ีบรรจุเช้ือโรค เช้ือเพลิง หรือวตัถุกมัมนัตภาพรังสี ส่วนความในขอ้ 3 ของกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2522) นั้นก าหนดไวว้่า เคร่ืองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้
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ตามมาตรา 7 ตอ้งเป็นเคร่ืองกระสุนปืนท่ีใช้กบัอาวุธปืนตามขอ้ 2 ท่ีไดรั้บอนุญาตแต่ตอ้งไม่เป็น
เคร่ืองกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิง 
 ส าหรับกรณีอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีห้ามนายทะเบียนทอ้งท่ีออกใบอนุญาต
ส าหรับให้ท าหรือสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  ส าหรับอาวุธปืนไวเ้พื่อการคา้
หรือเพื่อใช้ส่วนตวัซ่ึงกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2491)  ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  ขอ้ 2  ก าหนดไว ้ 
คือ  (1) ปืนกลทุกชนิดและทุกขนาด  (2) ปืนเล็กสั้ น  แบบ 47  ใช้กระสุนหัวป้านขนาด 8 มม.   
(3) ปืนเล็กสั้ นแบบ 47/66  ใช้กระสุนหัวแหลมขนาด 8 มม.  (4) ปืนเล็กยาวแบบ 45  และครูใช้
กระสุนหวัป้านขนาด 8 มม.  (5) ปืนเล็กยาวแบบ 45/46  ใชก้ระสุนหวัแหลมขนาด 8 มม.  (6) ปืน
เล็กยาวแบบ 66  ใชก้ระสุนหวัแหลม  ขนาด 8 มม.  (7) ปืนเล็กยาวแบบ 83 ใชก้ระสุนหวัแหลม
ขนาด 6.5 มม.  (8) ปืนยิงเร็วหรือปืนซ่ึงมีเคร่ืองกลไกท่ีบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ ้ าได ้
ทุกขนาด  รวมทั้งขนาดปืนพกซ่ึงมีความยาวของล ากลอ้งตั้งแต่ 160 มม. ข้ึนไป  เวน้แต่ปืนชนิด 
ล ากลอ้งไม่มีเกลียวซ่ึงใชย้งิสัตว ์ (9) ปืนชนิดใดท่ีใชก้ระสุนอยา่งเดียวกนัไดก้บัปืนท่ีกล่าวไวต้ั้งแต่
หมายเลข (2) ถึง (8) (10)  ปืนทุกชนิดท่ีสามารถส่งกระสุนซ่ึงเป็นวตัถุเคมีชนิดเป็นพิษหรืออาจให้
เกิดอนัตราย  รวมทั้งเช้ือโรคหรือเช้ือเพลิง  (11) ท่ีมีเคร่ืองบงัคบัเสียงให้เบาผิดปกติ  จึงเห็นไดว้่า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท า สั่ง หรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตาม  
(1) ถึง (11)  ไดน้ัน่เอง  เพราะความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ประกอบ
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2491) ออกตามความในพระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
ว ัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  ให้อ านาจไว้ไม่ให้อยู่ภายใต้
พระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 
 5) การควบคุมการออกใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
 กรณีท่ี 1  ใบอนุญาตท่ีออกใหแ้ก่บุคคล ส าหรับใชใ้นการป้องกนัตวัหรือทรัพยสิ์น หรือ
ในการกีฬาหรือยิงสัตว ์ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ซ่ึงค าวา่บุคคล
ตามความในมาตรา 9 มีความหมายรวมถึงนิติบุคคลดว้ย 
 กรณีท่ี 2  ใบอนุญาตท่ีออกใหแ้ก่บุคคล ส าหรับไวเ้พื่อเก็บท่ีนายทะเบียนเห็นวา่ช ารุดจน
ยงิไม่ไดห้รือเป็นอาวุธปืนแบบพน้สมยั หรือเป็นอาวุธปืนซ่ึงไดรั้บเป็นรางวลัจากการแข่งขนัยิงปืน
ในทางราชการตามความในมาตรา 11  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ทั้งน้ี อาวุธปืนซ่ึง
ไดรั้บอนุญาตให้มีไวเ้พื่อเก็บนั้น ห้ามมิให้ยิงและห้ามมิให้มีเคร่ืองกระสุนปืนไว ้ส าหรับอาวุธปืน
นั้นดว้ย  ตามความในมาตรา 12 
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 กรณีท่ี 3  ประเภทและก าหนดอายใุบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 มีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ใบอนุญาตให้ท า ให้ออกได้เฉพาะส าหรับท าดินปืนมีควนัส าหรับใช้เอง  และเฉพาะ 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซ่ึงใช้ดินปืนมีควนั  มีอายุตลอดเวลาท่ีผูน้ั้นมีใบอนุญาตให้มี
และใชอ้าวธุปืนนั้นอยู ่
 (2)  ใบอนุญาตใหซ้ื้อมีอายหุกเดือนนบัแต่วนัออก 
 (3)  ใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนมีอายุตลอดเวลาท่ีผูรั้บใบอนุญาต
เป็นเจา้ของอาวธุปืนนั้น 
 (4)  ใบอนุญาตใหมี้และใชเ้คร่ืองกระสุนปืนชัว่คราวมีอายหุกเดือนนบัแต่วนัออก 
 (5)  ใบอนุญาตใหส้ั่งหรือน าเขา้มีอายหุน่ึงปีนบัแต่วนัออก 
 (6)  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไวเ้พื่อเก็บมีอายุตลอดเวลาท่ีผูรั้บใบอนุญาตมีอาวุธปืนนั้นไว้
เพื่อเก็บ 
 (7)  ใบอนุญาตใหมี้อาวธุปืนติดตวัมีอายหุน่ึงปีนบัแต่วนัออก 
 3.2.5  สาระส าคญัของพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มีหลักการส าคัญของ 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง คือ การวางหลกัเกณฑ์ทัว่ไปท่ีประกนัความเป็นธรรมในการปฏิบติั
ราชการหรือมาตรการในการปฏิบติัราชการ  อนัเป็นการจดัระบบวิธีการท างานหรือกระบวนการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ และ
สามารถสร้างหลกัประกนัความเป็นธรรมและการคุม้ครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองไดอ้ย่างแทจ้ริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการออกค าสั่ง
ทางปกครองว่าเจา้หน้าท่ีจะตอ้งเตรียมการและด าเนินการอย่างไร  เพื่อให้ด าเนินงานบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละมิให้การด าเนินงานทางปกครองเกิดความผิดพลาดจนส่งผลกระทบต่อสิทธิของ
ประชาชน  ทั้งน้ี  โดยก าหนดขอบเขตการบงัคบัใชไ้วด้งัน้ี 
  1)  บงัคบักบั  “วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง”  ตามกฎหมายต่างๆ  พระราชบญัญติั 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  เป็นกฎหมายกลางท่ีใช้บงัคับกับวิธีปฏิบติัราชการ 
ทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ  เวน้แต่ในกรณีกฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง
เร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะแล้ว  และวิธีปฏิบติัราชการนั้นมีหลกัเกณฑ์ท่ีประกนัความเป็นธรรมหรือมี
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มาตรฐานในการปฏิบติัราชการไม่ต ่ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539192 
  มาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดนิยามของ  “วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง”  หมายความว่า  การเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หน้าท่ีเพื่อจดัให้มีค  าสั่งทาง
ปกครองหรือกฎ  และรวมถึงการด าเนินการใดในทางปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี 
  ดงันั้น  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  จึงบงัคบัใช้กบัการ
เตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพื่อจดัให้มีค  าสั่งทางปกครองหรือกฎ  รวมถึงการ
ด าเนินการใดๆ ในทางปกครองดว้ย   
  วธีิปฏิบติัราชการทางปกครองจึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3  ขั้นตอน คือ 
  (1)  ขั้นตอนการเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี 
  มาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดนิยามของ  “การพิจารณาทางปกครอง”  
หมายความวา่  การเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี  เพื่อจดัใหมี้ค าสั่งทางปกครอง 
  ในขั้นตอนการเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หน้าท่ีน้ีเป็นกระบวนการภายใน
ของฝ่ายปกครองท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐยงัไม่ได้ใช้อ  านาจทางปกครอง  
เพียงแต่มีการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การจดัให้มีค  าสั่งทางปกครองเท่านั้น  จึงยงัไม่มีผลบงัคบัตาม
กฎหมาย  อนัมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนแต่อยา่งใด  เช่น  ค  าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดท่ี 72/2544  ค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการแพทยสภาท่ีมติให้ลงโทษ 
ผูฟ้้องคดียงัไม่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย  เพราะจะตอ้งมีขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให้มีการออก
ค าสั่งและการแจ้งค าสั่งของแพทยสภาให้ผู ้ฟ้องคดีทราบและปฏิบัติต่อไป  ถือได้ว่ามติของ 
แพทยสภาเป็นเพียงขั้นตอนแรกของกระบวนการพิจารณาเพื่อลงโทษผูฟ้้องคดี193 
    (2)  ขั้นตอนการออกค าสั่งทางปกครองหรือกฎ 
  มาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวได้ก าหนดนิยามของ  “ค าสั่งทางปกครอง”  
หมายความวา่   
  (1)  การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึน  ระหว่าง
บุคคลในอนัจะก่อ  เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน  ระงบั  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ 

                                                   
192จาก  ค าอธิบายหลกักฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ตามพระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 (น.25),  โดย  มูลนิธิวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรมทางปกครอง,  2554,  กรุงเทพฯ : 
มูลนิธิวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรมทางปกครอง. 

193  แหล่งเดิม.  (น.26). 
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หรือหน้าท่ีของบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว  เช่น  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมติั   
การวนิิจฉยัอุทธรณ์  การรับรองและการรับจดทะเบียน  แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
  (2)  การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  “กฎ”  หมายความว่า  พระราชราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ิน  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือบทบญัญติัอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้
บงัคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
  ดังนั้ น  ขั้นตอนการออกค าสั่งทางปกครองและการออกกฎจึงเป็นการกระท าของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง  ท่ีไดมี้การใชอ้  านาจตามกฎหมายอนัมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หนา้ท่ีของบุคคล 
  (3) ขั้นตอนการด าเนินการภายหลงัการออกค าสั่งทางปกครอง  เป็นขั้นตอนท่ีค าสั่งทาง
ปกครองมีผลออกสู่ภายนอกองค์กรฝ่ายปกครอง  ซ่ึงจะมีผลผูกพนัตามกฎหมายต่อผูรั้บค าสั่ง  
ตั้งแต่ขณะท่ีผูน้ั้นไดรั้บแจง้เป็นตน้ไป  และจะมีผลอยูต่ราบเท่าท่ียงัไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลโดย
เง่ือนเวลาหรือเหตุอ่ืน  และหากผูรั้บค าสั่งทางปกครองเห็นวา่ค าสั่งนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายย่อมมี
สิทธิท่ีจะขอให้องคก์รฝ่ายปกครองหรือเจา้หน้าท่ีทบทวนค าสั่งทางปกครองไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 
การขอให้พิจารณาใหม่  การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  หรือการท่ีองค์กรฝ่ายปกครองหรือ
เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองใช้อ านาจทบทวนค าสั่งทางปกครองโดยการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง   
แต่มิไดมี้ค าขอของผูรั้บค าสั่งทางปกครองก็ตาม  และทา้ยท่ีสุดก็มีสิทธิท่ีจะน าคดีเขา้สู่การวินิจฉัย
ขององคก์รวนิิจฉยัช้ีขาด  คือ  ศาลปกครองได้194 
  2)  บงัคบักบัการกระท าทางปกครองท่ีเป็น “ค าสั่งทางปกครอง”   
  การกระท าทางปกครองคือผลผลิตของการใช้อ านาจรัฐตามกฎหมายของ  “ฝ่าย
ปกครอง”  เช่น การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง  หน่วยงานทาง
ปกครองออกขอ้บงัคบัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  กรมท่ีดินออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงทบัท่ีดิน
ของราษฎร  เจา้พนกังานท่ีดินด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซ้ือขายท่ีดิน  การใชอ้  านาจ
ตามกฎหมายของฝ่ายปกครองมีความหมายเฉพาะท่ีเป็นกฎหมายปกครองเท่านั้น  ไม่รวมถึงการใช้
อ านาจตามกฎหมายแพ่ง  วิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายอาญา  และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  เช่น  กรณีท่ีพนกังานสอบสวนปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบเป็นความผิดทางอาญา  ไม่ใช่การใช้
อ านาจทางปกครอง 

                                                   
194  แหล่งเดิม.  (น.28-29). 
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  ฝ่ายปกครอง  หมายถึง  หน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐฝ่ายปกครอง 
  หน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร  ไดแ้ก่  บรรดาหน่วยงานของรัฐท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือ
ก ากบัหรือควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง  เช่น  กระทรวง  กรม  หรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมในระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  จงัหวดั  
หรืออ าเภอ  ในระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ กรุงเทพมหานคร  
เมืองพทัยา  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  ในระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกา เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503  
องคก์ารคลงัสินคา้เป็นรัฐวสิาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารคลงัสินคา้  พ.ศ. 2498 
  หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีใช้อ านาจตามกฎหมาย เช่น สภาทนายความ เป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัสภาทนายความ  พ.ศ. 2528  เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ใช้
อ  านาจทางปกครอง  จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 69/2551)  บริษทั
ไปรษณียไ์ทย  จ  ากดั  จดัตั้งข้ึนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัให้เปล่ียนทุนของการส่ือสาร แห่ง
ประเทศไทยเป็นหุ้นตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2542  และมีอ านาจหนา้ท่ีในกิจการ
ไปรษณีย ์ ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด  อ านาจ  สิทธิ  และประโยชน์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย  
จ  ากดั  พ.ศ. 2546  จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินกิจการทางปกครอง  จึงเป็น
หน่วยงานทางปกครอง  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 211/2551)   
  ประเภทของการกระท าทางปกครองจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1)  “นิติกรรมทาง
ปกครอง”  หมายถึง  การอนัองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง  องค์กรอ่ืนของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  
อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัหรือกฎหมายอ่ืน  ท่ีมีค่าบงัคบัเสมอกบัพระราชบญัญติัท าลงแทน
หน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐและในนามของหน่วยงานดงักล่าว  แต่เพียง
ฝ่ายเดียว  เพื่อแสดงเจตนาให้ปรากฏต่อบุคคลคนหน่ึงหรือบุคคลคณะหน่ึงว่า  ตนประสงค์จะให้
เกิดผลทางปกครองเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหวา่งหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐกบับุคคลนั้น  หรือบุคคลคณะนั้นโดยท่ีบุคคลนั้นหรือคณะบุคคลนั้นไม่จ  าตอ้งให้ความ
ยนิยอม  ซ่ึงนิติกรรมทางปกครองจ าแนกออกไดเ้ป็นการกระท าฝ่ายเดียวทางปกครอง เช่น การออก
กฎกับการออกค าสั่ง  และการกระท าสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายทางปกครอง  เรียกว่า  สัญญาทาง
ปกครอง  และ (2) “ปฏิบติัการทางปกครอง”  หมายถึง  การอนัองคก์รของรัฐฝ่ายปกครอง  องคก์ร
อ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รเอกชน  อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัหรือกฎหมายท่ีมีค่าบงัคบัเสมอกบั
พระราชบญัญติัท าลงแทนหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐและในนามของ
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หน่วยงานดงักล่าวโดยท่ีการกระท านั้นไม่ใช่นิติกรรมทางปกครอง  ดงันั้น  ปฏิบติัการทางปกครอง
จึงเป็นการกระท าท่ีใชอ้  านาจตามกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อ านาจกระท าการ  โดยเป็นการกระท า
ทางกายภาพใช้ก าลังร่างกายของบุคคล เช่น การท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารเขา้ด าเนินการร้ือถอนอาคารท่ีก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายหลงัจากท่ีไดอ้อกค าสั่งให้
เจา้ของอาคารร้ือถอนอาคารดงักล่าวแลว้  แต่เจา้ของอาคารดงักล่าวไม่ยอมปฏิบติัตาม ฯลฯ  และ 
ยงัหมายความรวมถึงการกระท าอ่ืนท่ีมิใช่เป็นการออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง เช่น การ 
ท่ีคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแจง้ขอ้กล่าวหาให้ขา้ราชการท่ีถูกกล่าวหา
ทราบ  โดยใหโ้อกาสขา้ราชการผูน้ั้นในการแกข้อ้กล่าวหา เป็นตน้195 
  “ค าสั่งทางปกครอง”  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
ใช้บังคับกับการกระท าทางปกครองท่ีเป็นค าสั่ งทางปกครองเท่านั้ น  โดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าว  ไดใ้ห้ความหมายของ “ค าสั่งทางปกครอง” ว่า  “(1)  การใช้อ านาจตาม
กฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหวา่งบุคคลในอนัจะก่อ  เปล่ียนแปลง  
โอน  สงวน  ระงบั  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล  ไม่วา่จะเป็นการ
ถาวรหรือชัว่คราว  เช่นการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมติั  การวินิจฉยัอุทธรณ์  การรับรอง  และ
การรับจดทะเบียน  แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ  และ (2)  การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
  ค าสั่งทางปกครองจึงจ าแนกได ้2 ประเภท คือ  ค าสั่งทางปกครองโดยเน้ือหา  และค าสั่ง
ทางปกครองผลของกฎหมาย 
  1)  ค  าสั่งทางปกครองโดยเน้ือหา  จ  าแนกได ้5 ประเภท คือ   
  (1)  เป็นการกระท าโดยเจา้หนา้ท่ี 
  มาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดนิยามของ  “เจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  
บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ซ่ึงใชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบให้ใชอ้  านาจทางปกครองของรัฐใน
การด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ งข้ึนในระบบราชการ  
รัฐวสิาหกิจ  หรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 
  จากบทบญัญติัดงักล่าว  จึงจ าแนกของเจา้หนา้ท่ีท่ีใชอ้  านาจทางปกครองได ้3 ประเภท 
คือ196 
  ประเภทท่ีหน่ึง  บุคคลธรรมดา คือ ผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ  เช่น บรรดาขา้ราชการต่างๆ  
หรือพนักงานของราชการส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ปลดักระทรวง  อธิบดี  เลขาธิการ หรือผูว้่าราชการ

                                                   
 195  แหล่งเดิม.  (น.30-32). 
196  แหล่งเดิม.  (น.33-35). 
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จงัหวดั  นายอ าเภอ  นายกเทศมนตรี  หรือพนกังานท่ีท างานในบริษทั ทศท. คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  
(มหาชน)  ผูว้่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล  เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  ผูใ้หญ่บา้น  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 286/2545)  หรือ 
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ  เช่น  เจา้หนา้ท่ีของรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  เช่น  ผูอ้  านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 
190/2546)   
  ประเภทท่ีสอง  คณะบุคคล คือ คณะกรรมการต่างๆ ท่ีใช้อ  านาจในทางปกครอง เช่น 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  คณะกรรมการอาหารและยา  คณะกรรมการสรรหากรรมการ  
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)  คณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  
คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการอุทธรณ์องค์การรับส่งสินคา้และ
พสัดุภณัฑ์  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  คณะกรรมการ
ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  คณะกรรมการเนติบณัฑิตยสภา  คณะกรรมการสรรหากรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ (กสช.)  คณะกรรมการการพิจารณาการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร  และคณะกรรมการการพิจารณา
ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติัให้กบัหน่วยบริหารในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดท่ี 576/2550)  คณะกรรมการประสานการแก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐส่วนจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา (คณะกรรมการ กบร.)  เป็นคณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐให้เขา้ไปร่วม
พิจารณาในการด าเนินกิจการทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 594/2546)  แต่สหกรณ์จดัตั้ง
ข้ึนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  โดยการจดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ท่ีมาจากการเลือกโดยสมาชิก  อยูใ่นก ากบัดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการ
สหกรณ์แห่งชาติและนายทะเบียนสหกรณ์ออกทรัพย์ฯ  จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง  และ
กรรมการด าเนินการฯ  ก็มิใช่เจา้หนา้ท่ีของรัฐตามมาตรา 3  แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง
และวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 560/2547)   
  ประเภทท่ีสาม  นิติบุคคล  การใช้อ านาจทางปกครองของนิติบุคคลจะตอ้งผ่านบุคคล
ธรรมดาซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียวหรือคณะบุคคลก็ได ้ ซ่ึงเรียกวา่  “ผูแ้ทนนิติบุคคล”  ส าหรับประเภท
นิติบุคคลจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
  ก. นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน คือ นิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนโดยบทบัญญัติกฎหมาย   
ซ่ึงไดแ้ก่  กระทรวง  ทบวง  กรม  จงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และองค์การของรัฐบาล  
ตลอดจนวดัในพระพุทธศาสนาดว้ย   
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  ข. นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน คือ นิติบุคคลท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายเอกชน  
ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนแล้ว  บริษทัจ ากัด  
สมาคม  มูลนิธิท่ีจดทะเบียน   
  ตวัอยา่งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดและความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาท่ีวนิิจฉยัเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี 
  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.427/2551  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้อ านาจตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ  วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ใน
การออกกฎ  ค าสั่ง  หรือมติใดๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายระดับ
พระราชบญัญติัและเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานในส านกังาน ป.ป.ช.  ซ่ึงมี
ฐานะเป็น  “หน่วยงานทางปกครอง”  จึงมีฐานะเป็น  “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”  ตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  และตามพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ดว้ย  การท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  และเลขาธิการ ป.ป.ช.  
ไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหก้บัผูข้อขอ้มูลตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร  ถือไดว้า่เป็นการละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั   
  (2)  เป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายฝ่ายเดียวบงัคบักบัเอกชน  โดยเอกชนไม่จ  าเป็นตอ้ง
ยินยอมด้วย  และต้องเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายปกครองเท่านั้ น  ซ่ึงค าสั่ง  “กฎหมาย”   
มีความหมายกวา้งไม่จ  ากัดเฉพาะแต่พระราชบญัญติัอาจเป็นกฎหมายระดับรอง เช่น พระราช
กฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบ  หรือข้อบงัคบัได้  เช่น  สภานายกพิเศษแห่ง 
สภาทนายความใช้อ านาจลบช่ือทนายความออกจากทะเบียนทนายความ  เป็นการใช้อ านาจตาม
พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528  (ค าสั่งปกครองสูงสุดท่ี  291/2545)   
  กรณีท่ีถือวา่มิใช่การใชอ้  านาจทางปกครอง เช่น การท่ีนายอ าเภอคดัคา้นการรังวดัออก
โฉนดท่ีดินของเอกชน  โดยอ้างว่าออกทับหนองน ้ าสาธารณประโยชน์เป็นการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในการดูแลรักษา  หว้ย  คลอง  และล าน ้าสาธารณะต่างๆ  ตามบทบญัญติัมาตรา 117  แห่งพระราชบญัญติั
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พระพุทธศกัราช  2457  ประกอบมาตรา 62  วรรคสาม  แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534  มิไดเ้ป็นการใชอ้  านาจทางปกครองการคดัคา้นดงักล่าว
จึงไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง197   
  (3)  มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีของคน  ค าสั่งทางปกครองท่ีมีวตัถุประสงค์เป็น 
การสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึน  ระหว่างบุคคลในอนัจะก่อ  เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน  ระงบั  หรือมี
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ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล  ไม่วา่จะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว  ดงันั้น  
การใช้อ านาจของฝ่ายปกครองดงักล่าว  จะตอ้งมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล  ซ่ึงมี
ลกัษณะมุ่งให้เกิดนิติสัมพนัธ์ของบุคคลอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น  ออกค าสั่งอนุญาตให้ตั้งโรงงาน  
หรือออกค าสั่งให้ร้ือถอนอาคาร  การท่ีเจ้าพนักงานท่ีดินจดทะเบียนแบ่งแยกท่ีดิน  (ค  าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดท่ี 367/2545)   
  กรณีท่ียงัไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีของบุคคล  แต่เป็นเพียงขั้นตอนการ
ด าเนินการของเจา้หน้าท่ีเพื่อมีค าสั่งทางปกครอง เช่น การให้ขอ้มูลข่าวสาร  ค  าแนะน า  หรือการ
อธิบายขยายความเขา้ใจ  ไม่ถือวา่เป็นค าสั่งทางปกครอง  หรือการมีหนงัสือแจง้ให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริง
หรือให้ไปพบพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อไต่สวนให้ไดค้วามจริงวา่  ส าแดงพิกดัสินคา้ไม่ถูกตอ้งและ
ช าระภาษีอากรครบถว้นหรือไม่  หรือการจดัท าการประเมินผลงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลปฏิบติังานของขา้ราชการเป็นการใชดุ้ลพินิจทางการบริหารของผูบ้งัคบับญัชาโดย
แท ้ (ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 306/2548)198   
  (4)  ก่อใหเ้กิดผลเฉพาะกรณี  การกระทบต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลตอ้งก่อให้เกิดผล
กรณีใดกรณีหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  การออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร  หรือออกค าสั่งให้บุคคล
ออกจากพื้นท่ีท่ีลุกล ้ าทางสาธารณะ  คุณสมบติัขอ้น้ีท าให้  “ค าสั่งทางปกครอง”  แตกต่างไปจาก 
“กฎ”  เพราะกฎจะมีผลเป็นการใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป  อนัเป็นเพียงการวางหลกัไว ้แต่ยงัไม่ใช ้
กับข้อเท็จจริงอันหน่ึงอันใดโดยเฉพาะ  เช่น  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มีค  าสั่งให้เจา้ของร้ือถอนอาคารหรือออกค าสั่งห้ามมิให้
ผูใ้ดใชห้รือเขา้ไปในส่วนใดๆ  ของอาคารใดอาคารหน่ึง  หรือผูบ้งัคบับญัชา  อาศยัอ านาจตามความ
ในพระราชบญัญติัระเบียบบริหารขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  มีค  าสั่งลงโทษทางวินยัขา้ราชการ
หรือค าสั่งให้เจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ท่ีผูท้  าละเมิดชดใชเ้งินแก่หน่วยงานของรัฐ  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.54/2546) 
  (5)  มีผลออกไปสู่ภายนอกโดยตรง  คุณสมบติัขอ้น้ีมีความส าคญัในการช้ีให้เห็นว่า  
ค  าสั่งทางปกครองเกิดข้ึนเม่ือใด  ซ่ึงโดยปกติจะเกิดผลนบัแต่มีการแจง้ค าสั่งทางปกครองโดยชอบ
เป็นตน้ไป  (มาตรา 42 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2439)  
โดยถา้ตราบใดผลยงัคงอยู่ภายในฝ่ายปกครองยงัไม่แจง้ผูรั้บค าสั่งก็ยงัเป็นเพียงแต่การเตรียมการ
หรือพิจารณาเพื่อออกค าสั่งทางปกครองเท่านั้น  และเจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณาจะเปล่ียนแปลงเช่นใดก็ได ้ 
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เช่น การท่ีผูต้รวจไปดูอาคารท่ีเส่ียงต่อการพงัทลาย  และท ารายงานเสนอความเห็นข้ึนมา  กรณีน้ียงั
ไม่มีค  าสั่งทางปกครองเกิดข้ึน   
  ค าสั่งจะมีผลภายในหรือภายนอกนั้น  ตอ้งพิจารณาเน้ือหาของค าสั่งเป็นส าคญั เช่น  
การท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปด าเนินการออกค าสั่งร้ือถอน  กรณีน้ียงัเป็นเร่ือง
ภายในองค์กรของหน่วยงานนั้นทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในกรณีน้ีเป็นองคาพยพ 
ส่วนหน่ึงขององค์กร  ส่วนกรณีท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาละเลยไม่ออกค าสั่งร้ือถอนตามเวลาท่ีถูกสั่งไว ้  
ถ้าผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งลงโทษตดัเงินเดือนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ค  าสั่งลงโทษน้ีเป็นเร่ืองระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างเป็นบุคคลท่ีเก่ียวกบัค าสั่งกรณีจึงมิใช่เร่ืองภายในองค์กร 
อีกต่อไป  ค าสั่งลงโทษน้ีจึงเป็นค าสั่งทางปกครอง 
  ตวัอยา่งค าสั่งค  าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดท่ีวนิิจฉยัวา่เป็นค าสั่งทางปกครอง เช่น 
ค าสั่งเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลและวินัย  กรณีค าสั่งไม่อนุมติัให้พกัการลงโทษในคดีอาญา  
กรณีการไม่อนุญาตให้ลาป่วยยอ้นหลงั  (ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 542/2547)  กรณีค าสั่งไม่รับ
กลับเข้ารับราชการ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.301/2551)  และกรณีค าสั่งลงโทษ 
ไล่ลูกจา้งประจ าออกจากราชการ  และค าสั่งใหย้กอุทธรณ์  หรือค าสั่งลงโทษตดัเงินเดือนขา้ราชการ 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.15/2551) 
  ตวัอยา่งค าสั่งค  าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉยัว่าไม่เป็นค าสั่งทางปกครอง 
เช่น กรณีหนงัสือของผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีสั่งการให้นายอ าเภอแกไ้ขทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์
ให้ตรงตามผลการรังวดัของคณะกรรมการตรวจสอบเขตท่ีสาธารณประโยชน์เป็นเพียงการ
ด าเนินการภายในของฝ่ายปกครอง  จึงไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 
56/2551)  หรือกรณีท่ีความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัเป็นการด าเนินการของเจา้หน้าท่ี  เพื่อเสนอผูมี้อ านาจออกค าสั่ง
ทางปกครองวินิจฉัยสั่งการออกไป  ยงัไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของ 
ผูฟ้้องคดีจึงมิใช่ค าสั่งทางปกครอง  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 125/2551) 
  2)  ค  าสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย  หมายถึง  การกระท าทางปกครองอ่ืนท่ีมี
กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5  วรรคสาม (2)  แห่งพระราชบญัญติั 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ไดแ้ก่ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2543)  ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ซ่ึงก าหนดให้การด าเนินการ
เจา้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  เป็นค าสั่งทางปกครอง 
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  กรณีการด าเนินการเก่ียวกบัการกระท าหรือสิทธิประโยชน์ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การสั่งรับหรือไม่รับค าเสนอขาย  รับจา้ง  แลกเปล่ียน  ให้เช่า  เช่าซ้ือ  หรือให้สิทธิ
ประโยชน์   
  (2)  การอนุมติัสั่งซ้ือ  จ่าย  แลกเปล่ียน  เช่า  ขาย  ใหเ้ช่า  หรือใหสิ้ทธิประโยชน์ 
  (3)  การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอหรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะ
เดียวกนั 
  (4)  การสั่งใหเ้ป็นผูทิ้้งงาน 
  กรณีการใหห้รือไม่ใหทุ้นการศึกษา 
  ตัวอย่างค าสั่งค  าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีท่ีเป็นค าสั่งทางปกครองตาม
กฎกระทรวง เช่น กรณีค าสั่งอนุมติัการจา้งปรับปรุงภูมิสถาปัตยโ์รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
ตะพานหิน  และค าสั่งยกเลิกการอนุมติัจา้ง  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.31/2551)  หรือ
กรณีค าสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการสั่งการลงโทษให้เป็นผู ้ทิ้งงาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535  (ค าสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดท่ี 400/2547  และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 322/2548)   
  ตวัอย่างค าสั่งค  าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีท่ีไม่เป็นค าสั่งทางปกครองตาม
กฎกระทรวง  เช่น กรณีการสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นค าสั่งทางปกครองโดยผลของ
กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2543)  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23  สิงหาคม 2543  แต่โดยท่ี 
ผูฟ้้องคดีไดรั้บทราบผลการยกเลิกการประกวดราคาก่อนกฎกระทรวงดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั  การ
ยกเลิกการประกวดราคาจึงไม่เป็นค าสั่งทางปกครอง  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 77/2547) 
  3)  บุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเป็น “คู่กรณี” 
  (1)  ความหมายของคู่กรณี   
  มาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดนิยามของ  “คู่กรณี”  หมายความวา่  ผูย้ื่น
ค าขอ  ผูค้ดัคา้นค าขอ  ผูอ้ยูใ่นค าบงัคบั  หรือจะอยูใ่นค าบงัคบัของค าสั่งทางปกครอง  และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มา
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  เน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสั่ง
ทางปกครอง   
  โดยหลักบุคคลทุกคนท่ีมีสิทธิ หมายถึงประโยชน์ใดๆ ของบุคคลท่ีกฎหมายรับรู้และ 
ให้ความคุม้ครองของตนถูกกระทบกระเทือนสิทธิหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้ 
อาจเขา้เป็นคู่กรณีไดไ้ม่ว่าจะเป็นผูเ้ร่ิมให้เกิดการพิจารณาทางปกครองข้ึน  หรือเขา้มาในภายหลงัท่ีการ
พิจารณาทางปกครองเร่ิมไปแล้ว  ไม่ว่าจะเข้ามาเองหรือเจ้าหน้าท่ีเรียกเข้ามา  และไม่ว่าสิทธิของ 
ผูน้ั้นจะถูกกระทบกระเทือนมากน้อยเพียงใดก็ตาม  ดงันั้น ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีพิจารณา  
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ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ก็เป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองท่ี
จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัภายใตก้ฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  เช่น นาย ข. ผูมี้บา้นพกัอาศยัใกล้
กบัท่ีดินท่ีนาย ก. ยื่นค าขออนุญาตตั้งโครงงานเม่ือทราบข่าวการจดัตั้งโรงงานของนาย ก. นาย ข. เห็นวา่
ความเป็นอยูอ่ยา่งสงบของตน  อาจถูกกระทบกระเทือนจากเสียงดงัของโรงงานนั้น  นาย ข. อาจคดัคา้น
การขอตั้งโรงงานของนาย ก.  โดยยื่นหนงัสือคดัคา้นต่อเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจอนุญาตตั้งโรงงานได ้ 
นาย ข. จึงเป็นคู่กรณีอีกคนหน่ึง   
  ในกรณีท่ีคู่กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาทางปกครอง  มีสิทธิท่ีจะโตแ้ยง้ต่อศาลปกครอง 
ในฐาน “คู่กรณี”  ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจ
หลีกเล่ียงได ้ ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ต่อไป  เช่น กรณีผูข้อ
ออกโฉนดท่ีดินเป็นผูเ้สียหาย  เน่ืองจากเจา้พนักงานท่ีดินไม่รับค าขอออกโฉนดท่ีดินโดยอา้งว่าเป็น 
การขอออกโฉนดในท่ีเกาะต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ. 8-10/2546)  
หรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าทดแทนถือเป็นผูเ้สียหายกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าวินิจฉัย
เก่ียวกบัการก าหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 302/2547)   
  ในกรณีท่ีการปฏิบติัราชการทางปกครองยงัอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการและการด าเนินการ
ของเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงยงัไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์หรือผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ี
ของบุคคล  มิใช่คู่กรณีท่ีมีสิทธิฟ้องคดี  เช่น  การฟ้องขอให้เพิกถอนค าสั่งของพนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีมี
ค  าสั่งอนุมติัให้แก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือตวัและช่ือสกุลของบุคคลในรายการทางทะเบียนราษฎร  เม่ือ 
ผูฟ้้องคดีไม่ไดเ้ป็นผูย้ืน่ค  าขอและค าสั่งตามค าขอ  ไม่ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นนิติสัมพนัธ์ใดๆ 
ระหวา่งผูฟ้้องคดีกบัผูอ้อกค าสั่ง  รวมทั้งผูฟ้้องคดีไม่ไดอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งดงักล่าว  จึงไม่ใช่คู่กรณี
ในการออกค าสั่ง  (ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 298/2546) 
  (2)  ความสามารถของคู่กรณี 
  มาตรา 22  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ก าหนดเก่ียวกบั
ความสามารถของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไว ้ดงัน้ี คือ  
  1)  ผูซ่ึ้งบรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 19  ซ่ึงก าหนดให้
ผูเ้ยาวท่ี์มีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์  ถือเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
  2)  ผูซ่ึ้งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเร่ืองท่ีก าหนดได ้ 
แมผู้น้ั้นจะยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือความสามารถถูกจ ากดั  ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
  3)  นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา 21  โดยผูแ้ทนหรือตวัแทนแลว้แต่กรณี 
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  4)  ผูซ่ึ้งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเร่ืองท่ีก าหนดได ้ แมผู้น้ั้นจะยงัไม่บรรลุนิติภาวะ
หรือความสามารถถูกจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
  DPU



 
 
 

บทที ่4 
วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการอนุญาต 

ให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
 
 หลกัการกระท าทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายนั้น  เป็นหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญั  
ของประเทศท่ียึดมัน่ในหลกันิติรัฐและหลกันิติธรรม  ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยท่ีให้ความส าคญักบั
หลักการดังกล่าว  กล่าวคือ  จะต้องยอมตนอยู่ภายใต้กฎหมาย  องค์กรและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ตอ้งมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะ  หากการ
กระท าใดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตอ้งมีกฎหมายให้ 
อ านาจไวโ้ดยชัดแจง้  ดงันั้น หลกัความชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นหลกัการท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
การกระท าทางปกครองไม่ให้ขดัต่อกฎหมาย  โดยองคก์รฝ่ายปกครองจะตอ้งผูกพนัอยูก่บักฎหมาย
และจะกระท าการใดต่อเม่ือมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท าการนั้น 
กล่าวคือ การกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองท่ีแสดงออกโดยองค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองตอ้ง 
มีฐานทางกฎหมายรองรับ  ซ่ึงรวมทั้งการใชอ้ านาจในการใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้บุคคลหรือ
นิติบุคคลมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามความในมาตรา 7  มาตรา 9  และมาตรา 13  
แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490 

 
4.1  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้มี  ใช้  ส่ัง  หรือน าเข้าซ่ึงอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืน  ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญตัิอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  

มาตรา 7  บญัญติัว่า  “ห้ามมิให้ผูใ้ดท า  ซ้ือ  มี  ใช้  สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืน  เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี”   

มาตรา 8  บญัญติัวา่  “ห้ามมิให้ผูใ้ดมีเคร่ืองกระสุนปืนซ่ึงมิใช่ส าหรับใช้กบัอาวุธปืน 
ท่ีตนไดรั้บใบอนุญาตใหมี้และใช”้ 

เม่ือกฎหมายให้อ านาจในการใช้ดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครองในการเลือกกระท าการใด
หรือไม่กระท าการอยา่งใดแลว้  ฝ่ายปกครองตอ้งใชดุ้ลพินิจอยา่งรอบคอบภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย
ท่ีให้อ านาจตามหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง  อีกทั้งยงัตอ้งใช้ความรอบรู้   
ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองมี 
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ความยืดหยุ่น  คล่องตวั  สอดคล้องกบัขอ้เท็จจริงเฉพาะราย  รวมทั้งไม่ขดัต่อหลักการกระท าทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย1  โดยดุลพินิจของฝ่ายปกครองไดมี้นกัวิชาการหลายท่านทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้ให้ค  านิยามของค าว่า  “ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง”  โดยสรุปได้ว่าดุลพินิจของ 
ฝ่ายปกครอง หมายถึง การท่ีกฎหมายให้ทางเลือกฝ่ายปกครองโดยอิสระในการใชอ้ านาจตดัสินใจว่า
จะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด  หรือเลือกกระท าการใดในหลายทางเลือกท่ีกฎหมายก าหนดไว้2  
เม่ือฝ่ายปกครองเลือกกระท าการใด  เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย 
ท่ีก าหนดไวโ้ดยมีเหตุผลอนัสมควรแล้ว  การกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน3  
ส าหรับการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการอนุญาตให้มี  ใช้  สั่ง  หรือน าเขา้  ตามมาตรา 7  แห่ง
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  กฎหมายไดก้ าหนดเง่ือนไขในการอนุญาตวา่จะตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  ประกอบกบัมาตรา 8  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490   
ไดบ้ญัญติัรองรับไวว้า่  เคร่ืองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีจะใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้มีจะตอ้ง
เป็นเคร่ืองกระสุนปืนท่ีตนได้รับอนุญาตให้มีและใช้  ดังนั้น การใช้อ านาจในการใช้ดุลพินิจของ 
ฝ่ายปกครองจึงตอ้งชอบด้วยกฎหมายและมีความเหมาะสมด้วย  เน่ืองจากการท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ี
อนุญาตใหมี้  ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  ตามมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5(1)  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ซ่ึงให้ค  านิยามไวว้่า  “ค าสั่งทางปกครอง”  หมายความว่า  การใช้
อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอนัท่ีจะก่อ  
เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน  ระงบั  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล  ไม่วา่
จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว  เช่น  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมติั  การวินิจฉัยอุทธรณ์  การ
รับรองและการรับจดทะเบียน  แต่ไม่หมายความถึงการออกกฎ  และถือว่านายทะเบียนท้องท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 5(2)  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน  ซ่ึงให้ค  านิยามว่า  “เจ้าหน้าท่ี”  
หมายความว่า  บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ซ่ึงใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ  านาจทาง
ปกครองของรัฐ  ในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ งข้ึนใน 
ระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม  ประกอบกับจะต้องพิจารณาว่า 

                                                        
1จาก  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง  (น.312),  โดย  ฤทยั  หงส์สิริ,  2543,  กรุงเทพฯ :   

ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา. 
2แหล่งเดิม.  (น.306). 
3จาก  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคท่ัวไป)  (น.123-124),  โดย  จิรนิติ  หะวานนท,์  2554,  กรุงเทพฯ :  

พลสยาม พร้ินติ้ง (ประเทศไทย). 
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เป็นเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการออกค าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้น  ตามมาตรา 12  แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  หรือไม่ 

ดังนั้ น  ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า  ในเบ้ืองต้นจะต้องพิจารณาจากค านิยามท่ีกฎหมายว่าด้วย 
อาวุธปืนบัญญัติไวแ้ละกฎหมายฉบบัต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้ให้ค  านิยามหรือได้อธิบายในเร่ือง
ดงักล่าว  เพื่อน ามาวเิคราะห์ถึงปัญหาการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองในการใชดุ้ลพินิจอนุญาตให้มี  ใช ้ 
สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  ตามมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 
2490  เม่ือพิจารณาจากค านิยามในมาตรา 4(6)  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  “มี”  
หมายความว่า  มีกรรมสิทธ์ิหรือไวค้รอบครอง  แต่ไม่หมายความถึงการมีอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วตัถุระเบิดท่ีบญัญติัไวโ้ดยชอบด้วยกฎหมายและตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่
ตอ้งหา้มตามมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัน้ีเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อรักษาส่ิงท่ีวา่น้ีมิให้สูญหาย  มาตรา 4(7)  
“สั่ง”  หมายความว่า  ให้บุคคลใดส่งหรือน าเขา้มาจากภายนอกราชอาณาจกัร  มาตรา 4(8)  “น าเขา้”  
หมายความว่า  น าเขา้มาจากภายนอกราชอาณาจกัรไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  และมาตรา 4(9)  “รัฐมนตรี”  
หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ผูเ้ขียนจึงขออธิบายในส่วนของค านิยามมาตรา 4(6)  ค  าว่า “มี”  หมายความว่า  การมี
อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามบทนิยามท่ีให้ไวมี้สองลักษณะ คือ มีกรรมสิทธ์ิและมีไวใ้น
ครอบครองโดยมีขอ้ยกเวน้ในตอนทา้ย  จึงแยกอธิบายไดเ้ป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

1) มีอาวธุปืน 
บุคคลใดมีอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนโดยไม่มีการยื่นขอรับใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียนทอ้งท่ีใหถู้กตอ้งยอ่มเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 7  ซ่ึงมีโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 72   
 (1)  ความหมายของการ  “มี”  ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  มาตรา 4(6)  ได้
แบ่งการ “มี” ไว ้ 2  กรณี  ไดแ้ก่  มีกรรมสิทธ์ิหรือมีไวใ้นครอบครอง 
 ก.  มีกรรมสิทธ์ิ  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ไม่ไดใ้ห้นิยามการมีกรรมสิทธ์ิ
ไวว้่ามีความหมายเช่นไร  จึงตอ้งมีความหมายตามกฎหมายทัว่ไป คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  กล่าวคือ  กรรมสิทธ์ิ คือ ทรัพย์ชนิดหน่ึงอันแสดงถึงความเป็นเจ้าของแห่งทรัพย์นั้ น   
ซ่ึงอ านาจแห่งความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นอนัมีอยู่ในกรรมสิทธ์ินั้นปรากฏว่า  ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1336  ได้แก่  การใช้สอย  จ  าหน่าย  ได้ซ่ึงดอกผล  ติดตามเอาคืน  หรือ
ขดัขวางมิให้ผูอ่ื้นสอดเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัทรัพยน์ั้นโดยชอบดว้ยกฎหมาย4  ดงันั้น  การมีกรรมสิทธ์ิ 
ในอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  จึงหมายถึงการเป็นเจา้ของอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  และแมว้า่
                                                        

4จาก  กฎหมายและคดีอาวธุปืน  (น.58),  โดย  สรารักษ ์ สุวรรณเสรี และอาคม  ศรียาภยั,  2556,  กรุงเทพฯ :  
ม.ป.พ. 
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การมีและใชอ้าวุธปืนตอ้งขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ีก็ตาม  แต่การไดรั้บใบอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืนกบัการจะมีกรรมสิทธ์ิอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนนั้นเป็นเพียงเอกสารท่ีแสดงว่า 
ผูมี้ช่ือในใบอนุญาตเป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเท่านั้น  ส่วนการจะมีกรรมสิทธ์ิ
หรือไม่จะตอ้งพิจารณาตามหลกัเกณฑใ์นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็นส าคญั 
 ค าพิพากษาฎีกา 1270/2503  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนไม่ใช่เป็นเอกสารแสดง
กรรมสิทธ์ิเป็นแต่เพียงเอกสารซ่ึงแสดงว่าผูมี้ช่ือในใบอนุญาตเป็นผูค้รอบครองและใช้อาวุธปืนโดย
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานแล้วเท่านั้น  ส่วนผูมี้กรรมสิทธ์ิในปืนนั้นอาจเป็นบุคคลอ่ืนได ้ ดงัได้
กล่าวมาแลว้ว่า  ผูใ้ดจะมีกรรมสิทธ์ิในอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนไดห้รือไม่อย่างไรตอ้งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่มิได้หมายความว่าผูใ้ดมีกรรมสิทธ์ิใน 
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนแล้ว  จะใช้อ านาจในกรรมสิทธ์ิในอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน
อย่างไรก็ได้  เพราะการกระท าบางอย่างเก่ียวกบัอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนมีพระราชบญัญติั 
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  เขา้มาควบคุมและก ากบัดูแล เช่น การมีและใชต้อ้งไดรั้บใบอนุญาต  มิฉะนั้น  
เป็นความผดิและถูกลงโทษตามกฎหมาย 
 ดงันั้น  ผูท่ี้มีกรรมสิทธ์ิในอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนหากด าเนินการถูกตอ้งตามท่ี
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ก าหนดในเร่ืองการมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  
บุคคลนั้นจะไม่มีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย  ไม่วา่บุคคลนั้นจะครอบครองใช้ประโยชน์ใน
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเองหรือมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผูค้รอบครองใชป้ระโยชน์  แต่หากผูท่ี้มี
กรรมสิทธ์ิไม่ด าเนินการให้ถูกตอ้งตามท่ีพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ก าหนดไวอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนนั้นยอ่มเป็นของไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  (อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเถ่ือน)  ซ่ึง
กรณีเช่นน้ีผูมี้กรรมสิทธ์ิไม่ว่าจะครอบครองใช้ประโยชน์ในอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้นดว้ย
ตนเองหรือมอบให้บุคคลอ่ืนครอบครองใชป้ระโยชน์ก็ตาม  บุคคลผูมี้กรรมสิทธ์ิยอ่มมีความผิดฐานมี
และใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ส่วนบุคคลอ่ืนท่ีครอบครองอาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนมีความผดิเช่นเดียวกนั 
 ข.  มีไวใ้นครอบครอง 
 กรณีอย่างไรถือว่าเป็นการมีไวใ้นครอบครอง  ศาลฎีกาวางหลกัไวว้่าพระราชบญัญติั
อาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  มาตรา 4  หาไดบ้ญัญติัให้การมีไวใ้นครอบครองมีความหมายเป็นพิเศษอยา่งใด
ไม่ตอ้งถือว่ามีความหมายตามหลกักฎหมายทัว่ไป คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กล่าวคือ 
ตอ้งเป็นการยืดถือโดยมีเจตนาจะยึดถือเพื่อตน  ท่ีว่ายึดถือเพื่อตนนั้นคือต้องเป็นการยึดถือไวเ้พื่อ
ประโยชน์ของตนเองหาใช่เป็นประโยชน์ผูอ่ื้น 
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 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2264/2521  ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ค าว่า  มี
หมายความว่ามีกรรมสิทธ์ิหรือมีไว้ในครอบครอง  และค าว่าครอบครองนั้ นมิได้บัญญัติให้มี
ความหมายเป็นพิเศษจึงตอ้งถือวา่ตอ้งมีเจตนายึดถือเพื่อตนทั้งน้ีตามหลกักฎหมายทัว่ไป  กรณีปืนของ
กลางอยู่ท่ีบา้นของจ าเลยโดยเจา้ของปืนน ามาฝากบุตรภรรยาของจ าเลยไวช้ัว่คราว  และลืมทิ้งไวโ้ดย
เจา้ของยงัมิไดม้ารับคืน  จ  าเลยเป็นแต่เพียงยึดถือไวแ้ทนเจา้ของเท่านั้นมิไดย้ึดถือเพื่อตน  แมว้่าการ
ยึดถือปืนจะมีระยะเวลา  3-4  วนั  มิใช่เพียงชัว่ขณะหน่ึง  แต่เม่ือไม่มีพฤติการณ์พิเศษท่ีจะแสดงให ้
เห็นว่าจ าเลยมีเจตนายึดถือเพื่อตน  จึงถือไม่ได้ว่าจ  าเลยเป็นผูค้รอบครองปืนของกลางอนัเป็น
ความผดิตามฟ้อง 
 จากแนวค าวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าว  เห็นได้ว่าเป็นการน าหลักกฎหมายใน 
เร่ืองการครอบครองตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใช้ซ่ึงบญัญติัไวด้งัน้ี  
มาตรา 1367  “บุคคลใดยึดถือทรัพยสิ์นโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน  ท่านว่าบุคคลนั้นไดซ่ึ้งสิทธิ
ครอบครอง”  บุคคลใดจะมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินต้องได้ความว่าบุคคลนั้นปฏิบติัตาม
เง่ือนไข  2  ประการ  คือ  ตอ้งมีการยดึถือทรัพยสิ์นนั้นและมีเจตนายึดถือเพื่อตนซ่ึงแยกพิจารณาใน
รายละเอียดไดเ้ป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  มีการยึดถือทรัพย์สินนั้น  การยึดถือทรัพย์สินมีความหมายเพียงว่าได้เข้า
ครอบครองทรัพยสิ์นนั้นไวเ้ท่านั้น  และการยึดถือน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งยึดถือหรือครอบครองทรัพยสิ์น
นั้นไวด้ว้ยตนเอง  ผูอ่ื้นยดึถือหรือครอบครองแทนก็เป็นการยดึถือได ้
 ส่วนท่ี 2  เจตนายึดถือทรัพยสิ์นไวเ้พื่อตนเอง  หมายความวา่  มีเจตนาท่ีจะยึดถือทรัพยสิ์น
นั้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง  (ไม่วา่จะยึดถือดว้ยตนเองหรือผูอ่ื้นยึดถือไวใ้ห้)  หาจ าเป็นตอ้งมีเจตนา
ถึงขนาดจะเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นไม่  เช่น  ผูเ้ช่าบา้นย่อมถือไดว้่าไดมี้การยึดถือหรือครอบครอง
บา้นนั้นแลว้  และการท่ีเช่าบา้นไวย้่อมแสดงว่าได้ยึดถือไวเ้พื่อประโยชน์ของตนในอนัท่ีจะใช้สอย
บา้นภายในก าหนดระยะเวลาเช่า  ผูเ้ช่านั้นจึงไดสิ้ทธิครอบครองในบา้นนั้น  หรือผูรั้บจ าน าถือไดว้า่ได้
ยึดถือหรือครอบครองทรัพยท่ี์จ าน าไวโ้ดยเจตนาเพื่อประโยชน์ในการเอาเป็นประกนัหน้ีจนกวา่จะได้
มีการช าระหน้ีหรือขโมยท่ีลักทรัพยข์องผูอ่ื้นมาถ้าได้ยึดถือทรัพยสิ์นนั้นเพื่อตนเองแล้วก็ได้สิทธิ
ครอบครองเช่นกนั5 
 ดงันั้น  การท่ีจะถือว่าเป็นการมีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้นครอบครองจะตอ้ง
ประกอบดว้ยเง่ือนไขทั้งขอ้ (ก) และ (ข)  หากขาดเง่ือนไขประการใดประการหน่ึงก็ไม่เป็นการมีไวใ้น
ครอบครองอนัจะเป็นความผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เช่น 

                                                        
5แหล่งเดิม.  (น.61). 
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 กรณีไม่มีการยดึถือไม่เป็นความผิด 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี  203/2522  เจา้ของบ้านไม่อยู่ไปต่างจงัหวดั  มอบหมายให้คน 
ท าสวนเฝ้าบา้น  แมจ้ะมอบปืนให้ประจ าตวัปืนก็มิไดอ้ยูท่ี่ตวัคนสวน  ซ่ึงมิไดย้ึดถือเพื่อตน  เจา้ของ
บา้นเป็นผูค้รอบครอง  คนสวนไม่มีความผดิตามพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490 
 กรณียดึถืออาวธุปืนแต่ไม่มีเจตนายดึถือเพื่อตนไม่มีความผิด 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี  1155/2515  ค าวา่  “มี”  ตามพระราชบญัญติัท่ีกล่าวน้ี  มาตรา 4(6)  ไดใ้ห้
ค  านิยามไวว้า่  หมายความวา่มีกรรมสิทธ์ิหรือมีไวใ้นครอบครอง  ดงันั้น การท่ีจ าเลยท่ี 1  ยึดถืออาวุธ
ปืนไวใ้หบิ้ดาผูเ้ป็นเจา้ของชัว่ขณะหน่ึงโดยท่ีเจา้ของก็คงควบคุมดูแลอยูอ่ยา่งใกลชิ้ดโดยตลอด  จึงหา
ใช่วา่จ าเลยท่ี 2  ไดม้อบให้จ  าเลยท่ี 1  ครอบครองเป็นอิสระโดยล าพงัไม่  เช่นน้ีจึงไม่ท าให้จ  าเลยท่ี 1  
มีสิทธิครอบครองในอาวุธปืนนั้น  เพราะจ าเลยท่ี 1  มิไดย้ึดถือเพื่อตนเลยนอกจากน้ีสิทธิครอบครอง
อาวุธปืนของกลางก็ยงัคงอยูก่บัจ  าเลยท่ี 2  ผูเ้ป็นเจา้ของ  ฉะนั้น  จึงไม่เรียกวา่จ าเลยท่ี 1  มีอาวุธปืน
ของกลางไวใ้นครอบครองดงัท่ีโจทกก์ล่าวหาจ าเลยท่ี 1  ยอ่มไม่มีความผดิ 
 กรณีท่ีถือวา่มีเจตนายดึถือเพื่อตน 
 อย่างไรจึงจะถือว่ายึดถือเพื่อตนนั้นย่อมแลว้แต่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเร่ืองๆ ไป  
ในกรณีท่ีไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าผูใ้ดมีเจตนายึดถือเพื่อตนหรือไม่นั้ น  คงต้องเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 1369  ท่ีบญัญติัวา่  “บุคคลใดยึดถือทรัพยสิ์นไว ้ ท่านให้สันนิษฐาน
ไวก่้อนวา่บุคคลนั้นยดึถือเพื่อตน” 
 กรณีรับมอบอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพื่อเป็นประกันช าระหน้ี  ถือว่ามีไว้ใน
ครอบครองแลว้ 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7803/2543  ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  มาตรา 7  
บญัญติัวา่  “ห้ามมิให้ผูใ้ด  ท า  ซ้ือ  มี  ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  เวน้แต่
จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี”  การท่ี  ส.  จ  าน าอาวุธปืนไวแ้ก่จ าเลยท่ี 1  โดยจ าเลยท่ี 1  
รับมอบอาวุธปืนไวใ้นครอบครองเพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ี  ยอ่มถือไดว้า่จ  าเลยท่ี 1  มีอาวุธไวใ้น
ครอบครองแลว้  เม่ือจ าเลยท่ี 1  ไม่ไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ีให้มีอาวุธปืนไวใ้นครอบครอง  
จ าเลยท่ี 1  จึงมีความผดิตามพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  มาตรา 72  วรรคสาม   
 กรณีไม่ถือวา่มีเจตนายดึถือเพื่อตน 
 ยึดถืออาวุธปืนไวช้ัว่ขณะโดยเจา้ของอยู่ในบริเวณนั้น  ถือวา่เป็นการยึดถือไวแ้ทนบุคคล
อ่ืนไม่ใช่ยดึถือเพื่อตน 
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ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7766/2544  อาวุธปืนของกลางเป็นของผูต้าย  การท่ีจ าเลยหยิบอาวุธปืน
เป็นของผูต้ายท่ีวางอยูบ่ริเวณท่ีเกิดเหตุข้ึนมายิงผูต้ายนั้น  อาวุธปืนดงักล่าวยงัอยูใ่นความครอบครอง
ของผูต้าย  จ  าเลยไม่มีความผดิฐานมีอาวธุปืนไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 (ค)  ขอ้ยกเวน้  แต่ไม่หมายความถึงการท่ีอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิดท่ีมีไว้
โดยชอบด้วยกฎหมายและตกอยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน  ซ่ึงไม่ตอ้งห้ามตามมาตรา 13  แห่ง
พระราชบญัญติัน้ีเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อรักษาส่ิงท่ีวา่น้ีมิใหสู้ญหาย 
 กรณีท่ีจะเขา้ขอ้ยกเวน้น้ี  ตอ้งเป็นการท่ีอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิดของ 
ผูท่ี้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายตกมาอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน  โดยการ
ครอบครองท่ีว่าน้ีต้องเป็นการครอบครองในลักษณะยึดถือเพื่อตนอนัท าให้ผูท่ี้ครอบครองมีสิทธิ
ครอบครองในอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิดดังกล่าวด้วย  เพราะหากเป็นการ
ครอบครองโดยไม่มีเจตนายึดถือเพื่อตนแล้วก็ไม่อาจเป็นการ  “มี”  ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวย้่อม 
ไม่จ  าเป็นจะตอ้งน ามาก าหนดเป็นขอ้ยกเวน้แต่ประการใด  ส่วนอย่างไรจะถือว่าเป็นการครอบครอง
เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อรักษามิให้สูญหายนั้น  ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเร่ืองๆ  ไปโดยอาศัยพฤติการณ์เป็น
ประมาณ  เช่น  กรณีตามมาตรา 64  ท่ีผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
หรือวตัถุระเบิด  ให้ผูซ่ึ้งมีอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิด  ของผูต้ายตกอยู่ในความ
ครอบครองแจ้งการตายต่อนายทะเบียน  เพื่อนายทะเบียนจะได้สั่งเก่ียวกบัการเก็บรักษาอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิดนั้น  เพราะอาจมีขอ้โตเ้ถียงถึงเร่ืองสิทธิของทายาทในอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิดดงักล่าว  ผูท่ี้เก็บรักษาในกรณีเช่นน้ีตอ้งดว้ยความในตอนทา้ยของ
มาตรา 4(6)  ท่ีไม่ใหถื้อวา่เป็นการ  “มี” 
 ดงันั้น  ในกรณีเช่นน้ี  แมบุ้คคลผูเ้ก็บรักษาจะมีอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุ
ระเบิด  อยู่ในครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาตก็ย่อมไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
หรือวตัถุระเบิดไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  คงมีความผิดฐานไม่แจง้การตายของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีตามมาตรา 83  เท่านั้น 
 (2)  โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 การมีอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้นครอบครองท่ีเป็นความผิด  หมายถึง  การมี
อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้นครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  หากมีการด าเนินการ 
ขออนุญาตมีและใช้โดยถูกตอ้งตามขั้นตอนและเง่ือนไขของกฎหมายแลว้  การมีอาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนท่ีตนไดรั้บอนุญาตใหมี้และใชโ้ดยถูกตอ้งยอ่มไม่เป็นความผดิ   
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 เม่ือมีการออกใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  (ตามแบบ ป.3)  แล้ว   
ถือว่าเป็นการไดรั้บอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  (ตามแบบป.4)  แลว้  ตั้งแต่
เวลานั้น 
 ค าพิพากษาฎีกา  5139/2545  การขออนุญาตมีและใชอ้าวุธปืนผูข้อจะตอ้งไปยื่นค าขอต่อ
นายทะเบียนอาวุธปืนท้องท่ีท่ีผูข้อมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นก่อน  เม่ือนายทะเบียนอาวุธปืนท้องท่ี
พิจารณาเห็นว่าผูข้อมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ก าหนดแลว้จึงอนุญาตให้
ซ้ือหรือรับโอนอาวุธปืนได้โดยจะออกใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล  
(ตามแบบ ป.3)  ให้  จากนั้นผูข้อจึงน าใบ ป.3  ดงักล่าวไปซ้ืออาวุธปืนจากร้านคา้หรือผูข้ายแลว้จึงน า
อาวุธปืนพร้อมหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไปแสดงต่อนายทะเบียนอาวุธปืนผูอ้อกใบอนุญาต  เพื่อออก
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  (แบบ ป.4)  ส าหรับอาวุธปืนกระบอกดงักล่าวให้แก่ผูข้อต่อไปตาม
ขั้นตอนดงักล่าวถือไดว้่านายทะเบียนอาวุธปืนผูอ้อกใบอนุญาตไดอ้นุญาตให้ผูข้อมีและใช้อาวุธปืน
แลว้ตั้งแต่ออกใบ ป.3  ส่วนขั้นตอนการไปซ้ือหรือรับโอนจนกระทัง่ออกใบอนุญาต ป.4  เป็นขั้นตอน
ต่อมาเพื่อควบคุมอาวุธปืนในราชอาณาจกัรให้รู้วา่อาวุธปืนแต่ละกระบอกอยูใ่นความครอบครองของ
ผูใ้ดเท่านั้น  ไม่ไดห้มายความว่าผูข้อเพิ่งไดรั้บอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนเม่ือนายทะเบียนอาวุธปืน
ออกใบอนุญาต ป.4  ให ้
 กรณีค านิยามค าว่า  “สั่ง”  ตามมาตรา 4(7)  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490   
มีความหมายว่าให้บุคคลใดส่งหรือน าเขา้มาจากนอกราชอาณาจกัรนั้น  เห็นว่าจะตอ้งเป็นกรณีท่ีผูส้ั่ง
เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในประเทศไทย  ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนตามกฎหมาย  รวมทั้งหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูส้ั่งก็ตาม  โดยอาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนนั้นจะตอ้งส่งหรือน าเขา้มาจากนอกประเทศไทยเท่านั้นมิใช่อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
ท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 กรณีค านิยามค าวา่  “น าเขา้”  ตามมาตรา 4(8)  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
มีความหมายวา่  น าเขา้มาจากนอกราชอาณาจกัรไม่วา่ดว้ยวิธีใดๆ  นั้น  เห็นวา่จะตอ้งมีความสัมพนัธ์
กนัระหวา่งค าวา่  “สั่ง”  ซ่ึงค าวา่  “สั่ง”  มีค  าวา่  “น าเขา้”  อยูด่ว้ย  ดงันั้น  ค  าวา่  “น าเขา้”  จะตอ้งเป็น
อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย  รวมทั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูส้ั่งให้น าเขา้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนจากนอกประเทศไทย  ไม่ว่าจะ
น าเขา้มาโดยทางเคร่ืองบิน  เรือโดยสาร  ทางรถยนต ์ ทางรถไฟ  หรืออ่ืนๆ  ก็ตาม 
 กรณีค านิยามค าว่า  “รัฐมนตรี”  ตามมาตรา 4(9)  แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ   
พ.ศ. 2490  มีความหมายวา่รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ีนั้น  เห็นวา่มาตรา 6  แห่ง
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ไดบ้ญัญติัให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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รักษาการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามพระราชบญัญติัน้ี  โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีต่างๆ  ตามท่ีก าหนดไว ้  
อีกทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องตามพระราชบัญญติัเช่นกัน  ส าหรับในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับศุลกากรให้รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีเช่นเดียวกนั  และเม่ือวนัท่ี  10  กรกฎาคม พ.ศ.  
2557  พลเอกประยุทธ์  จนัทร์โอชา  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 87/2557  ลงวนัท่ี 10  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติม 
ผูรั้กษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานต ารวจ  โดยแก้ไขในมาตรา 6  
แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ให้นายกรัฐมนตรีร่วมรักษาการกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
มหาดไทยตามพระราชบญัญติัน้ี  และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไว ้
 ดังนั้น  เม่ือพิจารณาจากบทบญัญัติในมาตราต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องในพระราชบญัญัติ 
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  กรณีตามมาตรา 6  นั้น  เห็นวา่บญัญติัออกมาเพื่อให้อ านาจหนา้ท่ีนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
การคลงั  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญติัน้ี  ส าหรับกรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยนั้นใหมี้อ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน  และออกกฎกระทรวงในเร่ือง
ต่างๆ  ตามท่ีก าหนดไว ้ กรณีตามมาตรา 5  นั้นเห็นวา่บญัญติัออกมาเพื่อให้อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการ
ตามพระราชบญัญติัน้ีออกกฎกระทรวงก าหนดประเภท  ชนิด  และขนาดของอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุน
ปืน  หรือวตัถุระเบิด  เพื่อใหอ้ านาจนายทะเบียนทอ้งท่ีใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตมี  ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้
ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามมาตรา 7  กรณีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล  กรณี
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับการคา้ตามมาตรา 24  และกรณีวตัถุระเบิดตามมาตรา 38  กรณี
ตามมาตรา 56  นั้น  เห็นว่าบญัญติัออกมาเพื่อให้อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเฉพาะบางชนิดในบางท้องท่ีหรือ 
ทัว่ราชอาณาจกัรโดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง  กรณีตามมาตรา 57  นั้น  เห็นวา่บญัญติัออกมาเพื่อให้
อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ีใช้อ านาจกรณีท่ีสถานการณ์บา้นเมืองมีการฉุกเฉิน
หรือความจ าเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  มีอ านาจออกค าสั่งห้ามหรือจ ากดัการ
ออกใบอนุญาตทุกประเภทหรือบางประเภทได ้ และแมแ้ต่กรณีตามมาตรา 71  นั้น  เห็นว่าบญัญติั
ออกมาเพื่อให้อ านาจรัฐมนตรีผู ้รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  มีอ านาจจ ากัดจ านวนร้านคา้และ
ก าหนดจ านวนชนิดและขนาดอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียม
อาวธุปืน  ส าหรับการคา้ตามท่ีเห็นสมควร 
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 ส าหรับในส่วนของกฎกระทรวงนั้ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออก
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2509)  โดยขอ้ 1  ของกฎกระทรวงดงักล่าวก าหนดวา่บุคคลผูใ้ดประสงคจ์ะท า  ซ้ือ  
มี  ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามมาตรา 7  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตซ้ือ  
(ตามแบบ ป.1)  ต่อหน้านายทะเบียนทอ้งท่ี  กรณีดงักล่าวตามกฎกระทรวงฉบบัน้ีก่อให้เกิดปัญหา
เช่นกนั คือ เพียงแต่ออกกฎกระทรวงว่าให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนท้องท่ีแต่ไม่ได้ระบุไวว้่านาย
ทะเบียนทอ้งท่ีใด  ซ่ึงในอนาคตคงเสนอแก้ไขกฎกระทรวงฉบบัน้ีให้เพิ่มรายละเอียดระบุลงไปว่า 
ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีใด  เพื่อให้มีความชัดเจนในเร่ืองการยื่นค าขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน   
ในปัจจุบนัตอ้งน ามาตรา 13  วรรคสอง  แห่งพระราช บญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
คุณสมบติัของบุคคลผูย้ืน่ค  าขออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนวา่จะตอ้งเป็นบุคคล
ซ่ึงมีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  และมีถ่ินท่ีอยู่ประจ าในท้องท่ีท่ี 
บุคคลนั้นขออนุญาตนอ้ยกวา่หกเดือนมาประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนทอ้งท่ีถือวา่เป็นเร่ืองท่ี
ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการในประเด็นปัญหาดงักล่าว  
 ในส่วนของค าสั่งกระทรวงมหาดไทยนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออก
ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535  ลงวนัท่ี 10  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2555  เน่ืองจากเห็นวา่บุคคลท่ีมี
อาวธุปืนสั้นมีไวโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายนั้นมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งแพร่หลาย  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ฉะนั้น  เพื่อจ ากดัอาวุธปืนสั้นมิให้เพิ่มจ านวนมากข้ึน  อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 57  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
จึงมีค าสั่งให้จ  ากดัการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนสั้ น  
หากบุคคลใดจะสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนสั้นแลว้จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนาย
ทะเบียนท้องท่ีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  และความในวรรคสองของค าสั่งดังกล่าวระบุว่า   
ในการขอสั่งอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนดงักล่าวจะตอ้งให้ผูรั้บใบอนุญาตท าการคา้อาวุธปืนเป็น 
ผูส้ั่งหรือน าเขา้แทนเท่านั้นและร้านคา้อาวุธปืนท่ีเป็นตวัแทนจะตอ้งถือจ านวนอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนท่ีมีตามใบอนุญาตให้ท าการคา้อาวุธปืนนั้น  รวมเขา้กบัจ านวนโควต้าของร้านนั้นด้วย  
ส่วนความในวรรคสามของค าสั่งดังกล่าวระบุว่า  ส าหรับอาวุธปืนเพื่อใช้ในการกีฬาตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งถือปฏิบติัตามค าสั่งน้ี  แต่การขออนุญาตจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบของรัฐมนตรีเช่นเดียวกนัยกเวน้อาวธุปืนชนิดอดัลม 
 กรณีตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535  ดงักล่าว  
ผูเ้ขียนเห็นวา่เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมอาวุธปืนเป็นการเฉพาะซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อควบคุมปริมาณและการใช้อาวุธปืน
ของประชาชนให้มีจ  านวนจ ากดั  เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมและความมัน่คง
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ของประเทศ  จะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัของมาตรา 6  มาตรา  55  มาตรา 56  มาตรา 57  และมาตรา 71  
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นบญัญติัออกมาเพื่อให้อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ีมี
อ านาจหน้าท่ีออกกฎกระทรวง  ค  าสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  หลกัเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน  ซ่ึงตามค าสั่งดงักล่าวนั้นผูเ้ขียนเห็นวา่เจตนารมณ์ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  
พ.ศ. 2490  นั้น  เป็นกฎหมายเฉพาะมีวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้  จึงตอ้งพิจารณาถึงเจตนารมณ์
ท่ีแทจ้ริงของค าสั่งกระทรวง มหาดไทยดงักล่าวประกอบพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ตาม
บทบญัญติัมาตราต่างๆ   ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 289/2552  ลงวนัท่ี  8  กนัยายน  พ.ศ. 2552  
ซ่ึงในขอ้ 3  ของค าสั่งดงักล่าวก าหนดวา่  ร้านคา้อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืนแต่ละใบอนุญาตให้มี
อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ส าหรับการค้าหมุนเวียนทดแทนได้  ตามชนิด  ขนาด  และจ านวน  
ดงัต่อไปน้ี ก.อาวธุปืน  (1)  อาวุธปืนยาวทุกชนิด  ทุกขนาด  ไม่เกินใบอนุญาตละ 50  กระบอก  (2)  
อาวธุปืนสั้นทุกชนิด  ทุกขนาดไม่เกินใบอนุญาตละ 30  กระบอก  ข.  เคร่ืองกระสุนปืน  (1)  กระสุนปืน
ลูกโดดทุกชนิด  ทุกขนาดไม่เกินใบอนุญาตละ 2,000  นดั  (2)  กระสุนปืนลูกซองทุกชนิด  ทุกขนาด  
ไม่เกินใบอนุญาตละ  7,500  นดั  (3)  กระสุนปืนลูกกรดทุกชนิด  ทุกขนาดไม่เกินใบอนุญาตละ  10,000  
นดั  (4)  กระสุนปืนลูกอดัลมทุกชนิด  ทุกขนาดไม่เกินใบอนุญาตละ 30,000  นัด  ทั้งน้ีในการสั่ง  
น าเขา้  หรือซ้ืออาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  ส าหรับการคา้  ให้สั่ง  น าเขา้  หรือซ้ือไดห้น่ึงคร้ังหรือ
หลายคร้ัง  แต่รวมจ านวนในรอบปีอายุใบอนุญาตแต่ละฉบบัแลว้ตอ้งไม่เกินชนิด  ขนาด  และจ านวน
ดงักล่าว 
 กรณีตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 260/2535  ลงวนัท่ี 2  เมษายน พ.ศ. 2535  รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงมหาดไทย  ไดก้  าหนดชนิดและประเภทอาวุธปืนสั้นเพื่อใช้ในการกีฬา  เพื่อเป็นการ
รองรับการพิจารณาอนุญาตให้สั่งน าเขา้อาวุธปืนสั้ น  เพื่อใช้ในการกีฬาเป็นมาตรฐานเดียวกนัโดย
อาศยัอ านาจตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535  ลงวนัท่ี 10  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2535  ให้ยกเวน้
ปืนสั้นเพื่อใชใ้นการกีฬาตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยไม่ให้นบัรวมเขา้กบัจ านวนโควตา้ของ
ร้านคา้อาวุธปืน  แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  โดยความเป็นชอบของ
รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนด้วย  เวน้แต่อาวุธปืนอดัลมเท่านั้นท่ีนายทะเบียน
ท้องท่ีมีอ านาจอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้า  โดยมิต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
 กรณีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 4  มกราคม พ.ศ.  2548  รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย  ได้ออกประกาศดังกล่าวโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6  แห่ง
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  ฉบบัท่ี 7   
(พ.ศ. 2522)  จึงไดอ้อกประกาศกระทรวง มหาดไทยไว ้ ดงัต่อไปน้ี  ขอ้ 2  ให้แต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่ง
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ต่อไปน้ีเป็นนายทะเบียน (1)  อธิบดีกรมการปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร  (2)  ผูว้่าราชการจงัหวดั  
ในเขตจงัหวดัอ่ืน (3)  นายอ าเภอในเขตอ าเภอ  และ(4)  ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ  ในเขต
ก่ิงอ าเภอ  และขอ้ 5  ให้ผูด้  ารงต าแหน่งต่อไปน้ีเป็นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบจ านวนอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุน
ปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน ในร้านค้าและร้านประกอบซ่อม (1)  อธิบดี
กรมการปกครองหรือผูซ่ึ้งอธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  (2)  ผูว้่าราชการ
จงัหวดั  ในเขตจังหวดัอ่ืน  และ(3)  นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอและ
ปลดัอ าเภอแห่งทอ้งท่ีในเขตอ าเภอหรือเขตก่ิงอ าเภอ 
 กรณีค าว่านายทะเบียนทอ้งท่ีตามมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490   
จึงตอ้งดูตามขอ้ 2  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 4  มกราคม พ.ศ. 2548  วา่เป็นนายทะเบียน
ทอ้งท่ีใดในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจงัหวดัอ่ืนหรือในเขตอ าเภอหรือในเขตก่ิงอ าเภอซ่ึงใน
ปัจจุบนัประเทศไทยของเราไม่มีก่ิงอ าเภออีกแลว้  เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะเป็นอ าเภอ
หมดแล้ว  ฉะนั้นความในข้อ 2 (4)  ไม่มีผลใช้บงัคับได้แล้ว  ทั้ งน้ีจะต้องพิจารณาประกอบกับ
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2490)  ซ่ึงความในขอ้ 1  ของกฎกระทรวงดงักล่าวก าหนดว่า  ผูใ้ดประสงค์จะท า   
ซ้ือ  มี  สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  ตามมาตรา 7  ใชย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตซ้ือ 
(แบบ ป.1)  ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ี 
 ดงันั้น  ปัญหาการขออนุญาตให้มี  ใช้  สั่ง  หรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  กรณีท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพ 
มหานครอนุมติัจดัหาโครงการอาวุธปืนยาว  เพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนๆ  
โดยมอบหมายให้ผูป้ระกอบร้านคา้อาวุธปืนเป็นผูส้ั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืน
แทน  เพื่อน ามาเป็นสวสัดิการให้แก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนๆ  ท่ีมีความประสงคข์ออนุญาต
มีและใช้อาวุธปืนยาวและเคร่ืองกระสุนปืนจากโครงการดังกล่าวจ านวนหลายหม่ืนกระบอกนั้น  
กฎหมายมาตราน้ีก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจออกใบอนุญาตให้บุคคลท า  ซ้ือ  มี  ใช้  สั่ง  หรือ
น าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  หมายความว่า  บุคคลผูใ้ดจะขออนุญาตตามท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา 7  ไดน้ั้นจะตอ้งได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ี  และเม่ือพิจารณาค าว่า “สั่ง”  หรือ 
“น าเขา้”  ตามมาตรา 4(7)  และ (8)  แลว้  เป็นอ านาจของผูใ้ดท่ีจะอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืน
ยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนจากโครงการดังกล่าว  ระหว่างนายทะเบียนท้องท่ีตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 4  มกราคม  พ.ศ. 2548  ขอ้ 2 (1)  คือ  อธิบดีกรมการปกครองในเขต
กรุงเทพมหานคร  หรือนายทะเบียนทอ้งท่ีตามประกาศกระทรวง มหาดไทย  ลงวนัท่ี  4  มกราคม  
พ.ศ. 2548  ขอ้ 2 (1)  คือ อธิบดีกรมการปกครองในเขตกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
ผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  เน่ืองจากการอนุญาตใหส้ั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
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ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5(1)  จะตอ้ง
เป็นเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 5(2)  และจะตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการออกค าสั่งทางปกครอง
ในเร่ืองนั้นตามมาตรา 12  แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 ประเด็นปัญหาดงักล่าวมีความเห็นในการตีความบทบญัญติักฎหมายในเร่ืองดงักล่าวเป็น
สองแนวทาง  ดงัน้ี 
 แนวทางท่ีหน่ึง  เป็นการตีความบทบญัญติักฎหมายตามตวัอกัษร  ตามความในมาตรา 4 วรรค
หน่ึง  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่  นายทะเบียนทอ้งท่ีมีอ านาจอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้ซ่ึง
อาวธุปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนเขา้มาในประเทศไทยเพื่ออนุมติัโครงการจดัหาอาวุธปืนยาว  เพื่อเป็น
สวสัดิการแกข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนๆ  โดยมอบหมายให้ผูป้ระกอบการร้านคา้อาวุธปืนเป็น
ผูส้ั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนแทนเพื่อน ามาเป็นสวสัดิการให้แก่ขา้ราชการและ
เจา้หน้าท่ีของรัฐอ่ืนๆ  ท่ีมีความประสงค์ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนจาก
โครงการจดัหาอาวุธปืนยาวเพื่อสวสัดิการดงักล่าว  โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 4  มกราคม  พ.ศ. 2548  และค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535  ลงวนัท่ี 10  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535  วา่มีอ านาจท่ีจะอนุญาตให้สั่งหรือ
น าเขา้ซ่ึงอาวธุปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืน  เพื่อน ามาเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
อ่ืนๆ  ท่ีมีความประสงค์ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนได้  เน่ืองจากค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535  ลงวนัท่ี 10  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535  เป็นการสั่งห้ามบุคคลสั่งหรือน าเขา้
ซ่ึงอาวุธปืนสั้นหรือเคร่ืองกระสุนปืนเท่านั้น ท่ีจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ีโดยขอ
ความเห็นชอบรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวธุปืน 
 แนวทางท่ีสอง  เป็นการตีความบทบญัญติักฎหมายตามความมุ่งหมายของบทบญัญติันั้นๆ  
ตามความในมาตรา 4 วรรคหน่ึง  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่ามีความมุ่งหมายหรือ
เจตนารมณ์อยา่งไร  ซ่ึงพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการใน
การควบคุมอาวุธปืนเป็นการเฉพาะซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั  เพื่อควบคุมปริมาณและการใชอ้าวุธปืนของ
ประชาชนให้มีจ  านวนจ ากดั  เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคม  และความมัน่คงของ
ประเทศ  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัในมาตรา 6  มาตรา 55  มาตรา 56  มาตรา 57  และมาตรา 71  เป็น
บทบญัญติัท่ีออกมาเพื่อให้อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนมีอ านาจหนา้ท่ีออก
กฎกระทรวง  ค  าสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  รวมทั้งหลกัเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืน  ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวง  ค  าสั่งกระทรวงมหาดไทย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
และประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบบัต่างๆ  นั้นลว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผูรั้กษาการ
ตามพระราชบญัญติัอาวธุปืนเป็นผูล้งนามในกฎกระทรวง  ค  าสั่ง  ระเบียบ  และประกาศ  เหล่านั้น   
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 ส าหรับหลกักฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตให้มี  ใช้  สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืนของต่างประเทศนั้น  กรณีสหรัฐอเมริกา  รัฐบญัญติัควบคุมอาวุธปืน  1968  (The 
Gun Control Act 1968)  (GCA หรือ GCA 68)  ถูกบญัญติัข้ึนโดยวฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรของ
สหรัฐอเมริกา  โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  มาตรา 921 (9)  ค  าวา่ “ผูน้ าเขา้”  หมายถึงผูใ้ดท่ีมีส่วน
ร่วมในธุรกิจน าเขา้หรือน าอาวุธปืนหรืออาวุธเขา้มาในสหรัฐอเมริกา  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขาย
หรือจ าหน่าย  และค าว่า “ผูน้ าเข้าท่ีได้รับใบอนุญาต”  หมายถึง ผูซ่ึ้งได้รับใบอนุญาตภายใต้
บทบญัญติัของบทน้ี  และ (4) การขออนุญาต มาตรา 923 (a) ไม่มีบุคคลใดจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจน าเขา้  ผลิต  หรือจดัจ าหน่ายอาวุธปืน  หรือน าเขา้  ผลิต  หรือจดัจ าหน่ายกระสุนปืน  จนกวา่
จะไดมี้ค าขอและไดรั้บอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี  ดงันั้น บุคคลผูมี้อ  านาจในการอนุญาตให้สั่งหรือ
น าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนของสหรัฐอเมริกา คือ คณะรัฐมนตรีซ่ึงถือว่ามีมาตรฐาน 
สูงมาก  เพราะส่วนใหญ่แลว้ประเทศอ่ืนๆ  จะให้อ านาจรัฐมนตรีเท่านั้น  ส่วนบุคคลผูมี้อ านาจใน
การอนุญาตให้มีและใชน้ั้น  สหรัฐอเมริกามีการปกครองโดยแบ่งออกเป็นมลรัฐจึงมีความแตกต่าง
กนัไปในแต่ละมลรัฐ  กรณีญ่ีปุ่น  พระราชบญัญติัควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ 1958  
มาตรา 8 (b)  ไดก้  าหนดความหมายไวว้า่  บริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็นหนงัสือวา่  การ
ท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้าวุธปืน  หากจะเลิกใชง้านอาวุธปืนท่ีไม่สามารถใชย้ิงกระสุนปืน
หรือขีปนาวุธได ้ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีของรัฐ  ดงันั้น ในท านองกลบักนั  หากบุคคล
ผูใ้ดจะสั่งหรือน าเขา้อาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีของรัฐเช่นกนั  
ส่วนบุคคลผูมี้อ านาจในการอนุญาตให้บุคคลผูซ่ึ้งต้องการครอบครองอาวุธปืนหรือดาบนั้น คือ 
คณะกรรมการด้านความปลอดภยัสาธารณะระดบัจงัหวดั  ถือว่าญ่ีปุ่นนั้นอนุญาตให้ประชาชนมี
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้นครอบครองไดเ้พื่อวตัถุประสงค์ในการกีฬา  และการล่าสัตว์
ภายใตก้ฎหมายท่ีควบคุมอยา่งเขม้งวด  กรณีองักฤษ  พระราชบญัญติัอาวุธปืน ค.ศ. 1968  ซ่ึงถือวา่
เป็นพระราชบญัญติักฎหมายแม่บทบญัญติัข้ึนมาเพื่อก าหนดระเบียบเพิ่มเติมเพื่อขยายความเก่ียวกบั
การครอบครองและธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ลักษณะอาวุธปืน
ตอ้งห้ามซ่ึงหมายความรวมถึงอาวุธปืนและกระสุนปืนท่ีครอบครองไดม้า  ผลิต  ขาย  หรือโอน  
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขององักฤษ  ตามมาตรา 1(1)  มาตรา 5  
แห่งพระราช บญัญติัอาวุธปืน ค.ศ. 1968  ดงันั้นอ านาจในการอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืน
หรือเคร่ืองกระสุนปืนเขา้มาในองักฤษจึงเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ส่วน
บุคคลผูมี้อ านาจในการออกใบอนุญาตปืนสั้ นนั้นเป็นอ านาจของหัวหน้างานของต ารวจ  กรณี
สหพนัธรัฐมาเลเซียนั้น  กฎหมายเก่ียวกบัอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนของสหพนัธรัฐมาเลเซีย
บุคคลผูมี้อ านาจในการอนุญาตให้บุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตมีและพาอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
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ได้นั้น คือ อธิบดีกรมต ารวจสหพนัธรัฐมาเลเซีย หรือเจา้พนักงานต ารวจโดยความเห็นชอบของ
อธิบดีกรมต ารวจสหพนัธรัฐมาเลเซีย 
 ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากหลกักฎหมายของทั้งส่ีประเทศในประเด็นเก่ียวกบับุคคลผูมี้
อ านาจในการอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเขา้มาในประเทศนั้นส่วน
ใหญ่แล้วในต่างประเทศให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  ส่วนประเด็นท่ีเก่ียวกับ
บุคคลผูมี้อ านาจในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  กรณีสหรัฐอเมริกา
นั้นมีความแตกต่างกนัในแต่ละมลรัฐ  ส่วนในญ่ีปุ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภยัสาธารณะระดบัจงัหวดั  องักฤษใหเ้ป็นอ านาจของหวัหนา้งานต ารวจ  สหพนัธรัฐมาเลเซีย
ใหเ้ป็นอ านาจของอธิบดีกรมต ารวจหรือเจา้พนกังานต ารวจโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมต ารวจ 
 เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
ประกอบมาตรา 4  มาตรา 6  มาตรา 8  มาตรา 55  มาตรา 56  มาตรา 57  และมาตรา 71  แห่งพระราช 
บญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  รวมทั้งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2490)  ค  าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535   
ลงวนัท่ี 10  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 260/2535  ลงวนัท่ี 2  เมษายน พ.ศ. 2535  
ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 289/2552  ลงวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2552  ประกาศกระทรวงมหาดไทย   
ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2548  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 87/2557  ลงวนัท่ี 10  
กรกฎาคม พ.ศ. 2557  หลกักฎหมายจากพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
มาตรา 5(1)(2)  และมาตรา 12  รวมทั้งหลกักฎหมายจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 
4  มาตรา 1366  มาตรา 1367  และมาตรา 1369 นั้น  ประกอบกบัหลกักฎหมายต่างประเทศทั้งส่ี
ประเทศ ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  องักฤษ  และสหพนัธรัฐมาเลเซียแล้ว  ผูเ้ขียนเห็นว่า  
ประเด็นปัญหาดงักล่าวมีความเห็นในการตีความบทบญัญติักฎหมายในแนวทางท่ีสอง  ซ่ึงเป็นการ
ตีความตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้ นๆ  ให้เป็นไปตามท่ีเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ 
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ดงันั้น  กรณีปัญหาดงักล่าว  เห็นวา่เป็นการตีความบทบญัญติักฎหมายขดักบั
หลกัความมุ่งหมายของบทบญัญติันั้นๆ  หรือเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
ของประเทศไทย  และหลกักฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวของต่างประเทศอีกดว้ย 

เน่ืองจากหลกักฎหมายต่างประเทศทั้งส่ีประเทศส่วนใหญ่บุคคลผูมี้อ านาจในการอนุญาต
ให้สั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้ว 
แต่กรณี  ประเด็นปัญหาดงักล่าวควรเป็นอ านาจของนายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครในการอนุญาต
ใหส้ั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  เฉพาะกรณีบุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตน าเขา้อาวุธปืน
ยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนเขา้มาในประเทศไทยจ านวนเล็กน้อยเท่านั้นซ่ึงถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 289/2552  ลงวนัท่ี 8  กนัยายน พ.ศ. 2552  ประกอบกบัค าสั่งกระทรวง 
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มหาดไทยท่ี 108/2535  ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535  หากเม่ือใดมีบุคคลผูมี้ความประสงคจ์ะขอ
อนุญาตมีและใชซ่ึ้งอาวุธปืนยาวและเคร่ืองกระสุนปืน  หรือนายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครอนุมติั
จดัหาโครงการดงักล่าวมีจ านวนอาวุธปืนยาวตั้งแต่จ านวน 50 กระบอกข้ึนไปถือวา่เป็นการใชอ้  านาจใน
การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนไปกระทบสิทธิ 
ผูป้ระกอบร้านคา้อาวุธปืนตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 289/2552  ลงวนัท่ี 8  กนัยายน พ.ศ.  2552  
แลว้  ผูเ้ขียนเห็นวา่  ควรขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  ดงันั้น  กรณีท่ี
นายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครอนุมติัให้จดัหาโครงการดงักล่าวโดยไม่ขอความเห็นชอบต่อ
รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  จึงท าใหมี้ปัญหาตามมาวา่การอนุมติัจดัหาโครงการดงักล่าว
เป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 (1)  นายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครเป็นเจา้หน้าท่ีตามมาตรา 5 
(2)  ประเด็นปัญหาส าคญัอยู่ท่ีว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการออกค าสั่งทางปกครองใน 
เร่ืองดงักล่าว  ตามมาตรา 12  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  หรือไม่  
เน่ืองจากการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองจะต้องยึดหลักส าคญัสองประการ คือ ประการแรก  หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายและประการท่ีสองหลักความเหมาะสมสอดคล้องกับความมุ่งหมายหรือ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้นอีกดว้ย  ซ่ึงเป็นหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย
ในหลกันิติรัฐ คือ การกระท าของรัฐทุกอย่างจะตอ้งมีกฎหมายให้อ านาจหรืออธิบายดว้ยกฎหมายได ้  
รัฐจะตอ้งผูกพนักบักฎหมายและใชอ้ านาจภายใตก้ฎหมาย  องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายใดๆ ให้ขดัต่อกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นบา้นเมืองได ้ และหลกัการท่ีสอง
คือหลกัไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ  ก าหนดว่าองค์กรฝ่ายปกครองจะกระท าการใดไดต่้อเม่ือมีกฎหมาย
มอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท านั้นๆ  ในขณะท่ีหลกัการกระท าทางปกครองตอ้ง
ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นหลกัการแรกเรียกร้องแต่เพียงให้องค์กรฝ่ายปกครองกระท าการอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายเท่านั้ น  ส่วนหลักท่ีสองน้ีเรียกร้องยิ่งไปกว่านั้ นกล่าวคือการกระท าขององค์กร 
ฝ่ายปกครองซ่ึงแสดงออกโดยองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองตอ้งมีฐานทางกฎหมายรับรอง  เหตุผล
สนบัสนุนหลกัไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจอาจอธิบายได้โดยหลกัประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  หลกั 
นิติรัฐ  และหลักประกนัสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  โดยมีหลักส าคญัๆ ดงัน้ี กรณีแรกคือหลกัการใช้
ดุลพินิจ  การท่ีฝ่ายนิติบญัญติัมอบอ านาจดุลพินิจให้ฝ่ายปกครองโดยการตรากฎหมาย  เพื่อให้ฝ่าย
ปกครองเลือกกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ภายในกรอบท่ีกฎหมาย
ก าหนดนั้น  หากดุลพินิจของฝ่ายปกครองกรณีท่ีกฎหมายก าหนดทางเลือกให้ฝ่ายปกครองใชอ้ านาจโดย
อิสระในการตดัสินใจว่า  จะเลือกกระท าการใดในหลายอย่างซ่ึงหากฝ่ายปกครองเลือกกระท าการ 
อย่างใด  เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้ว   
การกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายทั้งส้ิน  กรณีท่ีสองคือหลกัพอสมควรแก่เหตุหรือ 
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หลกัความไดส้ัดส่วน  เป็นหลกัการขั้นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ชอ้  านาจกบัผูต้กอยู่ภายใต้
อ านาจบงัคบัให้ผูใ้ช้อ  านาจจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของผูต้กอยู่ภายใตอ้  านาจของตนอย่างพอประมาณ  
หลักแห่งความได้สัดส่วนเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  แม้รัฐธรรมนูญของ
ประเทศต่างๆ จะไม่ได้บญัญติัหลักแห่งความได้สัดส่วนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ถือว่าเป็นหลัก
รัฐธรรมนูญทัว่ไป  และมีค่าบงัคบัเสมือนกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ   

กล่าวโดยสรุปการใชอ้ านาจของทุกๆ องคก์รของรัฐตอ้งค านึงถือหลกัแห่งความไดส้ัดส่วน
ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัความสัมฤทธ์ิผล  หลกัแห่งความจ าเป็น  และหลกัความไดส้ัดส่วนในความหมาย
อยา่งแคบ  หากการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองไม่เป็นไปตามหลกัใดหลกัหน่ึงดงัท่ีกล่าวมาแลว้  การใช้
อ านาจนั้นย่อมไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  จึงกล่าวไดว้่าหลกัแห่งความไดส้ัดส่วนเป็นขอ้จ ากดัของการใช้
อ านาจของฝ่ายปกครองซ่ึงบงัคบัว่าก่อนจะใช้มาตรการใดตามกฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตอ้งเป็นมาตรการท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของกฎหมาย  ฉบบัท่ีให้
อ านาจไวไ้ปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

ประเด็นปัญหาอีกกรณีหน่ึง คือ ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีความประสงคข์อ
อนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวและเคร่ืองกระสุนปืนจากโครงการดงักล่าวนั้น  เป็นไปโดยถูกตอ้งชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่  ประกอบกบัหากมีนายทะเบียนท้องท่ีอ่ืนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   
ลงวนัท่ี 4  มกราคม  พ.ศ. 2548  อนุมติัจดัหาโครงการดงักล่าวเช่นเดียวกนัน้ีทัว่ประเทศ  ผลกระทบ 
ท่ีตามมาคืออาวุธปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนอยู่ในประเทศไทยจ านวนมาก  ซ่ึงเป็นการขัด 
หลกัความชอบดว้ยกฎหมายตามพระราชอาวุธปืนท่ีให้อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติั
อาวุธปืนมีอ านาจจ ากดัจ านวนอาวุธปืนทุกชนิด  ทุกขนาด  ตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบญัญติั
อาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูเ้ขียนเห็นวา่  กรณีดงักล่าวเป็นการตีความบทบญัญติักฎหมาย
เกินอ านาจหน้าท่ีของนายทะเบียนทอ้งท่ีซ่ึงขดักบัเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักรณีการสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนท่ีเพื่อให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอ่ืนๆ มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน
ดงักล่าวไปใชด้ว้ยความไม่เหมาะสม  อาจขดัเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายวา่ดว้ยอาวุธปืน
เพราะอ านาจในเร่ืองดังกล่าวควรเป็นอ านาจของรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  ดงันั้น  
เห็นควรปรับปรุงแกไ้ขมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืน พ.ศ. 2490   
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ผูเ้ขียนขอน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 
เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายในปัญหาดงักล่าวมีความชดัเจนและรัดกุม  สามารถควบคุม

อาวุธปืนยาวและเคร่ืองกระสุนปืนให้สอดคล้องและถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม  และเพื่อใหก้ารกระท าขององคก์รฝ่ายปกครองท่ีแสดงออกโดยองคก์รเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปกครองมีกฎหมายรับรอง  ซ่ึงรวมทั้งการใชอ้  านาจดุลพินิจในการอนุญาตให้มีและใช ้ สั่งหรือน าเขา้
ซ่ึงอาวุธปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืน  ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของ
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  เห็นควรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายในมาตรา 7  
แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ..  ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 7/1  แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เคร่ือง
กระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน  พ.ศ. 2490   

“มาตรา 7/1  ประเภท  ชนิด  ขนาด  และจ านวนของอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีจะ 
สั่งหรือน าเขา้  เพื่อจดัหาโครงการอาวุธปืนเพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนๆ  
ท่ีมีความประสงค์ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากโครงการดังกล่าว  ทั้ งน้ี  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

เหตุผลในการยกร่างดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาแลว้  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนเป็นการเฉพาะซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อ
ควบคุมปริมาณและการใชอ้าวุธปืนของประชาชนให้มีจ  านวนจ ากดั  เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้เกิดข้ึนในสังคมและความมัน่คงของประเทศ  จึงควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  โดยเพิ่มเป็นมาตรา 7/1  ดงักล่าว  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการควบคุม  ตรวจสอบ
อาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากโครงการจดัหาอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อเป็นสวสัดิการแก่
ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐอ่ืนๆ  ท่ีมีความประสงค์ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนจากโครงการสวสัดิการดังกล่าว  โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อวางหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขออนุญาตให้มี  ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  โดยเป็นอ านาจ
ของรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ีออกกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
เพราะถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเก่ียวกบัความสงบสุขของสังคม 
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4.2  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืน  ตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชบัญญตัิอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490   

มาตรา 9  บญัญติัว่า  “ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้ออกให้ 
บุคคล  ส าหรับใชใ้นการป้องกนัตวัหรือทรัพยสิ์นหรือในการกีฬาหรือยงิสัตว ์

ใบอนุญาตนั้นให้ออกส าหรับอาวธุปืนแต่ละกระบอก” 
เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 

2490  เห็นวา่  ใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้ออกให้แก่บุคคล  ซ่ึงค าวา่บุคคล
ในความหมายดงักล่าว  หมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนั้นดว้ย6  ตามหนงัสือสั่งการของกรม 
การปกครองท่ี มท 0307.4/19473  ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550   

กรณีค าวา่  “บุคคลธรรมดา”  นั้น  มาตรา 15  วรรคหน่ึง  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ บญัญติัวา่  “สภาพบุคคลยอ่มเร่ิมแต่เม่ือคลอดแลว้อยูร่อดเป็นทารกและส้ินสุดลงเม่ือตาย...”   

กรณีค าวา่  “นิติบุคคล”  นั้น  มาตรา 65  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บญัญติัวา่  
“นิติบุคคลจะมีข้ึนได้ก็แต่ด้วยอาศยัอ านาจแห่งประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน”  มาตรา 66  
บญัญติัวา่  “นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าท่ีตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน  
ภายในขอบแห่งอ านาจหน้าท่ีหรือวตัถุประสงค์ดงัได้บญัญติัหรือก าหนดไวใ้นกฎหมาย  ขอ้บงัคบั
หรือตราสารจดัตั้ง”  มาตรา 67  บญัญติัวา่  “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 66  นิติบุคคลยอ่มมีสิทธิและหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลธรรมดา  เวน้แต่สิทธิและหน้าท่ีซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคล
ธรรมดาเท่านั้น”  และมาตรา 70  บญัญติัวา่  “นิติบุคคลตอ้งมีผูแ้ทนคนหน่ึงหรือหลายคนทั้งน้ีตามท่ี
กฎหมาย  ข้อบงัคบั  หรือตราสารจดัตั้งจะได้ก าหนดไว ้ และความในวรรคสองบญัญติัว่า  “ความ
ประสงคข์องนิติบุคคลยอ่มแสดงออกโดยผูแ้ทนนิติบุคคล” 

ดงันั้น บุคคลผูมี้สิทธิยื่นค าขออนุญาตให้นายทะเบียนทอ้งท่ีออกใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธ
ปืนและเคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป.3)  หรือออกใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
(แบบ ป.4)  ตามมาตรา 13  ประกอบกบัมาตรา 23 (2)  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  
มีสิทธ์ิยื่นค าขอทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  ส าหรับบุคคลธรรมดานั้นเป็นเร่ืองเฉพาะตวับุคคลว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายบัญญติัไวห้รือไม่อย่างไร  แต่กรณีของนิติบุคคลนั้นจะต้อง
พิจารณาตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รือกฎหมายอ่ืน  ดงัท่ีไดย้กกล่าวไว ้
ในมาตรา 65  มาตรา 66  มาตรา 67  และมาตรา 70  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ทั้งน้ี  กรณี

                                                        
6จาก  คู่มือปฏิบัติงานอาวธุปืน  พ.ศ. 2555  เล่มท่ี 4  ฉบับรวมกฎหมายอาวธุปืนและหนังสือส่ังการ  

(น.61),  โดย  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย,  2555,  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน. 
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จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่นั้นตอ้งพิจารณาตามบทบญัญติัของมาตรา 65  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

บทบญัญติัในมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ไดก้ าหนดไวช้ดัเจนวา่
ใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป.4)  นั้น  นายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกให้ได ้
สามกรณีเท่านั้น  คือ 1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อใช้ในการป้องกนัตวั
หรือทรัพยสิ์น  2.  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อใช้ในการกีฬา  และ  
3. ใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อใชใ้นการยิงสัตว ์ ทั้งน้ีใบอนุญาตให้มีและ
ใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนดงักล่าวทั้งสามกรณีนั้นมีอายุตลอดเวลาท่ีผูรั้บใบอนุญาตเป็นเจา้ของ
อาวุธปืนนั้นตามความในมาตรา 23 (3)  ส าหรับกรณีท่ีสามใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนเพื่อใช้ในการยิงสัตวน์ั้น  ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า  ควรยกเลิกกรณีส าหรับใช้ในการยิงสัตว ์ 
เน่ืองจากกฎหมายฉบบัดงักล่าวไดบ้ญัญติัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2490  ซ่ึงในขณะนั้นเป็นท่ีทราบกนัดีวา่  สัตวมี์
อยู่จ  านวนมาก  และในส่วนของสัตวป่์าไดมี้การล่ากนัเพื่อเป็นอาหาร  เพื่อการกีฬา  และเพื่อท าการคา้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ต่อมาเม่ือมีประชากรเพิ่มข้ึน  การบุกรุกป่าเพื่อท ากินมีมากข้ึน  จึงท าให้
สัตวถู์กคุกคามและลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็ว  จนบางชนิดไดสู้ญพนัธ์ุไปจากประเทศไทย  ดงันั้น  เพื่อ
เป็นการเร่งรัดการขยายพนัธ์ุสัตวป่์าและสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า รวมทั้งประเทศไทยไดท้  าความตก
ลงระหว่างประเทศในการท่ีจะร่วมมือเพื่อสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าของทอ้งถ่ินอนัเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัของโลก  จึงไดก้  าหนดมาตรการทางกฎหมายในการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า  ซ่ึงในปัจจุบนั คือ 
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  อีกทั้งเม่ือวนัท่ี 27  ธันวาคม พ.ศ. 2557  ไดมี้ 
การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์ พ.ศ. 2557  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ในการป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตวใ์ห้สัตว์
ไดรั้บการคุม้ครองตามธรรมชาติของสัตวอ์ยา่งเหมาะสม  และขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัไม่มีการขออนุญาต
ใหมี้และใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในเหตุน้ีต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีต่างๆ  ในอนาคตจึงควรเสนอ
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัมาตรา 9  ดงักล่าว  ให้นายทะเบียนทอ้งท่ีมีอ านาจออกใบอนุญาตให้
มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้แก่บุคคลเฉพาะในการป้องกนัตวัหรือทรัพยสิ์น  หรือเพื่อ
การกีฬาเท่านั้น  อน่ึงความในวรรคสองของมาตรา 9  ยงัมีช่องวา่งของกฎหมายในเร่ืองบญัญติัการออก
ใบอนุญาตเช่นกัน คือ “ใบอนุญาตนั้ นให้ออกส าหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก”  ปรากฏว่าใน
กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  ขอ้ 1  ก าหนดวา่  “ส่วนของอาวุธปืนซ่ึงจะกล่าวต่อไปน้ีให้ถือวา่
เป็นอาวุธปืนตามความในมาตรา 4(1)  คือ 1. ล ากลอ้ง  2. เคร่ืองลูกเล่ือนหรือส่วนประกอบส าคญัของ
เคร่ืองลูกเล่ือน  3. เคร่ืองลัน่ไกหรือส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองลัน่ไกและ  4. เคร่ืองส่งกระสุน  
ซองกระสุน  หรือส่วนประกอบส าคญัของส่ิงเหล่าน้ี  จึงมีการตีความวา่  หน่ึงล ากลอ้งเท่ากบัอาวุธปืน
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หน่ึงกระบอก  ร้านคา้อาวุธปืนสั่งหรือน าเขา้ล ากลอ้งจ านวนเท่าใดให้นบัเป็นโควตา้ของอาวุธปืนนั้น
ดว้ย  ดงันั้น  ผูใ้ดซ้ือล ากลอ้งเพิ่มก็ตอ้งยื่นขอออกใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนดว้ย  ถา้มีอาวุธปืน
กระบอกแต่มีหลายล ากลอ้ง  โดยไม่ขอออกใบอนุญาตให้ครบจะตอ้งมีความผิดฐานมีและใชอ้าวุธปืน
โดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ี  ดังนั้น ในเร่ืองดังกล่าวในอนาคตควรปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมใหมี้ความสมบูรณ์สอดคลอ้งกนัระหวา่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  กบักฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  ต่อไป 

กรณีตามบทบญัญติัมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เป็น
บทบญัญติัท่ีหา้มมิใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจา้ของอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  จ าหน่ายอาวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนให้แก่บุคคลผูไ้ม่ไดรั้บใบอนุญาตให้ซ้ือหรือมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจาก
นายทะเบียนท้องท่ี  ทั้ งน้ีถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอาวุธปืนท่ีเป็นกฎหมายเฉพาะ   
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมปริมาณและการใช้อาวุธปืนของประชาชนให้มีจ  านวนจ ากัด   
เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมและความมัน่คงของประเทศจะน าบทบญัญติัใน
มาตรา 458  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบัมิไดเ้พราะเป็นกฎหมายทัว่ไป  ซ่ึงความ
ในมาตรา 458  บญัญติัว่า “กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีขายนั้นย่อมโอนไปยงัผูซ้ื้อตั้งแต่ขณะเม่ือไดท้  า
สัญญาซ้ือขายกนั”  ดงันั้น ตามบทบญัญติัมาตรา 458  กรรมสิทธ์ิในการซ้ือขายทรัพยสิ์นจะโอนไปยงั
ผูซ้ื้อทนัที  แต่กรณีน้ีจะน ามาใช้บงัคบักบัเร่ืองการจ าหน่าย  ซ้ือขายอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
มิไดถึ้งแมจ้ะท าสัญญาซ้ือขายกนัแลว้ก็ตาม  กรรมสิทธ์ิในอาวุธปืนก็ยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อจนกว่าจะ  
ปฏิบติัตามบทบญัญติัมาตรา 7  มาตรา 13  และมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
ใหเ้สร็จสมบูรณ์เสียก่อน 

ส าหรับแนวความคิดในการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นในเร่ืองการมีและการใช้อาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  ถือวา่เป็นสิทธิของประชาชนชาวไทยท่ีควรไดรั้บความรับรองคุม้ครองสิทธิ
ในเร่ืองดงักล่าวตามบทบญัญติัมาตรา 4  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัชัว่คราว  
พ.ศ. 2557  เน่ืองจากเป็นสิทธิท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะอาวุธปืนเป็นอาวุธท่ีมีความร้ายแรงโดย
สภาพมีทั้งคุณประโยชน์และโทษหลายประการ  เม่ือมีความจ าเป็นท่ีรัฐต้องให้สิทธิแก่ประชาชน 
ชาวไทยมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนได้  แต่รัฐต้องก าหนดมาตรการควบคุมเพื่อความ 
สงบเรียบร้อยของสังคม  แต่ทั้งน้ีในจ ากดัสิทธิของประชาชนต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้  
โดยมีหลกัการคือการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์น  สิทธิในทรัพยสิ์นเป็นเร่ืองของกฎหมายเอกชนโดยมี
แนวความคิดเสรีนิยมได้เรียกร้องให้รัฐคุม้ครองทรัพยสิ์นของเอกชน  รัฐจะละเมิดในทรัพยสิ์นของ
เอกชนมิได้  เพราะสิทธิในทรัพยสิ์นเป็นสิทธิในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานมาจากผลของทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาติและทฤษฎีเสรีนิยมประชาธิปไตย  ปรากฏให้เป็นในเอกสารส าคัญทางการเมืองต่างๆ   
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คือ Magna Carta  ของชาวองักฤษ  Bill of Rights  ของชาวฝร่ังเศส  หรือสิทธิในทรัพยสิ์นเป็นหลกั
กรรมสิทธ์ิในรัฐเสรีประชาธิปไตย  ในบรรดาสิทธิในทรัพยสิ์นนั้นกรรมสิทธ์ิถือได้ว่าเป็นสิทธิใน
ทรัพยสิ์นซ่ึงศกัด์ิสูงสุดเหนือทรัพยสิ์นนั้น  กรรมสิทธ์ิได้รับการยืนยนัอย่างหนกัแน่นในยุคเสรีนิยม  
หลกักรรรมสิทธ์ิมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ (1)  ผูท้รงกรรมสิทธ์ิ ไดแ้ก่ เอกชนทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล  (2)  วตัถุแห่งกรรมสิทธ์ิ ไดแ้ก่ ตวัทรัพย ์และ (3)  ขอบเขตของกรรมสิทธ์ิ  ซ่ึงมีการพฒันา
แนวความคิดทางสังคมจากปัจเจกชนนิยมไปสู่แนวความคิดท่ีมุ่งประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม   
อนัน าไปสู่การจ ากดัการใช้กรรมสิทธ์ิ เช่น เวนคืน  การจ ากดัสิทธิในทรัพยสิ์นมีแนวความคิดทัว่ไป
เก่ียวกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีจะต้องด ารงและรักษาไว ้ ซ่ึงความสงบ
เรียบร้อยของสังคม  นั่นก็คือการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือแนวความคิดในการจ ากัด
กรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นของเอกชน  เพื่อรักษาไวเ้พื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม  รัฐจึงมีมาตรการใน
การควบคุมหรือจ ากดัสิทธิในทรัพยสิ์นได้  ดังเช่นกรณีการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนของบุคคลและนิติบุคคล  รัฐจึงมีมาตรการในเร่ืองดงักล่าวไดว้า่มีความจ าเป็นเหมาะสมท่ีจะ
อนุญาตใหมี้หรือใชอ้าวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนหรือไม่   

กรณีตามบทบญัญติัมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เป็น
บทบญัญติัท่ีหา้มมิให้โอนอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิดให้แก่ผูมิ้ไดรั้บใบอนุญาต  ซ่ึงก็
มีหลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ดงันั้น จะน าบทบญัญติั
มาตรา 458  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใช้บงัคบัมิได้เช่นเดียวกนั  เพียงแต่มีความ
แตกต่างๆ  กนัระหวา่งมาตรา 34  กบัมาตรา 59  กรณีตามมาตรา 34 นั้น  ห้ามจ าหน่ายอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืน  ส่วนมาตรา 59  นั้น  หา้มโอนอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน 

กรณีตามบทบญัญติัมาตรา 58  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เป็น
บทบญัญติัท่ีออกมารองรับบทบญัญติัมาตรา 9  มาตรา 23  มาตรา 34  และมาตรา 59  ซ่ึงบญัญติัว่า  
“ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามความในพระราชบญัญติัน้ี  ให้ใช้ไดเ้ฉพาะตวัผูรั้บใบอนุญาต”  ทั้งน้ีจะตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กบับทบญัญติัในมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ซ่ึงเป็นเร่ือง
คุณสมบติัของบุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตซ้ืออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  หรือขออนุญาตให้มีและใช้
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนว่าตอ้งห้ามมิให้นายทะเบียนทอ้งท่ีตามมาตรา 7  ออกใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  หรือไม่ 

กรณีตามบทบญัญติัในมาตรา 14  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  บญัญติั
วา่  “บุคคลใดมีความประสงค์ให้ผูอ่ื้นมีและใชอ้าวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส าหรับรักษาทรัพยสิ์น
ของตนเอง  อนัจกัตอ้งใชใ้ห้ผูอ่ื้นดูและหรือจ าตอ้งสั่ง  น าเขา้  หรือซ้ืออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  
เพื่อความประสงคเ์ช่นวา่นั้น  อาจขอรับหนงัสืออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีบุคคลนั้นมีถ่ิน
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ท่ีอยู ่ หนงัสืออนุญาตน้ีนายทะเบียนจะออกใหไ้ดแ้ต่โดยอนุมติัของเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งไว”้  
และความในวรรคสองบญัญติัว่า  “ผูรั้บมอบอาวุธปืนตามความในวรรคก่อน  ตอ้งเป็นผูไ้ม่ตอ้งห้าม
ตามมาตรา 13” 

เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัมาตรา 14  ดงักล่าว  เห็นว่าจะตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของผูไ้ดรั้บ 
ในอนุญาตเองเท่านั้น7ไม่รวมถึงการรักษาทรัพย์สินของผูอ่ื้นด้วยตามหนังสือสั่งการกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท  0211/18172  ลงวนัท่ี 13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2535  ซ่ึงกรณีเป็นทรัพยสิ์น
ของผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 9  นั้น  เป็นช่องว่างของบทบญัญติักฎหมายท่ียงัมีความ 
ล้าหลัง  ไม่ทนัสมยั  เน่ืองจากในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบอาชีพซ่ึงต้องด าเนินธุรกิจในการขนส่งเงิน
จ านวนมากหรือทรัพยสิ์นมีค่าและหรือรักษาความปลอดภยัให้แก่ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นก็ควรจะมีสิทธิ
ยืน่ขอรับหนงัสืออนุญาตพิเศษให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนได ้ ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้ง 
กบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  เห็นควรปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมในบทบญัญติัของมาตรา 14  ใหม่  เพื่อ
อุดช่องว่างทางกฎหมายมิให้บุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 13  อาศยัช่องว่างทางกฎหมาย
ด าเนินการขออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในนามนิติบุคคล 

กรณีสถานะทางกฎหมายของหนังสือเวียนของประเทศไทยนั้ น  โดยสภาพของ
หนังสือเวียนน้ีไม่ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายโดยตรง  จึงไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง  กรณี
หนังสือเวียนประเภทน้ีเจา้หน้าท่ีจะอา้งเป็นฐานในการออกค าสั่งทางปกครองไม่ได ้ และเอกชนท่ี 
ถูกกระทบสิทธิก็ไม่อาจอ้างอิงหรือฟ้องร้องให้เพิกถอนหนังสือเวียนได้โดยตรง  หนังสือเวียนท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อวางแนวทางปฏิบติัให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายึดถือในการบงัคบัการตาม
กฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  กรณีน้ีถือวา่เป็นขั้นตอนการด าเนินการภายในของหน่วยงาน
ทางปกครองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ดงัจะเห็นไดจ้ากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงท่ี  
อ.473/2556  คดีหมายเลขด าท่ี อ.277/2552  ท่ีไดว้างแนวทางเก่ียวกบัเร่ืองหนงัสือเวียนดงักล่าว  
ส าหรับสถานะของหนงัสือเวียนในสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้น  โดยสรุปหนงัสือเวียนไม่ไดเ้พิ่มเติมอะไร
ต่อความชอบดว้ยกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม  หนงัสือเวียนมิใช่ท่ีมาและบ่อเกิดของความชอบดว้ยกฎหมาย   
แต่เป็นเพียงท่ีมาหรือบ่อเกิดของหน้าท่ีผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีจะต้องเคารพเช่ือฟังภายในกรอบของ 
ฝ่ายปกครอง  หนังสือเวียนจึงเป็นเพียงตัวอย่างท่ีเด่นชัดท่ีสุดของมาตรการภายในรวมทั้ งแนว 
ค าวนิิจฉยัของศาลมิไดถื้อปฏิบติักบัหนงัสือเวยีนหรือค าสั่งของหน่วยงานทุกอยา่งในแนวทางเดียวกนั
หมด  กล่าวคือ (1)  หนงัสือเวียนอาจไดรั้บการวิเคราะห์ว่าเป็นค าสั่งท่ีมีผลบงัคบัไดเ้องหรือไม่ก็ได้

                                                        
7จาก  คู่มือปฏิบัติงานอาวธุปืน  พ.ศ. 2548  เล่มท่ี 2  ฉบับรวมหนังสือส่ังการ (น.101-102),  โดยกรม 

การปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, 2548,  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน. 
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แลว้แต่กรณี  (2)  แนวค าวนิิจฉยัของศาลในปัจจุบนัแยกกรณีระหวา่งหนงัสือเวียนท่ีมีลกัษณะเป็นการ
อธิบายหรือตีความและหนงัสือเวียนท่ีเป็นการวางกฎ  ขอ้บงัคบั  หนงัสือเวียนประการแรกเท่านั้นท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตรการภายในส่วนหนงัสือเวียนประการท่ีสองมีลกัษณะเป็นกฎ  ขอ้บงัคบั  กล่าวโดย
สรุปไดว้่า  ราษฎรมีสิทธิยกหนงัสือเวียนท่ีชอบดว้ยกฎหมายข้ึนอา้งอิงกบัฝ่ายปกครองหรือศาล  เพื่อ
โต้แยง้ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองท่ีไม่สอดคล้องกับหนังสือเวียนดังกล่าวได้  เพื่อ
เรียกร้องว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของศาลท่ีก าลังจะออกมานั้นจะต้องเป็นไปโดยไม่ขัดแยง้กับ
หนังสือเวียนดังกล่าวหรืออีกนัยหน่ึงคือฝ่ายปกครองถูกขัดโดยแนวปฏิบัติของตนท่ีได้รับการ 
เปิดเผยต่อสาธารณชน  ส่วนกรณีสถานะหนงัสือเวียนในองักฤษนั้น  ส่วนราชการต่างๆ ไดมี้การออก
หนังสือเวียนไปยงัหน่วยงานต่างๆ เป็นจ านวนมาก  โดยหนังสือเวียนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
ติดต่อกันระหว่างบุคคลในตวัหนังสือเวียนเองไม่ได้ระบุอะไรเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมาย  หรือ 
ผลทางกฎหมาย  หนังสือเวียนเป็นเจา้เร่ืองราวหรืออธิบายวตัถุประสงค์ของกฎหมายใหม่  การแจง้
เร่ืองราวเป็นเร่ืองเก่ียวกบันโยบายของรัฐท่ีเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบติัตาม  ซ่ึงเร่ืองน้ีไม่ได้
ก่อใหเ้กิดสิทธิหนา้ท่ีตามกฎหมายแต่อยา่งใด 

ดงันั้น  หนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยฉบบัดงักล่าว  เป็นเพียงหนงัสือเวียนและ
แนวทางปฏิบติัราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตวัและประโยชน์ในการด าเนินการบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการแผน่ดินให้เป็นไปโดยความสะดวก  เรียบร้อย  และเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกนั
ในการปฏิบติัราชการของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองเท่านั้น  มิไดเ้ป็นกฎขอ้บงัคบัท่ีจะใชบ้งัคบัก่อให้เกิด
ผลในทางกฎหมายโดยตรง  จึงไม่เป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีจะอา้งมาเป็นฐานในการออกค าสั่งทาง
ปกครองได ้

ส าหรับเจ้าพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ งนั้ นต้องไปพิจารณาตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทย  ลงวนัท่ี 4  มกราคม พ.ศ. 2548  ขอ้ 3  ก าหนดวา่  ผูด้  ารงต าแหน่งต่อไปน้ีเป็นเจา้พนกังาน 
ผูมี้อ านาจอนุมติัการออกหนงัสืออนุญาตพิเศษตามมาตรา 14  คือ 1. ปลดักระทรวงมหาดไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  และ 2. ผูว้า่ราชการจงัหวดัในเขตจงัหวดัอ่ืน 

กรณีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 759/2494  ลงวนัท่ี 20  ตุลาคม พ.ศ. 249 นั้น  รัฐมนตรี  
วา่การกระทรวงมหาดไทย  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 71  แห่งพระราชบญัญติั
อาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  จึงออกค าสั่งวางระเบียบเพื่อปฏิบติัการเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตอาวุธปืนส่วน
บุคคล  ซ่ึงในขอ้ 12  เป็นเร่ืองการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูย้ื่นค าขอใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืนและ
กระสุนปืน (แบบ ป.3)  หรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป.4)  ตาม
มาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ส่วนขอ้ 13  เป็นเร่ืองการพิจารณาว่าการออก
ใบอนุญาตให้เอกชนมีอาวุธปืนเป็นการพิจารณาตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  
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พ.ศ. 2490  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์มีไวเ้พื่อป้องกนัตวัหรือทรัพยสิ์น  ในการกีฬา  หรือการยิงสัตว ์ ควร
ระลึกถึงหลักส าคัญดังน้ี  ก. การมีเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินต้องเป็นผูมี้หน้าท่ีเก่ียวกับการ
ปราบปราม  เช่น  ขา้ราชการ  ผูมี้หน้าท่ีออกตรวจจบักุมโจร  ผูร้้าย  หรือถ้าเป็นเอกชนตอ้งเป็นผูมี้
ทรัพยส์มบติัมากพอสมควรท่ีจะตอ้งมีอาวธุปืนไวเ้พื่อป้องกนัตวัหรือทรัพยส์มบติัเป็นตน้  ทั้งน้ี ให้ใช้
ดุลพินิจพิจารณาตามสมควรแก่ฐานะของผูข้อเป็นรายๆ ไป  ข. การมีเพื่อกีฬา  หรือยิงสัตวก์็ตอ้งเป็น
นกักีฬาล่าสัตว ์ และมีโอกาสท่ีจะน าอาวุธปืนไปใช้ในการล่าสัตว ์ ซ่ึงส่วนมากตอ้งมีฐานะดี หรือ
มิฉะนั้นก็ตอ้งเป็นพรานชาวป่าอยูแ่ลว้ตามปกติและหากการขออนุญาตโดยมีความมุ่งหมายดงักล่าวน้ีก็
ควรอนุญาตปืนยาว  ขอ้ 14  การพิจารณาออกใบอนุญาตส าหรับกระสุนปืนตอ้งสอบให้ทราบวา่ผูข้อ
อนุญาตมีอาวุธปืนซ่ึงใช้กับกระสุนปืนท่ีขออนุญาตหรือไม่  หากไม่มีก็ออกใบอนุญาตให้ไม่ได ้  
และขอ้ 16  ในกรณีท่ีขออนุญาตเพื่อให้ผูอ่ื้นมีและใชอ้าวุธปืน  เพื่อรักษาทรัพยสิ์นตามมาตรา 14  ให้
นายทะเบียนทอ้งท่ีขอรับอนุมติัต่ออธิบดีกรมต ารวจ  (ปัจจุบนัเป็นปลดักระทรวงมหาดไทย)  หรือ
ขา้หลวงประจ าจงัหวดัทุกเร่ือง  ทุกราย  เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงให้ออกหนงัสืออนุญาตให้ตามแบบ
ทา้ยค าสั่งน้ี 

ดงันั้น  จึงเห็นวา่ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 674/2490  ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม พ.ศ. 2490  
ออกมาเพื่อรองรับเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัตามมาตราต่างๆ  ของพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 
2490  เพื่อให้การใช้อ านาจตามกฎหมายของผูมี้อ  านาจหน้าท่ีในเร่ืองดงักล่าวเป็นไปในแนวทางท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม 

ส าหรับค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 759/2494  ลงวนัท่ี 15  ธนัวาคม พ.ศ. 2494  นั้น  โดย
อาศยัอ านาจตามมาตรา 6  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย  จึงได้ออกค าสั่งดงักล่าวเพื่อวางระเบียบเพิ่มเติมเพื่อปฏิบติัการเก่ียวกบัการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนเป็นไปโดยรอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน  ขอ้ 1  ก าหนดวา่  เร่ืองการขออนุญาตมีอาวุธ
ปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของบุคคลนั้น  ก่อนจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ต้องท าการสอบสวน
พิจารณาตามค าสั่งกระทรวง มหาดไทยท่ี 674/2490  ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม พ.ศ. 2490  ขอ้ 12  ขอ้ 13  และ 
ขอ้ 14  ให้ครบถว้นก่อนทุกราย  และขอ้ 4  ก าหนดว่า  การพิจารณาออกใบอนุญาตส าหรับเคร่ือง
กระสุนปืนของบุคคลนั้น  ต้องสอบให้ทราบว่าผูข้ออนุญาตมีอาวุธปืนซ่ึงใช้กับกระสุนปืนท่ีขอ
อนุญาตหรือไม่  หากไม่มีห้ามออกใบอนุญาตให้  ถา้มีและจะอนุญาตก็ตอ้งสอบวา่มีเหตุผลและความ
จ าเป็นเพียงใด 

ดงันั้น  กรณีตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งระบุไวช้ดัเจนว่า  การ
ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้ออกแก่บุคคลท่ีมีคุณสมบติัไม่ตอ้งห้าม
ตามมาตรา 13  โดยกฎหมายยงัหา้มมิให้จ  าหน่ายหรือโอนอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนให้แก่ผูไ้ม่ได้
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รับใบอนุญาตตามมาตรา 34  และมาตรา 59  อีกทั้งมาตรา 58  ยงัไดร้ะบุก าชบัอีกวา่ใบอนุญาตท่ีออก
ตามกฎหมายอาวุธปืนให้ใช้ไดเ้ฉพาะคือผูรั้บใบอนุญาต  หรือแมแ้ต่การขอรับหนงัสืออนุญาตพิเศษ
จากนายทะเบียนทอ้งท่ีโดยอนุมติัของเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งไว ้ ตามมาตรา 14  กฎหมาย 
ระบุไวช้ดัเจนว่า  บุคคลผูรั้บมอบอาวุธปืนตามมาตรา 14  วรรคหน่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลผูไ้ม่ตอ้งห้าม
ตามมาตรา 13 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทบญัญติัมาตรา 14  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  กรณี
ท่ีนิติบุคคลขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ตามมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  จะตอ้งขออนุญาตเพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของตนเองโดยผูแ้ทนนิติบุคคลตาม
มาตรา 67  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ และเม่ือนายทะเบียนทอ้งท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า   
นิติบุคคลนั้นมีคุณสมบติัไม่ตอ้งห้ามตามมาตรา 13  มีวตัถุประสงคด์งัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ตามมาตรา 14  
จะออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้แก่นิติบุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตตาม
ความในมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490   

กรณีส าคญัอีกประเด็นหน่ึงคือกรณีท่ีนิติบุคคลยื่นค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืน  เพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของนิติบุคคลตามมาตรา 13  และมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ซ่ึงนายทะเบียนทอ้งท่ีชอบท่ีจะออกใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนตามมาตรา 9 ได้  เพราะขออนุญาตเพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้น  แต่กรณีท่ี 
นิติบุคคลขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทหรือ
วตัถุประสงค์ของบริษทันั้น  ไม่ตอ้งดว้ยบทบญัญติัมาตรา 9  เพราะมิใช่เพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของ 
นิติบุคคล  นายทะเบียนทอ้งท่ีตามมาตรา 7  จึงออกใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุน
ปืนใหไ้ม่ได ้ และจะขออนุญาตพิเศษตามความในมาตรา 14  ไม่อาจน ามาพิจารณาไดเ้ช่นกนั  เน่ืองจาก
การขออนุญาตพิเศษตามมาตรา 14 น้ี  บุคคลผูย้ืน่ค  าขอรับหนงัสืออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียนทอ้งท่ี
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนตามมาตรา 9  ก่อน  สรุป คือวา่บุคคลผูใ้ดจะขอใชสิ้ทธิตาม
มาตรา 14  จะตอ้งมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนแลว้  จึงจะมีสิทธ์ิขอตาม
มาตรา 14  ได ้ ทั้งน้ี เป็นไปตามหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0211/18172  
ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535  ซ่ึงหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยฉบบัดงักล่าวเป็นเพียง
หนงัสือเวียนและแนวทางปฏิบติัราชการ  เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและประโยชน์ในการด าเนินการ
บริการสาธารณะและการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปโดยความสะดวก  เรียบร้อย  และเป็น
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเดียวกนัในการปฏิบติัราชการของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองเท่านั้น  
มิไดเ้ป็นกฎขอ้บงัคบัท่ีจะใชบ้งัคบัก่อให้เกิดผลทางกฎหมายโดยตรง  จึงไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง 
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ท่ีจะอา้งมาเป็นฐานในการออกค าสั่งทางปกครองได ้ ส่วนปัญหาเหล่าน้ีส าหรับกรณีตามมาตรา 14  
นั้นไดอ้ธิบายถึงความลา้หลงัไม่ทนัสมยั  เห็นควรปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัในมาตราดงักล่าว  
เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 

ส าหรับหลกักฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุน
ปืนของต่างประเทศนั้น 

กรณีของสหรัฐอเมริกา  รัฐบญัญติัควบคุมอาวุธปืน 1968  (The Gun Control Act 1968)  
(GCA 68)  ถูกบญัญติัข้ึนโดยวุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา  โดยมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี  1)  วตัถุประสงคข์องรัฐบญัญติัน้ี  มาตรา 101  สภานิติบญัญติัไดป้ระกาศว่าวตัถุประสงค์
ของรัฐบญัญติัน้ีคือเพื่อสนบัสนุนการบงัคบัใช้กฎหมายกลาง  กฎหมายมลรัฐ  และกฎหมายทอ้งถ่ิน   
ในการต่อตา้นอาชญากรรมและความรุนแรง  รัฐบญัญติัฉบบัน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะเพิ่มภาระหรือ
เพิ่มขอ้จ ากดัแก่ผูเ้คารพกฎหมายในการขอมี  ครอบครอง  หรือใชอ้าวุธปืนในการล่าสัตว ์ การกีฬา  การ
ป้องกนัตวั  หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  และรัฐบญัญติัน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะกีดกนัหรือ
จ ากัดการเป็นเจ้าของหรือใช้อาวุธปืนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นส่วนหน่ึงของข้อบังคับของ
กฎหมายกลางในกิจกรรมหรือข้อบังคบัใด  นอกจากว่าจะมีเหตุจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมาย  ดงันั้น กฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนไดส่ี้กรณีดว้ยกนั  คือ 1. ในการล่าสัตว ์ 2. การกีฬา  3. การป้องกนัตวั และ 4. กิจกรรมอ่ืนท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย  ส่วนกรณีท่ีนิติบุคคลขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้น  
(4)  การขออนุญาต  มาตรา 923 (B)  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาวุธปืน  1968  ก าหนดวา่ผูข้อ  
รวมถึงในกรณีท่ีเป็นบริษทั  ห้างหุ้นส่วน  หรือสมาคมใด  ท่ีบุคคลซ่ึงครอบครองทางตรงหรือทางออ้ม  
มีอ านาจโดยตรงหรือเป็นเหตุให้เกิดการจดัการหรือนโยบายของบริษทั  ห้างหุ้นส่วน  หรือสมาคม  
ไม่ต้องห้ามในการขนส่ง  จัดส่งหรือรับอาวุธหรือเคร่ืองกระสุนปืนในทางการค้าระหว่างรัฐหรือ
ชาวต่างชาติ  ภายใตม้าตรา 922 (g) และ (n)  ของบทน้ี  ดงันั้น บุคคลผูมี้สิทธ์ิยื่นค าขอมีความหมาย
รวมถึงนิติบุคคลด้วยเช่นเดียวกับประเทศไทย  กรณีของญ่ีปุ่นนั้ น  พระราชบัญญัติควบคุมการ
ครอบครองอาวุธปืนและดาบ 1958  การอนุญาตในการครอบครองอาวุธปืน มาตรา 4  ก าหนดว่า  
บุคคลจะไดม้าซ่ึงการครอบครองอาวุธปืนหรือดาบ  แต่โดยไดรั้บใบอนุญาตส าหรับการครอบครอง
จากคณะกรรมการดา้นความปลอดภยัสาธารณะระดบัจงัหวดั  ซ่ึงมีอ านาจเหนือบุคคลในทอ้งถ่ินนั้น  
คือ  1. บุคคลผูป้ระสงคจ์ะครอบครองปืนล่าสัตวห์รือปืนลมล่าสัตว ์ ปืนท าลายสัตวท่ี์เป็นอนัตรายหรือ
การฝึกยิง  2. บุคคลซ่ึงใช้เพื่อป้องกนัชีวิตท าให้รู้สึกชา หรือการฆ่าสัตว ์หรือในการตกปลา  ก่อสร้าง  
หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ  (ปืนยิงสายกู้ภัย  ปืนยิงสัญญาณช่วยเหลือ  ปืนส่งสัญญาณล่าปลาวาฬ   
ปืนก่อสร้าง  ปืนประเภทยิงเชือก  หรือปืนอ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็นเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืนๆ )  ตามท่ีก าหนด
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โดยคณะรัฐมนตรี  และ 3. บุคคลท่ีประสงค์จะครอบครองอาวุธปืนท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการวิจยั  หรือ
ทดสอบตามท่ีก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี  4. บุคคลตอ้งการครอบครองปืนลมหรือปืนพกเพื่อใช้ส าหรับ
การแข่งขนัยิงปืนพกหรือการแข่งขนัยิงปืนลม  เพื่อการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ  และกรณีท่ี (5) – 
(10)  ดงันั้น กรณีของญ่ีปุ่นบุคคลผูมี้อ านาจในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน 
คือ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะระดับจังหวดั  ส่วนขออนุญาตได้ก่ีประเภทนั้ น  
กฎหมายของญ่ีปุ่นก าหนดไวสิ้บประเภทดว้ยกนัท่ีส าคญั คือ ล าดบัท่ี 1 – 4  ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบั
ประเทศไทยเช่นเดียวกนั  กรณีขององักฤษนั้น  พระราชบญัญติัอาวุธปืน ค.ศ. 1968  มาตรา 3 – (1)  
มาตรา 28 (1)  ของพระราชบญัญติัแม่บท  (องคป์ระกอบในการออกใบอนุญาตปืนสั้น)  ให้ใชค้วามแทน
วา่  “(1)  อนุมาตรา (1A)  การออกใบอนุญาตปืนสั้นกระท าโดยหัวหน้าส านกังานต ารวจ  หากพิจารณา
เห็นวา่ผูข้ออนุญาตไม่เป็นภยัต่อสาธารณชน  1(A)  จะไม่ออกใบอนุญาตให้ในกรณี (a)  มีเหตุผลเช่ือได้
ว่าผู ้ขออนุญาตไม่มีสิทธิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีผู ้ขออนุญาตไม่สามารถให้เหตุผล 
อนัสมควรในการครอบครอง  ซ้ือ  หรือได้มา  (b)  เป็นท่ีพอใจว่าผูข้ออนุญาตไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
ในการครอบครอง  ซ้ือ  หรือไดม้าโดยวิธีใดๆ  (1B)  ส าหรับวตัถุประสงค์ของวรรค (b)  ของอนุมาตรา 
(1A)  ผูข้ออนุญาตควรมีเหตุผลอนัควร  หากจะน าปืนไปใช้ในการกีฬาหรือแข่งขนัหรือยิงหรือยิงสัตว์
ตอ้งไม่เคยถูกปฏิเสธค าขอตามวรรคดงักล่าว  เน่ืองจากผูข้ออนุญาตจงใจท่ีจะไม่ใช้ปืนดว้ยตนเองและ
ใหผู้อ่ื้นยมื  (2)  ภายใตม้าตรา (2A)  ใบอนุญาตปืนสั้นตอ้งระบุลกัษณะต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งของปืนรวมทั้ง
หมายเลขประจ าปืนดว้ย  ดงันั้น เห็นไดว้่ากฎหมายขององักฤษในเร่ืองใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนมีสามประเภท  คือ  ป้องกนัชีวิต  ในการกีฬา  และยิงสัตว ์ เหมือนประเทศไทย
เช่นเดียวกนั  ส าหรับกรณีของสหพนัธรัฐมาเลเซียนั้น  Arms  Act, 1960  (Act 206)  มาตรา 5 (3)  
ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธในนามบริษทั  ห้างหุ้นส่วน  คณะบุคคล   แต่ไม่ห้ามการออกใบอนุญาต
อาวุธปืนให้แก่ผูย้ื่นค าขอเป็นตวัแทนของบริษทั  ห้างหุ้นส่วน  หรือคณะบุคคล  ในการครอบครอง  
ดูแล  หรือควบคุมอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ี เป็นของบริษัท  ห้ างหุ้นส่วน  หรือ 
คณะบุคคล  ดงันั้น  เห็นไดว้า่กฎหมายของสหพนัธรัฐมาเลเซียในเร่ืองบุคคลผูมี้อ านาจขอใบอนุญาตให้
มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  นิติบุคคลก็มีสิทธิขอไดเ้ช่นเดียวกบัประเทศไทย  แต่มีความ
แตกต่างกนัในกรณีท่ีออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน คือ กรณีของประเทศ
ไทยออกในนามช่ือนิติบุคคลโดยผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้น  แต่ของสหพนัธรัฐมาเลเซียออกในนาม
ผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้น  ห้ามมิให้ออกในนามนิติบุคคล  ส่วนในกรณีใบอนุญาตให้มีและใช ้
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนออกไดก่ี้ประเภทนั้น  เม่ือพิจารณาจากกฎหมายของสหพนัธรัฐมาเลเซีย  
เห็นว่า  ออกใบอนุญาตไดส้ามประเภท  คือ  1. ในการป้องกนัชีวิตหรือทรัพยสิ์น  2. .ในการกีฬา   
3. ในการแสดง 
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เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัของมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน พ.ศ. 2490  
ประกอบกบัมาตรา 13  มาตรา 14  มาตรา 23  มาตรา 34  มาตรา 58  และมาตรา 59  แห่งพระราช 
บญัญติัอาวุธปืนฯ 2490  รวมทั้งค  าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 674/2490  ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม พ.ศ. 
2490  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 759/2494  ลงวนัท่ี 15  ธนัวาคม พ.ศ. 2494  ประกาศกระทรวง 
มหาดไทย  ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2548  และหลกักฎหมายจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 15  มาตรา 65  มาตรา 66  มาตรา 67  และมาตรา 70  ประกอบกบัหลกักฎหมายต่างประเทศ
ทั้งส่ีประเทศ  ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  องักฤษ  และสหพนัธรัฐมาเลเซียแลว้  ผูเ้ขียนเห็นว่า  
มาตรการในทางกฎหมายในปัญหาดังกล่าวมีความไม่ชัดเจน  ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจของ 
นายทะเบียนทอ้งท่ีในการอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  เพื่อป้องกนั
ทรัพย์สินของนิติบุคคลในการน าไปให้ผูแ้ทนนิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนนั้น  เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมหรือไม่  หากกรณีท่ีนิติบุคคลน าไปให้บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผูแ้ทนนิติบุคคลมีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนตามท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีอนุญาตตามมาตรา 7  และมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติั
อาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  แต่น าไปให้พนกังานลูกจา้งนิติบุคคลซ่ึงเป็นบุคคลตอ้งห้ามตามมาตรา 13  และ
มิไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนทอ้งท่ีตามมาตรา 7  เน่ืองจากในใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืนส่วนบุคคล 
(แบบ ป.3)  และใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.4)  ระบุช่ือ
นิติบุคคลท่ียืน่ค  าขออนุญาตโดยผูแ้ทนนิติบุคคลดงักล่าว  จึงท าให้มีขอ้สังเกตวา่เม่ือไดรั้บอนุญาตจาก
นายทะเบียนทอ้งท่ีแลว้ก็ไม่สามารถตรวจสอบไดว้่า  ไดน้ าไปให้บุคคลซ่ึงเป็นผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นมี
และใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจริงหรือไม่  ประกอบกบัเวลาท่ีนิติบุคคลนั้นยื่นค าขออนุญาต 
มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  จะยื่นค าขออนุญาตต่อนายทะเบียนท้องท่ีจ านวนหลาย
กระบอก  ซ่ึงมากกวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น  จึงมีขอ้สังเกตว่า  นอกจากจะหลีกเล่ียงตามมาตรา 14  แห่ง
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  แลว้  ยงัมีเจตนาท่ีจะอาศยัช่องทางในการขออนุญาตต่อนาย
ทะเบียนทอ้งท่ีตามมาตรา 13  ประกอบมาตรา 7  และมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 
2490  หรือไม่  และท่ีส าคญักฎหมายเก่ียวกบัอาวุธปืนมิไดร้ะบุไวว้า่กรณีท่ีนิติบุคคลขออนุญาตมีและ
ใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้นมิไดจ้  ากดัจ านวนของอาวุธปืนไวด้ว้ยว่าจะขออนุญาตไดจ้  านวน 
ก่ีกระบอก  ดงันั้น  ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 674/2490  ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2490  ขอ้ 13  การ
พิจารณาชนิดและจ านวนอาวุธปืนซ่ึงจะอนุญาตให้พิจารณาถึงฐานะและความจ าเป็นของผูข้ออนุญาต
เป็นรายๆ  ไป  ซ่ึงพิจารณาตามวตัถุประสงค์ตามมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  

DPU



 190 

โดยให้เป็นดุลพินิจของนายทะเบียนทอ้งท่ีพิจารณาตามความเหมาะสมตามควรแก่ฐานะเป็นรายๆ ไป  
ทั้งน้ี เป็นไปตามหนงัสือสั่งการกรมการปกครองท่ี  มท 0307.4/30711  ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 25538   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูเ้ขียนเห็นวา่กรณีดงักล่าวมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบั
กรณีท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีใช้ดุลพินิจอนุญาตให้นิติบุคคลมีหรือใช้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  
เพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้น เป็นไปด้วยความไม่เหมาะสมเพราะอาจน าไปให้บุคคล 
ซ่ึงตอ้งห้ามตามมาตรา 13  หรือหลีกเล่ียงตามมาตรา 14  เพื่อน าไปให้บุคคลดงักล่าวมีและใชอ้าวุธ
ปืนและเคร่ืองกระสุนปืนซ่ึงขดักบัหลกักฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน  ดงันั้น  เห็นควรปรับปรุงแกไ้ข
มาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 

ผูเ้ขียนขอน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 
เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายในปัญหาดงักล่าวมีความชดัเจน  รัดกุม  ในการควบคุม

อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้สอดคล้องและถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม  และเพื่อให้การกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองท่ีแสดงออกโดยเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปกครองตอ้งมีฐานกฎหมายรับรอง  ซ่ึงรวมทั้งการใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใช้
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของ
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  เห็นควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในมาตรา 9  
แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตรา ..  ให้ยกเลิกความในมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  
วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน  พ.ศ. 2490  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 9  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้ออกให้แก่บุคคล  
ส าหรับใชใ้นการป้องกนัตวัหรือทรัพยสิ์นหรือในการกีฬา 

หากบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคลจะตอ้งมีหนา้ท่ีและวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว ้ 
ในขอ้บงัคบัหรือขอ้ก าหนดของทางราชการอยา่งชดัเจนดว้ย 

ใบอนุญาตนั้นให้ออกส าหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก  เวน้แต่ล ากล้องตามความใน 
ขอ้ 1(1)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  ของอาวุธปืนกระบอกท่ีขอออกใบอนุญาต   
ให้ออกใบอนุญาตตามอาวุธปืนกระบอกนั้น  โดยมิให้นับรวมเป็นโควต้าอาวุธปืนอีกกระบอก 
หน่ึงดว้ย 

                                                        
8จาก  คู่มือปฏิบัติงานอาวธุปืน พ.ศ. 2555  เล่ม 4 ฉบับรวมกฎหมายอาวธุปืนและหนังสือส่ังการ (น.110-

111),  โดย  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย,  2555,  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน. 

DPU



 191 

ให้นายทะเบียนทอ้งท่ีจดัท าประวติัอาวุธปืนทุกกระบอกและจัดเก็บเป็นฐานขอ้มูลไว้
เพื่อใชต้รวจสอบเก่ียวกบัการใชอ้าวธุปืนในการก่ออาชญากรรม 

อาวธุปืนท่ีออกใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลบงัคบัใช้
ให้ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนอยูใ่นปัจจุบนัน าอาวุธปืนมาจดัท าประวติัอาวุธปืนให้
แลว้เสร็จภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงซ่ึงออกมาตามความในมาตราน้ีมีผลบงัคบัใช ้

หลกัเกณฑ์และวิธีการตามความในวรรคสอง  วรรคส่ี  และวรรคห้าให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง” 

เหตุผลในการแก้ไขดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาแล้ว  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนเป็นการเฉพาะ  ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
ควบคุมปริมาณและการใช้อาวุธปืนของประชาชนให้มีจ  านวนจ ากัด  เพื่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมและความมัน่คงของประเทศ  จึงควรยกเลิกความในมาตรา 9  แห่ง
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  แลให้ใช้ความดงักล่าวแทน  กรณีตามวรรคหน่ึงตดัค าว่า 
“หรือยิงสัตว์”  ออกไป  กรณีวรรคสองเพิ่มเติมความหมายของบุคคลท่ีเป็นนิติบุคคลให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน  เพื่อจะได้สะดวกต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีในการจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นิติบุคคลมี 
และใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  โดยให้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ไปออกเป็นกฎกระทรวง  
เพื่อแกไ้ขปัญหาดงัท่ีกล่าวมาแลว้  กรณีวรรคสาม  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่  ล ากลอ้ง  ตามความในขอ้ 1 
(1)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  ลงวนัท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2491  ให้ถือวา่เป็นอาวุธ
ปืนตามความในมาตรา 4 (1)  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ดงันั้น  จึงมีการตีความวา่
หน่ึงล ากลอ้งเท่ากบัอาวุธปืนหน่ึงกระบอก  หากร้านคา้ประกอบอาวุธปืนสั่งหรือน าเขา้ล ากล้อง
จ านวนเท่าใดจะตอ้งนบัเป็นโควตา้ของอาวุธปืนนั้นดว้ย  ผูใ้ดซ้ือล ากลอ้งเพิ่มเติมก็ตอ้งยื่นขอออก
ใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนดว้ย  ถา้มีอาวุธปืนหน่ึงกระบอกแต่มีหลายล ากลอ้ง  โดยไม่ขอออก
ใบอนุญาตให้ครบจะตอ้งมีความผิดฐานมีและใช้อาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ทอ้งท่ี  ดงันั้น  เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวจึงเพิ่มเติมถอ้ยค าให้มีความสมบูรณ์  
สอดคล้องกันระหว่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  กับกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  3   
(พ.ศ. 2491)  กรณีความในวรรคส่ี  วรรคห้า  ตอ้งการให้นายทะเบียนทอ้งท่ีจดัท าประวติัอาวุธปืน
ทุกกระบอกและจัดท าเป็นฐานข้อมูลไว ้ เพื่อใช้ตรวจสอบเก่ียวกับการใช้อาวุธปืนในการก่อ
อาชญากรรมดว้ยอาวุธปืนสามารถตรวจสอบไดว้่า  หวักระสุนปืนหรือปลอกกระสุนปืนนั้น  ยิงมา
จากอาวุธปืนกระบอกใด  เป็นการช่วยงานการสืบสวน  สอบสวนคดีอาชญากรรมให้สามารถ
ติดตามจบักุมตวัผูก้ระท าผดิ  และผูร่้วมกระท าผดิ  รวมทั้งสรุปส านวนการสอบสวนไดเ้ร็วข้ึน  ส่วน
กรณีวรรคหกเป็นการวางหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในรายละเอียดของวรรคสอง  วรรคส่ี  และวรรคห้า  
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โดยใหอ้อกเป็นกฎกระทรวงซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
4.3 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้บุคคลธรรมดามีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืน  ตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญตัิอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  

มาตรา 13  บญัญติัวา่  “หา้มมิใหอ้อกใบอนุญาตตามความในหมวดน้ีแก่ 
(1)  บุคคลซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายลกัษณะอาญา  ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  มาตรา 97  ถึงมาตรา 111  มาตรา 120  มาตรา 177  ถึงมาตรา 183  มาตรา 249  

มาตรา 250  หรือมาตรา 293 ถึงมาตรา 303 
 (ข)  มาตรา 254  ถึงมาตรา 257  และพน้โทษยงัไม่เกิน 5 ปี  นบัแต่วนัพน้โทษถึงวนัยื่น

ค าขอใบอนุญาต  เวน้แต่ในกรณีความผิดท่ีกระท าโดยความจ าเป็นหรือเพื่อป้องกนัหรือโดยถูกย ัว่โทสะ 
(2)  บุคคลซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกส าหรับความผิดอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบญัญติัอาวุธปืน  

เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  และดอกไมเ้พลิง  พุทธศกัราช  2477  มาตรา 11  มาตรา 22  มาตรา 29  
หรือมาตรา 33  หรือพระราชบญัญติัน้ี  มาตรา 7  มาตรา 24  มาตรา 33  หรือมาตรา 38   

(3)  บุคคลซ่ึงตอ้งโทษจ าคุกตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปในระหว่างห้าปีนบัยอ้นข้ึนไปจากวนัยื่น
ค าขอส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากท่ีบญัญติัไวใ้น (1)  และ (2)  เวน้แต่ความผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4)  บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(5)  บุคคลซ่ึงไม่สามารถจะใชอ้าวุธปืนไดโ้ดยกายพิการหรือทุพพลภาพ  เวน้แต่จะมีไวเ้พื่อ

เก็บตามมาตรา 11 
(6)  บุคคลซ่ึงเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่า

เป็นคนวกิลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(7)  บุคคลซ่ึงไม่มีอาชีพและรายได ้
(8)  บุคคลซ่ึงไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง 
(9)  บุคคลซ่ึงมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน 
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ส าหรับใบอนุญาตให้มีและให้ใช้อาวุธปืน  ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซ่ึงมีช่ือในทะเบียน
บา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎร  และมีถ่ินท่ีอยูป่ระจ าในทอ้งท่ีท่ีบุคคลนั้นขออนุญาตนอ้ย
กวา่หกเดือน9 

เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 
2490  แลว้เห็นว่า  เป็นบทบญัญติัท่ีออกมาเพื่อก าหนดคุณสมบติัของบุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตให้ซ้ือ
อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล  (แบบ ป.3)  และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.4)  ซ่ึงบทบญัญติัในมาตรา 13 น้ี น าไปใชป้ระกอบกบัมาตรา 24  กรณี
คุณสมบติัของบุคคลซ่ึงเป็นผูแ้ทนนิติบุคคลผูป้ระกอบร้านคา้อาวุธปืนดว้ยตามความในมาตรา 26  หรือ
น าบทบญัญติัในมาตรา 13  น้ีไปใช้ประกอบกบัมาตรา 38  กรณีคุณสมบติัของบุคคลซ่ึงเป็นผูแ้ทน 
นิติบุคคลผูป้ระกอบการเก่ียวกบัวตัถุระเบิดดว้ยตามความในมาตรา 39  จึงเห็นไดว้า่เร่ืองคุณสมบติัของ
บุคคลตามมาตรา 13  เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากเพราะเป็นกลไกท่ีจะท าให้การใช้อ านาจในการใช้
ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการเลือกกระท าการหรือไม่กระท าการมีความชอบดว้ยกฎหมายและมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  
พ.ศ. 2490  นั้น  แต่เน่ืองจากบทบญัญติัดงักล่าวใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้  จึงท าให้มีความล่าหลงั 
ไม่ทนัสมยักบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัหลายเร่ือง  ดงัเช่น ความสอดคลอ้งกบัประมวลกฎหมายอาญาท่ีใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั  ความไม่ชดัเจนของบทบญัญติัในเร่ืองคุณสมบติัของบุคคลผูข้ออนุญาตซ้ืออาวุธ
ปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป.3)  เร่ืองคุณสมบติัของบุคคลผูข้ออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป.4)  เร่ืองคุณสมบติัของบุคคลต่างดา้วขออนุญาตมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืน  เร่ืองคุณสมบติัของบุคคลกรณีซ่ึงตอ้งโทษตามค าพิพากษาถึงจ าคุก  เร่ืองคุณสมบติัของ
บุคคลกรณีอายุของผูย้ื่นค าขอ  เร่ืองคุณสมบติัของบุคคลกรณีอาชีพและรายได ้ รวมทั้งเร่ืองหลกัเกณฑ ์ 
ขั้นตอน  วิธีการของบุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในปัจจุบนัมี
ความไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัเหล่าน้ี  เป็นเหตุให้การใช้อ านาจในการใช้ดุลพินิจในการ
อนุญาตให้บุคคลธรรมดามีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามมาตรา 13  เป็นไปอย่างมีความ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัหรือไม่ 

กรณีตามบทบญัญติัตาม 55  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 249010  นั้น  เห็นวา่  
ให้อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดประเภท  ชนิด  

                                                        
9 มาตรา 13  วรรคสอง  เพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ฉบบัท่ี 44  ลงวนัท่ี  

21  ตุลาคม  2519 
10 มาตรา 55  แก้ไขโดยพระราชบัญญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และ 

ส่ิงเทียมอาวธุปืน (ฉบบัท่ี 7)  พ.ศ. 2522 
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และขนาดของอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิดท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกใบอนุญาตให้ได้
ตามมาตรา 7  มาตรา 24  หรือมาตรา 38  ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกกฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  โดยก าหนดชนิด  ขนาด  ของอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ี
จะออกใบอนุญาตให้ท าหรือสั่งหรือน าเขา้ส าหรับการคา้หรือเพื่อใช้ส่วนตวั  ส่วนกฎหมายฉบบัท่ี 11  
(พ.ศ. 2522)  โดยก าหนดชนิด  ขนาด  ของอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีจะออก
ใบอนุญาตใหไ้ดต้ามมาตรา 7  หรือมาตรา 24  ซ่ึงเป็นการออกกฎกระทรวงโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
มหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 6  ประกอบกบัมาตรา 55  
แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 18  (พ.ศ. 2522)  รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองซองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ี
จะออกใหไ้ดเ้พื่อการคา้หรือเพื่อใชส่้วนตวั   

กรณีตามบทบญัญติัมาตรา 63  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เห็นวา่  เป็น
การใหสิ้ทธ์ิแก่ผูย้ืน่ค  าขอใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนได ้ 
หากนายทะเบียนทอ้งท่ีปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ 
ป.3)  หรือปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.4)  
ซ่ึงกรณีตามมาตรา 63  น้ี  ค  าวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนให้เป็นท่ีสุด  
หมายความวา่  เป็นท่ีสุดในทางการบริหารแต่น าไปฟ้องยงัศาลปกครองได ้

กรณีตามบทบญัญติัมาตรา 66  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เห็นว่า   
ให้อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามกฎหมายอาวุธปืนหรือนายทะเบียนท้องท่ีเพิกถอนใบอนุญาตได ้  
หากเห็นวา่บุคคลซ่ึงตนไดอ้อกใบอนุญาตใหน้ั้นเป็นบุคคลตอ้งห้ามตามกฎหมายอาวธุปืนฉบบัน้ี 

กรณีตามบทบญัญติัมาตรา 68  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490 นั้น  เห็นว่า   
ใหอ้ านาจนายทะเบียนทอ้งท่ีมีอ านาจเรียกประกนัหรือทณัฑ์บนจากผูย้ื่นค าขออนุญาตได ้ กรณีเห็นวา่มี
พฤติการณ์อนัควรสงสัยว่า  บุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตเป็นบุคคลตอ้งห้ามตามมาตรา 13(7)  (8)  หรือ (9)  
ซ่ึงถือวา่เป็นบทบญัญติัท่ีมีความยืดหยุน่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัอยา่งยิ่ง  และสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  เช่นกนั  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัมาตรา 39  
แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ท่ีก าหนดไวว้า่  การออกค าสั่งทาง
ปกครองของเจา้หนา้ท่ีอาจก าหนดเง่ือนไขใดๆ  ไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมาย 

กรณีกฎกระทรวงฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  นั้น  รัฐมนตรี วา่การกระทรวงมหาดไทยผูรั้กษาการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี  ออกกฎไวเ้พื่อก าหนดประเภท  ชนิด  ขนาดของอาวุธปืนท่ีนายทะเบียน
ทอ้งท่ีจะออกใบอนุญาตส าหรับให้ท าหรือสั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  เพื่อการคา้
หรือเพื่อใชส่้วนตวั 
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กรณีกฎกระทรวงฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2522)  นั้น  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ีออกกฎไวเ้พื่อก าหนดอาวุธปืนหรือ
เคร่ืองกระสุนปืนหรือวตัถุระเบิดท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีจะออกใบอนุญาตให้ไดต้ามมาตรา 7  มาตรา 24  
และมาตรา 38  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490   

กรณีกฎกระทรวงฉบบัท่ี 18  (พ.ศ. 2522)  นั้น  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ีออกกฎไวเ้พื่อก าหนดเร่ืองซองกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีจะออก
ใบอนุญาตให้ได ้  

กรณีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 674/2490  ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม พ.ศ. 2490  รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยออกค าสั่งดงักล่าวเพื่อวางระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติังานการออกใบอนุญาตอาวุธปืน
ส่วนบุคคล  โดยเฉพาะขอ้ 12  ของค าสั่งกระทรวงมหาดไทยดงักล่าวไดก้ าหนดไวว้า่  การพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนนั้น  นอกจากจะตอ้งพิจารณาตามมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธฯ  
พ.ศ. 2490  แลว้  ให้พิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่หรือส่ิงแวดล้อมตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น 
ค าสั่งน้ีดว้ย  ส่วนค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 759/2494  เร่ือง  แกไ้ขเพิ่มเติมค าสั่ง 674/2490  นั้น  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกค าสั่งมาเพื่อเพิ่มเติมค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 674/2490  
ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม พ.ศ. 2490  เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนได้เป็นไปอย่าง
รอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน   

ส าหรับกรณีประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 4  มกราคม พ.ศ. 2548  รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวง มหาดไทยไดอ้อกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อแต่งตั้งให้ผูด้  ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการ
ปกครอง  เป็นนายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร  ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นนายทะเบียนทอ้งท่ีจงัหวดั  
นายอ าเภอเป็นนายทะเบียนอ าเภอ 

ส าหรับหลกักฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตให้บุคคลธรรมดามีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนของต่างประเทศนั้น  กรณีของสหรัฐอเมริกา  รัฐบญัญติัควบคุมอาวุธปืน 1968  (The Gun 
Control Act 1968) (GCA หรือ GCA68)  ถูกบญัญติัข้ึนโดยวุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรของ
สหรัฐอเมริกาโดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  มาตรา 921  นิยามศพัท ์ ไดแ้ก่ (1)  ค  าวา่ “บุคคล”  และค าวา่ 
“ผูใ้ดก็ตาม”  หมายความถึงบุคคลใดๆ  นิติบุคคล  บริษทั  สมาคม  องค์กร  ห้างหุ้นส่วน  สังคม  หรือ
บริษทัร่วมทุน  ดงันั้น  เห็นได้ว่าหลกักฎหมายของสหรัฐอเมริกากบัของประเทศไทยมีหลกัการเร่ือง 
ค าว่าบุคคลเช่นเดียวกนั  คือ  บุคคล  หมายความรวมถึงนิติบุคคลด้วย  ส่วนกรณีเร่ืองคุณสมบติัของ
บุคคลนั้น  (4)  การขออนุญาตมาตรา 923  (d)(1)  ค  าขอใดท่ียื่นตามอนุมาตรา (a)  หรือ  (b)  ของมาตราน้ี  
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัถา้ (A)  ผูข้อมีอายุยี่สิบเอ็ดปีหรือมากกวา่นั้น (C)  ผูข้อมิไดจ้งใจละเมิดบทบญัญติั
ใดของบทน้ีหรือข้อบงัคบัท่ีออกตามบทน้ี (D)  ผูข้อมิได้จงใจไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีจ าเป็นหรือแสดง
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ขอ้ความอนัเป็นเท็จท่ีส าคญัเก่ียวกบัค าขอของผูข้อ  (E)  ผูข้อมีท่ีอยูใ่นรัฐ  ฯลฯ  ในกรณีคุณสมบติัของ
บุคคลตามหลกักฎหมายสหรัฐอเมริกาเป็นการวางกรอบคุณสมบติักวา้งๆ  ไวใ้นเร่ืองของอายุบุคคลโดย
ก าหนดให้มีอายุตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดปีหรือมากกว่านั้น  ส่วนคุณสมบติับุคคลผูย้ื่นค าขอของประเทศไทย
ก าหนดไวว้่า  จะตอ้งบรรลุนิติภาวะ  ซ่ึงมีสองกรณีด้วยกนั คือ มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์หรือมีอายุ
ตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์และศาลอนุญาตให้สมรสก็เป็นการบรรลุนิติภาวะเช่นกนั  ดงันั้นกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกามีมาตรฐานเร่ืองอายุของบุคคลสูงกว่าประเทศไทย  คุณสมบติักรณีอ่ืนๆ ก็มีลกัษณะเป็น
บทบญัญติัตอ้งห้ามในเร่ืองต่างๆ  กรณีหลกักฎหมายของญ่ีปุ่น  พระราชบญัญติัควบคุมการครอบครอง
อาวุธปืนและดาบ 1958  การขออนุญาต  มาตรา 4-2  บุคคลท่ีประสงคจ์ะไดรั้บอนุญาตตามสองมาตรา
ก่อนน้ี  ตามค าสั่งของส านกันายกรัฐมนตรีตอ้งยื่นค าร้องขออนุญาตอนัประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ียงั
คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัสาธารณะระดบัจงัหวดัซ่ึงมีอ านาจเหนือถ่ินท่ีอยูข่องบุคคลนั้น  หรือ
ในกรณีนิติบุคคลคือสถานประกอบธุรกิจ (1)  ท่ีอยู ่ ช่ือ  และวนัเดือนปีเกิด  (2)  ชนิดของอาวุธปืน
หรือดาบ  รวมไปถึงชนิดของปืนไรเฟิลล่าสัตวต์ามค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรี  (3)  จุดประสงคข์องการ
ครอบครองอาวุธปืนหรือดาบ  (4)  ขอ้มูลอ่ืนตามค าสั่งของส านกันายกรัฐมนตรี  วรรคสอง  เอกสารท่ี
ระบุไวต้ามค าสั่งนายกรัฐมนตรีจะถูกผนวกเขา้กบัการสมคัร  เพื่อขออนุญาตในวรรคก่อนหน้า  และ
มาตรฐานการอนุญาต  มาตรา 5  คณะกรรมการความปลอดภยัสาธารณะจะไม่อนุญาตให้บุคคลต ่ากว่า
สิบแปดปี  คนพิการทางจิต  บุคคลท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของยาเสพติด  บุคคลท่ีไม่มีท่ีอยูถ่าวร  หรืออ่ืนๆ  
กล่าวโดยสรุป  ญ่ีปุ่นนั้นอนุญาตให้ประชาชนมีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้นครอบครอง  เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการกีฬาและล่าสัตว์ภายใตก้ฎหมายท่ีควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด  ไม่ว่าจะเป็น
ใบอนุญาตประเภทอาวุธปืน  ดา้นการขอใบอนุญาตครอบครองนั้น  ญ่ีปุ่นมีการเขา้อบรมทั้งวนั  มีการ
สอบทั้งภาคทฤษฎีกล่าวคือ  สอบขอ้เขียนและภาคปฏิบติั  กล่าวคือ  มีการทดสอบในสนามยิงปืนตอ้ง
ผา่นการทดสอบดา้นสุขภาพจิตและตอ้งผา่นการตรวจสอบประวติัอยา่งเขม้งวดโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  ซ่ึง
ทั้งน้ีกระบวนการดังกล่าวต้องท าซ ้ าใหม่ทุกๆ สามปี  ดังนั้น  เห็นได้ว่าหลักกฎหมายญ่ีปุ่นมีความ
เขม้งวดรัดกุมมากกว่าประเทศไทยมากในเร่ืองหลกัเกณฑ์  ขั้นตอน  วิธีการ  ขอใบอนุญาตให้บุคคล
ธรรมดามีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในกรณีเร่ืองอายุของผูย้ื่นค าขอนั้นของญ่ีปุ่นจะ 
ต้องมีอายุไม่ต  ่ากว่า 18 ปี  ซ่ึงถือว่ามีมาตรฐานใกล้เคียงกับประเทศไทยเช่นเดียวกัน  กรณีของ 
องักฤษ  พระราชบญัญติัอาวุธปืน ค.ศ. 1968  มาตรา 3 - (1)  มาตรา 28(1)  ของพระราชบญัญติัแม่บท  
(องค์ประกอบในการออกใบอนุญาตปืนสั้น)  ให้ใช้ความแทนว่า  “(1)  อนุมาตรา (1A)  การออกหรือ
ออกใบอนุญาตปืนสั้นกระท าโดยหวัหนา้งานของต ารวจ  หากพิจารณาเห็นวา่ผูข้ออนุญาตไม่เป็นภยัต่อ
สาธารณชน  (1A)  จะไม่ออกใบอนุญาตให้ในกรณี  (a)  มีเหตุเช่ือไดว้่าผูข้ออนุญาตไม่มีสิทธิไดรั้บ
อนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี  ผูข้ออนุญาตไม่สามารถให้เหตุผลอนัสมควรในการครอบครองซ้ือมา

DPU



 197 

หรือได้มา  (b)  เป็นท่ีพอใจว่าผูข้ออนุญาตไม่มีเหตุผลอนัสมควรในการครอบครองซ้ือหรือไดม้าโดย 
วิธีใดๆ  กรณีของสหพนัธ์รัฐมาเลเซีย  Arms  Act, 1960  (Act 206)  การขออนุญาต  มาตรา 1(1)  ค  าขอ
ส าหรับใบอนุญาตอาวธุปืนหรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนให้ท าตามแบบท่ีก าหนดไว ้ ยื่นต่ออธิบดีกรม
ต ารวจแห่งรัฐ  ซ่ึงผูย้ื่นค าขอมีถ่ินท่ีอยู่และให้ระบุรายละเอียดต่างๆ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอ
ดงักล่าว  (2)  ตามกฎหมายฉบบัน้ีและกฎขอ้บงัคบัใดท่ีออกตามกฎหมายฉบบัน้ี  อธิบดีกรมต ารวจจะ
อนุญาตตามค าขออนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนฉบบัใดก็ได้ตามควรแก่กรณี   
ถา้เป็นท่ีพอใจว่า  ค  าขอนั้นมีเหตุอนัสมควรในการให้ผูข้อมีไวใ้นครอบครอง  ยึดถือ  ควบคุม  พกพา
และใช้ไดต้ามควรแก่กรณีซ่ึงอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามท่ีระบุรายละเอียดไวใ้นค าขอนั้น  และ
ในกรณีน้ีให้ผูข้อมีอ านาจกระท าการไดเ้ท่าท่ีจะไม่เป็นอนัตรายต่อสาธารณชนหรือผลประโยชน์ของ
สาธารณชน  และมาตรา 5(2)  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือต่อใบอนุญาตใช้กบับุคคลท่ีมีอายุ
ต  ่ากว่าสิบแปดปี  เวน้แต่อธิบดีกรมต ารวจของรัฐท่ีผูข้ออนุญาตมีอายุเกินสิบหกปี  แต่ยงัไม่ถึงสิบแปด
ปีมีท่ีอยู่  ถ้าเป็นท่ีพอใจสภาพแวดล้อมท่ีด ารงชีพอยู่มีความจ าเป็นจะต้องออกใบอนุญาตหรือต่อ
ใบอนุญาต  ยอ่มข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเขาท่ีจะยกเวน้บทบญัญติัของอนุมาตราน้ี  และให้บนัทึกเหตุผล
ในการกระท าเช่นนั้ นได้ด้วย  ดังนั้ น กรณีหลักกฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซียมีหลักเกณฑ์ 
ไม่แตกต่างกบัประเทศไทย  ส่วนในกรณีคุณสมบติัเร่ืองอายุของบุคคลผูข้ออนุญาตของมาเลเซียนั้น   
ถือวา่มีมาตรฐานต ่ากวา่ประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาจากหลกักฎหมายต่างประเทศทั้งส่ีประเทศแลว้เห็นวา่  กรณีเก่ียวกบัคุณสมบติั
ทัว่ๆ ไปของบุคคลผูข้ออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้นมีความแตกต่างกนัไปใน
แต่ละประเทศสาเหตุอาจเน่ืองมาจากอยูค่นละทวีปหรือวิถีชีวิต  วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีมี
ความแตกต่างกนั  ส่วนกรณีเร่ืองคุณสมบติัของอายุบุคคลผูข้ออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนนั้นมีความใกลเ้คียงกนัส่วนใหญ่จะก าหนดใหมี้อายสิุบแปดปีถึงยีสิ่บเอ็ดปี 

เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัในมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
ประกอบกบัมาตราต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 55  มาตรา 63  มาตรา 66  และมาตรา 68  รวมทั้ง
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2491)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2522)  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 18 
(พ.ศ. 2522)  ค  าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 674/2490  ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม พ.ศ. 2490  ค  าสั่งกระทรวง 
มหาดไทยท่ี 759/2494  ลงวนัท่ี 15  ธนัวาคม พ.ศ. 2494  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 4  
มกราคม พ.ศ. 2548  รวมทั้งหลกักฎหมายจากพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
มาตรา 39 ประกอบกับหลักกฎหมายต่างประเทศทั้ งส่ีประเทศประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  
องักฤษ  และสหพนัธรัฐมาเลเซียแลว้  ผูเ้ขียนเห็นวา่  บทบญัญติัเร่ืองคุณสมบติัของบุคคลผูข้ออนุญาต
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ให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 
2490  มีความล่าหลงัไม่ทนัสมยักบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัหลายเร่ืองดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูเ้ขียนเห็นวา่  กรณีดงักล่าว  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักรณี
ท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีใช้ดุลพินิจอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเป็นไปดว้ย
ความไม่เหมาะสม  เพราะเร่ืองคุณสมบติัของบุคคลผูย้ื่นค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนในหลายเร่ือง  รวมทั้ งหลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั กล่าวคือ ผูข้ออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนควรมีการ 
เขา้อบรมโดยมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการใช้
อาวุธปืน  รวมทั้งตรวจสอบด้านสุขภาพจิตและตรวจสอบประวติัอย่างเขม้งวด ฯลฯ เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของสังคมและความสงบสุขของประเทศชาติ 

ในปัญหาดังกล่าวมีความไม่รัดกุมก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ดุลพินิจในเร่ืองดังกล่าว  
ดงันั้น เห็นควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้การใช้อ านาจของฝ่าย
ปกครอง คือ นายทะเบียนท้องท่ีใช้ดุลพินิจในเร่ืองดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบนั  ดงันั้น  เห็นควรยกเลิกมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 

ผูเ้ขียนขอน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี  
เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายในปัญหาดงักล่าวมีความรัดกุมในการควบคุมอาวุธปืน

และเคร่ืองกระสุนปืนให้สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
สังคมและเพื่อให้การกระท าขององคก์รฝ่ายปกครองท่ีแสดงออกโดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองมีฐาน
กฎหมายรับรอง  ซ่ึงรวมทั้งการใชอ้  านาจดุลพินิจในการอนุญาตให้บุคคลธรรมดามีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมายและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของ
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  เห็นควรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายในมาตรา 13  
แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ  พ.ศ. 2490  ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ..  ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  
เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 2490  และความในวรรค
สองของมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และ
ส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน  ฉบบัท่ี 44  
ลงวนัท่ี 21  ตุลาคม  พ.ศ. 2519  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“มาตรา 13  หา้มมิใหอ้อกใบอนุญาตตามความในมาตราน้ีแก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูซ่ึ้งตอ้งโทษจ าคุกหรือเคยตอ้งโทษจ าคุก  ส าหรับความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญาดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  มาตรา 107  ถึงมาตรา 129  มาตรา 135/1  ถึงมาตรา 135/4  มาตรา 138  ถึง

มาตรา 140  มาตรา 209  ถึงมาตรา 215  มาตรา 288  มาตรา 289  มาตรา 335  มาตรา 335 ทวิ  มาตรา 
336  มาตรา 336 ทว ิ มาตรา 337  ถึงมาตรา 340 ตรี 

  (ข)  มาตรา 295  ถึงมาตรา 297  และไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงหา้ปี  ในวนัท่ียื่นค าขอ
ใบอนุญาต  เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยความจ าเป็นหรือเพื่อป้องกนัหรือบนัดาลโทสะ 

 (2)  ผูซ่ึ้งตอ้งโทษจ าคุก  ส าหรับความผิดอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน
หรือกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ 

 (3)  ผูซ่ึ้งตอ้งโทษจ าคุกตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปในระหวา่งห้าปี  นบัยอ้นข้ึนไปจากวนัยื่น
ค าขอ  ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากท่ีบญัญติัไวใ้น (1)  และ (2)  เวน้แต่ความผิดท่ีไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (4)  ผูซ่ึ้งมีอายยุงัไม่ครบยีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ค  าขอใบอนุญาต 
 (5)  ผูซ่ึ้งไม่สามารถใช้อาวุธปืนไดโ้ดยกายพิการหรือทุพพลภาพ  เวน้แต่จะมีไวเ้พื่อ

เก็บตามมาตรา 11 
 (6)  ผูซ่ึ้งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือปรากฏว่า

เป็นคนวกิลจริตหรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (7)  ผูซ่ึ้งมีรายไดเ้พียงพอในการเล้ียงชีพ 
 (8)  ผูซ่ึ้งไม่มีสัญชาติไทย  ยกเวน้คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราวในราชการส าคญัๆ 
 (9)  ผูซ่ึ้งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  อนัอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนหรือความมัน่คงของประเทศ 
 (10)  ผูซ่ึ้งมีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรและมีถ่ินท่ีอยู่

ประจ าในทอ้งท่ีท่ีบุคคลนั้นขออนุญาตนอ้ยกวา่หกเดือนนบัถึงวนัยืน่ค  าขอ  ยกเวน้บุคคลตาม (8) 
กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้อใบอนุญาตให้กรรมการหรือกรรมการผูรั้กษาการ  ผู ้ซ่ึงมีอ านาจ

ด าเนินการแทนนิติบุคคลเป็นผูย้ื่นค าขอ  และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามวรรค
หน่ึง” 
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เหตุผลในการแกไ้ข  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาแลว้  พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนเป็นการเฉพาะ  ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
ควบคลุมปริมาณและการใชอ้าวุธปืนของประเทศให้มีจ  านวนจ ากดั  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ใหเ้กิดข้ึนในสังคม  และความมัน่คงของประเทศ  จึงควรใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา 13  
แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  และความในวรรคสองของมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติั 
อาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน  ฉบบัท่ี 44  
ลงวนัท่ี 21  ตุลาคม  2519  โดยมีเหตุผลในการแกไ้ขดงัน้ี  แกไ้ขเพิ่มเติมเร่ืองคุณสมบติัและลกัษณะ
ตอ้งห้ามการออกใบอนุญาตให้สอดคล้องกบัประมวลกฎหมายอาญาท่ีใช้บงัคบัในปัจจุบนั  และ
กฎหมายบางฉบบัท่ีส าคญั  ในอนุมาตรา 4  ให้อายุไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์เป็นเกณฑ์  เพราะวา่  ค  าวา่ 
“บรรลุนิติภาวะ”  อาจหมายถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส  ในอนุมาตรา 7  ตดัค าวา่ “อาชีพ”  
ออก  เพราะบางคนไม่มีอาชีพแต่มีรายไดจ้ากดอกเบ้ียหรือเงินฝากจ านวนมากควรให้โอกาสดว้ย  
ในอนุมาตรา 8  บญัญติัเร่ืองการไม่ควรออกใบอนุญาตให้แก่คนต่างดา้วให้ชดัเจนกว่าเดิม  เพราะ 
ในทะเบียนราษฎรมีช่ือคนต่างดา้วอยูใ่นรายการทะเบียนราษฎรดว้ย  ดงันั้น  ตอ้งบญัญติัให้ชดัเจน  
มิฉะนั้นจะท าให้คนต่างดา้วขออนุญาตมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนได ้ และตดัขอ้ความ
ว่า “บุคคลซ่ึงไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง”  ออก  เน่ืองจากบัญญัติไวใ้นอนุมาตรา 10  แล้ว  ใน
อนุมาตรา 9  เพิ่มเติมค าวา่ “หรือความมัน่คงของประเทศ”  ดว้ย  เพื่อให้ครอบคลุมทุกดา้น  เพิ่มเติม
อนุมาตรา 10  โดยแกไ้ขมาจากวรรคสองของมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  
เพื่อใหมี้ความชดัเจนในการพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขออนุญาต  เพราะปัจจุบนัมีการตีความวา่  
สามารถอนุญาตให้บุคคลซ่ึงมีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎร  และมี 
ถ่ินท่ีอยู่ประจ าในทอ้งท่ีท่ีบุคคลนั้นขออนุญาตน้อยกว่าหกเดือนซ้ืออาวุธปืนได้  เพราะกฎหมาย
บญัญติัไวค้ลุมเครือ  โดยวรรคสองบญัญติัเพิ่มเติมเพื่อให้กรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการผูซ่ึ้งมี
อ านาจด าเนินการแทนนิติบุคคลเป็นผูย้ืน่ค  าขอใบอนุญาตแทนนิติบุคคล 

ผูเ้ขียนเห็นว่า  ควรมีการเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมาย  เพื่อรองรับบทบญัญติัมาตรา 13  
แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  ท่ีไดแ้กไ้ขแลว้นั้น  โดยออกเป็นระเบียบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
และวธีิการในเร่ืองคุณสมบติัของบุคคลผูย้ื่นค าขอตามมาตรา 13  ดงักล่าว  โดยรัฐมนตรีผูรั้กษาการ
ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เป็นผูว้างระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัของนายทะเบียน
ทอ้งท่ี  กล่าวคือ  ตอ้งมีสุขภาพดี  ไม่มีแนวโนม้เป็นผูช้อบความรุนแรง  และไม่ติดสุราหรือยาเสพ
ติด  โดยตอ้งมีใบรับรองจากแพทยห์รือแพทยท่ี์จบดา้นจิตเวช  หรือนกัจิตวิทยา  และไดรั้บหนงัสือ
รับรองความสามารถวา่เป็นบุคคลผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  
จากสมาคมยิงปืนหรือจากสนามยิงปืนท่ีได้รับรองมาตรฐานจากทางราชการ  โดยตอ้งให้มีการ
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อบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  รวมถึงต้องผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพจากสมาคมยิงปืนหรือจากสนามยิงปืนท่ีไดรั้บรองมาตรฐานจากทางราชการ  เพราะว่า
บุคคลผูใ้ดมีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้นครอบครองตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถใช้อาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนเป็นอย่างดี  และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายของญ่ีปุ่นอาจน า
แนวทางของญ่ีปุ่นมาก าหนดไวใ้นระเบียบดังกล่าวได้  กล่าวคือ  โดยสรุปญ่ีปุ่นนั้นอนุญาตให้
ประชาชนมีอาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนไวใ้นครอบครอง  ภายใตก้ฎหมายท่ีควบคุมอยา่งเขม้งวด  
ดา้นการขอใบอนุญาตครอบครองนั้นญ่ีปุ่นมีการเขา้อบรมทั้งวนั  มีการสอบทั้งภาคทฤษฎี  กล่าวคือ  
สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ  กล่าวคือ  มีการทดสอบในสนามยิงปืน  ต้องผ่านการทดสอบ
สุขภาพจิต  และต้องผ่านการตรวจสอบประวติัอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  ซ่ึงทั้ งน้ี
กระบวนการดงักล่าวตอ้งกระท าซ ้ าใหม่ทุกๆ  สามปี   

ดังนั้ น  หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาให้บุคคลผูใ้ดมีอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืน  จึงจ าเป็นตอ้งเป็นบุคคลผูมี้ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน
อยา่งดี  และตอ้งสามารถใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในสังคม 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

แนวความคิดและหลกัการเก่ียวกบัการควบคุมการมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน
ของต่างประเทศและประเทศไทยนั้น  การศึกษาในเร่ืองดงักล่าวถือวา่เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ทราบ
ถึงความแตกต่างระหว่างแนวความคิดและหลักการเก่ียวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนและ
เคร่ืองกระสุนปืนของต่างประเทศและของประเทศไทย  ท าให้ทราบถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัใช้
กฎหมายของประเทศนั้นๆ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายของประเทศไทย  ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศอาจมีความแตกต่างในเร่ือง 
พื้นฐานแนวความคิด  สภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างกันประกอบไปด้วย  
4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีแนวทางควบคุมท่ีผ่อนคลายมากเน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมี
ประวติัศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพมาโดยตลอด  กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจ ากดั
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินกวา่ความจ าเป็นในการปกครองประเทศ  ทั้งขอ้ก าหนดการมีอาวุธปืน
ของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ  ญ่ีปุ่นการควบคุมนั้นเป็นไปอย่างเขม้งวดมาก   
จึงท าใหจ้  านวนบุคคลผูซ่ึ้งครอบครองอาวธุปืนลดลงอยา่งมาก  เน่ืองจากกฎระเบียบท่ีเขม้งวด  องักฤษ
ซ่ึงเป็นประเทศผูน้ าในเร่ืองกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเน่ืองจากเป็นเจา้ของบทบญัญติัการคุม้ครอง
สิทธิท่ีเรียกว่า  Bill of Rights  ซ่ึงถือว่าเป็นแม่บทหรือเป็นตน้แบบของรัฐธรรมนูญทัว่โลก   
มีแนวความคิดท่ีจะควบคุมไม่ให้ประชาชนมีหรือใช้อาวุธปืนอย่างจริงจงั  ไม่เวน้แมแ้ต่เจา้หน้าท่ี
ต ารวจซ่ึงท าหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและสหพนัธรัฐมาเลเซียมีกฎหมายอาวุธปืนท่ีมีโครงสร้าง
คลา้ยคลึงกบักฎหมายอาวธุปืนของประเทศไทยมากท่ีสุด  การขออนุญาตมีและใชอ้าวุธปืนและการขอ
อนุญาตพกพาอาวุธปืนจะตอ้งขออนุญาตในเร่ืองดงักล่าว  ส่วนประเทศไทยนั้นแนวความคิดและ
หลกัการในเร่ืองดงักล่าวมีพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายในการควบคุมเก่ียวกบั
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนโดยมีหลกัการควบคุมอาวุธปืนท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณชน คือ การ
จ ากดัสิทธิในการอนุญาตใหป้ระชาชนมีและใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้มากท่ีสุด   
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แนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน
ของต่างประเทศและประเทศไทยนั้น กรณีสหรัฐอเมริกามีรัฐบญัญติัควบคุมอาวุธปืน 1968  ซ่ึงบญัญติั
ข้ึนโดยวุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อสนบัสนุนการบงัคบัใช้กฎหมายกลาง  กฎหมายมลรัฐ  และ
กฎหมายทอ้งถ่ินเก่ียวกบัอาวุธปืน  กรณีญ่ีปุ่นมีพระราชบญัญติัควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและ
ดาบ  ค.ศ. 1958  กรณีองักฤษมีพระราชบญัญติัอาวุธปืน ค.ศ. 1968  และกรณีสหพนัธรัฐมาเลเซียมี 
Arms Act, 1960  (Act 206)  เป็นกฎหมายหลกัท่ีเป็นมาตรการเก่ียวกบัการควบคุมอาวุธปืนและเคร่ือง
กระสุนปืนของต่างประเทศทั้ ง 4 ประเทศ  ในส่วนของประเทศไทยมีบทบัญญัติเก่ียวกับ 
การควบคุมการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  ได้แก่  (1)  พระราชบญัญติั
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  (2)  ค  าสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 37)  พ.ศ. 2519  (3)  
พระราชบญัญติัควบคุมยุทธภณัฑ์ พ.ศ. 2530  ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไป
นอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวุธยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใชใ้นการสงคราม พ.ศ. 2535  และ (4) พระราชบญัญติั
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550  เป็นกฎหมายแม่บทในการควบคุมอาวุธปืนและเคร่ือง 
กระสุนปืนท่ีอยู่ในครอบครองของบุคคลและหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีน้ีผูเ้ขียนได้เขียนประเด็น
ปัญหาเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวกบัพระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490 เท่านั้น 

ดงันั้น  ปัญหาการใชดุ้ลพินิจในอ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายปกครองในฐานะนายทะเบียนทอ้งท่ี 
ตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ในการออกค าสั่งทางปกครอง  กรณีการอนุญาตให้มี  ใช ้ 
สั่ง  หรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนตามความในมาตรา 7  มาตรา 9  และมาตรา 13  แห่ง
พระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัเห็นควรน าแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการควบคุมอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนของ
ต่างประเทศและประเทศไทย  หรือแนวความคิดและหลกัการเก่ียวกบัการอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนของต่างประเทศและประเทศไทย  รวมทั้งแนวความคิดและหลกัการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพดงัท่ีกล่าวมาแลว้  น ามาเป็นแนวทางหรือมาตรการในการวางกรอบในการอนุญาตให้
มี  ใช้  สั่ง  หรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อให้การบงัคบัใช้บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
การตีความบทบญัญติัแห่งกฎหมายหรือปรับใช้บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  รวมทั้งการใช้ดุลพินิจของ
องคก์รฝ่ายปกครองในเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งยึดหลกัส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก  หลกัความชอบ
ด้วยกฎหมาย  และประการท่ีสอง คือ หลักความเหมาะสมกับความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญติัอาวธุปืนฯ พ.ศ. 2490  เน่ืองจากการใชดุ้ลพินิจขององคก์รฝ่ายปกครองในเร่ืองดงักล่าว
เป็นค าสั่งทางปกครองตามความในมาตรา 5 (1) และเป็นเจา้หนา้ท่ีตามความในมาตรา 5 (2)  ประกอบ
กบัจะตอ้งพิจารณาไดว้า่เป็นเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการออกค าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้น  ตาม
ความในมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดว้ย 
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ประการแรก  ปัญหาการอนุญาตให้มี  ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุน
ปืน  ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เม่ือพิจารณาประกอบกบั
บทบญัญติัมาตรา 4  มาตรา 6  มาตรา 55  มาตรา 56  และมาตรา 71  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490  หลกักฎหมายท่ีเก่ียวดว้ยอาวุธปืนดงัท่ีกล่าวมาแลว้  หลกักฎหมายปกครอง  หลกักฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์ และหลกักฎหมายต่างประเทศทั้งส่ีประเทศ  ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  
องักฤษ  และสหพนัธรัฐมาเลเซียแล้ว  เห็นว่า  บุคคลผูมี้อ านาจในการอนุญาตให้สั่งหรือน าเขา้ซ่ึง 
อาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนเขา้มาในประเทศนั้น  ส่วนใหญ่เป็นอ านาจของรัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ีหรือคณะรัฐมนตรีแลว้แต่ละประเทศ  ส าหรับบุคคลผูมี้อ านาจอนุญาตให้มีและใช้
อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้นจะเป็นบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งในทางราชการไม่วา่จะเป็นของญ่ีปุ่น
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด้านความปลอดภยัสาธารณะจงัหวดั  องักฤษให้เป็นอ านาจของ
หัวหน้างานของต ารวจ  สหพนัธรัฐมาเลเซียให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมต ารวจหรือเจา้พนักงาน
ต ารวจผูมี้อ านาจออกใบอนุญาตให้มีหรือพกพาตามกฎหมายของสหพนัธรัฐมาเลเซีย  โดยความ
เห็นชอบของอธิบดีกรมต ารวจ  ส าหรับประเทศไทยเป็นอ านาจของอธิบดีกรมการปกครองในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผูว้่าราชการจงัหวดัในเขตจงัหวดัอ่ืนๆ  และนายอ าเภอในเขตอ าเภอนั้นๆ ถือไดว้่า
บุคคลผูมี้อ  านาจในการอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนมีความคลา้ยคลึงกนั 

กรณีท่ีนายทะเบียนท้องท่ีกรุงเทพมหานครอนุมัติจัดหาโครงการอาวุธปืนยาว   
เพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐอ่ืนๆ  โดยมอบหมายให้ผูป้ระกอบการร้านคา้
อาวุธปืนเป็นผูส้ั่งหรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนยาวหรือเคร่ืองกระสุนปืนแทนกรมการปกครอง  เพื่อน ามา
เป็นสวสัดิการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอ่ืนๆ  ท่ีมีความประสงค์ขออนุญาตมีและใช ้
อาวุธปืนยาวจากโครงการจดัหาอาวุธปืนยาวเพื่อสวสัดิการดงักล่าวนั้น  โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 7   
แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 108/2535  ลงวนัท่ี  
10  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวนัท่ี 4  มกราคม  พ.ศ.  2548  นั้น  
เห็นว่า  นายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครใช้อ านาจในการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้า 
ซ่ึงอาวุธปืนยาวตามโครงการสวสัดิการดงักล่าวมีความไม่เหมาะสม  เน่ืองจากขดัและกระทบสิทธิ
ผูป้ระกอบการร้านคา้อาวุธปืนตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 289/2552  ลงวนัท่ี 8  กนัยายน  พ.ศ. 
2552  ซ่ึงให้อ านาจรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัอาวุธปืนมีอ านาจจ ากดัประเภท  ชนิด  
ขนาด  และจ านวนของอาวธุปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน  ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้อาวุธปืน  ในขณะ
ท่ีบุคคลซ่ึงมิใช่ผูป้ระกอบการร้านคา้อาวุธปืนนายทะเบียนทอ้งท่ีกบัมีอ านาจในการอนุญาตให้สั่ง 
หรือน าเขา้ซ่ึงอาวุธปืนยาวเป็นจ านวนมากไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี  น่าจะเป็นการตีความบทบญัญติัแห่งกฎหมายขดักบัเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมาย
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ของพระราชบญัญติัอาวุธปืน พ.ศ. 2490  ดงัเห็นไดจ้ากหลกัการกระท าทางปกครองของฝ่ายปกครอง 
กล่าวคือ นอกจากฝ่ายปกครองตอ้งใช้ดุลพินิจให้มีความชอบดว้ยกฎหมายแล้ว  การใช้ดุลพินิจของ 
ฝ่ายปกครองในเร่ืองดังกล่าวต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้วย  กรณีน้ีหากมีผูโ้ต้แย ้งว่ากรณีท่ี 
นายทะเบียนทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครอนุมติัโครงการดงักล่าวโดยไม่ไดข้อความเห็นชอบต่อรัฐมนตรี 
ผู ้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีขัดกับหลักกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนของประเทศไทย  และ 
หลักกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนของต่างประเทศ  ผลกระทบท่ีตามมาต่อบุคคลผูมี้ความประสงค์ขอ
อนุญาตใหมี้และใชซ่ึ้งอาวธุปืนยาวโครงการอาวธุปืนดงักล่าวจะเป็นอยา่งไร   

ประการท่ีสอง  ปัญหาการอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  
ตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490  นั้น  เม่ือพิจารณาประกอบกบั
บทบญัญติัมาตรา 13  มาตรา 23  มาตรา 34  มาตรา 58  และมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  
พ.ศ. 2490  หลกักฎหมายท่ีเก่ียวดว้ยอาวุธปืนดงัท่ีกล่าวมาแลว้  หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ และ
หลกักฎหมายต่างประเทศทั้งส่ีประเทศ  ประกอบดว้ยสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  องักฤษ  และสหพนัธรัฐ
มาเลเซียแลว้  เห็นวา่  ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลของประเทศไทยหรือนิติบุคคลของต่างประเทศ  กฎหมาย
ของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศถือว่า  บุคคลหมายความรวมถึงนิติบุคคลนั้นด้วย   
จึงเป็นบุคคลผูมี้สิทธ์ิขออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนได ้ อาจมีความแตกต่างกนั
ไปในรายละเอียดของแต่ละประเทศดงัเช่นกฎหมายของสหพนัธรัฐมาเลเซียนิติบุคคลเป็นผูย้ื่นค าขอ
อนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนได ้ แต่กฎหมายห้ามมิให้ออกในนามนิติบุคคลนั้น  
หมายความว่า  ให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนในนามตวัแทนของ 
นิติบุคคลนั้น  ในขณะท่ีกฎหมายของประเทศไทยก าหนดไวใ้ห้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืนในนามนิติบุคคลโดยผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นๆ  จึงอาจมีความแตกต่างกนัไปใน
บางเร่ือง  ดงันั้น มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบักรณีท่ีนายทะเบียนทอ้งท่ีใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ 
นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนเพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้น  เป็นไปดว้ย
ความไม่เหมาะสม  เพราะอาจน าไปให้บุคคลซ่ึงตอ้งห้ามตามมาตรา 13  หรือหลีกเล่ียงตามมาตรา 14  
มีและใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนซ่ึงขดักบักฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปืน 

ประการท่ีสาม  ปัญหาการอนุญาตใหบุ้คคลธรรมดามีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  
ตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  เม่ือพิจารณาประกอบกบั
มาตรา 55  มาตรา  63  มาตรา 66  และมาตรา 68  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืนฯ  พ.ศ. 2490  นั้น  หลกั
กฎหมายเก่ียวดว้ยอาวธุปืนดงัท่ีกล่าวมาแลว้  และหลกักฎหมายต่างประเทศทั้งส่ีประเทศประกอบดว้ย  
สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  องักฤษ  และสหพนัธรัฐมาเลเซียแลว้  เห็นว่า  บทบญัญติัเร่ืองคุณสมบติัของ
บุคคลผูข้ออนุญาตมีและใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  รวมทั้งหลกัเกณฑ์และวิธีการเร่ืองดงักล่าว
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มีความไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นคุณสมบติัในเร่ืองต่างๆ  ดังท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้  เม่ือพิจารณาถึงหลกักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัทัว่ไปของบุคคลผูข้ออนุญาตให้
มีและใชอ้าวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืนนั้นมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  ส าหรับหลกัเกณฑ์
และวิธีการนั้น  ควรน าแนวทางของญ่ีปุ่นมาใชเ้ป็นแนวทางในการอนุญาตให้บุคคลมีและใชอ้าวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนปืน กล่าวคือ ผูข้ออนุญาตมีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนควรมีการเขา้
อบรมโดยมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการใชอ้าวุธ
ปืน  รวมทั้งตรวจสอบดา้นสุขภาพจิตและตรวจสอบประวติัอยา่งเขม้งวด ฯลฯ เพื่อความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นของสังคมและความสงบสุขของประเทศชาติ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาในการอนุญาตให้มี  ใช ้ สั่ง  หรือน าเขา้  ซ่ึงอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน  
ตามมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และ  
ส่ิงเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 2490  ปัญหาการอนุญาตให้นิติบุคคลมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืน
ตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  
และส่ิงเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 2490  และปัญหาการอนุญาตให้บุคคลธรรมดามีและใช้อาวุธปืน 
และเคร่ืองกระสุนปืนตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุ
ระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียมอาวธุปืน  พ.ศ. 2490  ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
  5.2.1  เห็นควรแกไ้ขปัญหาตามท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไวใ้นขอ้ 4.1  โดยปรับปรุงแกไ้ขบทบญัญติั
ในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียม
อาวธุปืน  พ.ศ. 2490  โดยเพิ่มเป็นมาตรา 7/1  ดงัน้ี 
   “มาตรา 7/1  ประเภท  ชนิด  ขนาด  และจ านวนของอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนท่ีจะ 
สั่งหรือน าเขา้  เพื่อจดัหาโครงการอาวุธปืนเพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนๆ  
ท่ีมีความประสงค์ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนจากโครงการดงักล่าว  ทั้ งน้ี  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
  5.2.2  เห็นควรแกไ้ขปัญหาตามท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไวใ้นขอ้ 4.2  โดยยกเลิกบทบญัญติัใน 
มาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติัอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียม
อาวธุปืน  พ.ศ. 2490  โดยบญัญติัมาตรา 9 ข้ึนใหม่  ดงัน้ี 

“มาตรา 9  ใบอนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนให้ออกให้แก่บุคคล  
ส าหรับใชใ้นการป้องกนัตวัหรือทรัพยสิ์นหรือในการกีฬา 
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หากบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคลจะตอ้งมีหนา้ท่ีและวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว ้ 
ในขอ้บงัคบัหรือขอ้ก าหนดของทางราชการอยา่งชดัเจนดว้ย 

ใบอนุญาตนั้นให้ออกส าหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก  เวน้แต่ล ากล้องตามความใน 
ขอ้ 1(1)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 3  (พ.ศ. 2491)  ของอาวุธปืนกระบอกท่ีขอออกใบอนุญาต   
ให้ออกใบอนุญาตตามอาวุธปืนกระบอกนั้น  โดยมิให้นับรวมเป็นโควตา้อาวุธปืนอีกกระบอก 
หน่ึงดว้ย 

ให้นายทะเบียนทอ้งท่ีจดัท าประวติัอาวุธปืนทุกกระบอกและจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลไว้
เพื่อใชต้รวจสอบเก่ียวกบัการใชอ้าวธุปืนในการก่ออาชญากรรม 

อาวธุปืนท่ีออกใบอนุญาตใหมี้และใชอ้าวธุปืนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลบงัคบัใช้
ให้ผูซ่ึ้งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนอยู่ในปัจจุบนัน าอาวุธปืนมาจดัท าประวติัอาวุธปืน 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงซ่ึงออกมาตามความในมาตราน้ีมีผลบงัคบัใช ้

หลกัเกณฑ์และวิธีการตามความในวรรคสอง  วรรคส่ี  และวรรคห้าให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง” 
  5.2.3  เห็นควรแกไ้ขปัญหาตามท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไวใ้นขอ้ 4.3  โดยยกเลิกบทบญัญติัใน
มาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัอาวธุปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วตัถุระเบิด  ดอกไมเ้พลิง  และส่ิงเทียม
อาวธุปืน  พ.ศ. 2490  โดยบญัญติัมาตรา 13 ข้ึนใหม่  ดงัน้ี 

“มาตรา 13  หา้มมิใหอ้อกใบอนุญาตตามความในมาตราน้ีแก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูซ่ึ้งตอ้งโทษจ าคุกหรือเคยตอ้งโทษจ าคุก  ส าหรับความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญาดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  มาตรา 107  ถึงมาตรา 129  มาตรา 135/1  ถึงมาตรา 135/4  มาตรา 138  ถึง

มาตรา 140  มาตรา 209  ถึงมาตรา 215  มาตรา 288  มาตรา 289  มาตรา 335  มาตรา 335 ทวิ  มาตรา 336  
มาตรา 336 ทว ิ มาตรา 337  ถึงมาตรา 340 ตรี 

  (ข)  มาตรา 295  ถึงมาตรา 297  และไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงหา้ปี  ในวนัท่ียื่นค าขอ
ใบอนุญาต  เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยความจ าเป็นหรือเพื่อป้องกนัหรือบนัดาลโทสะ 

 (2)  ผูซ่ึ้งตอ้งโทษจ าคุก  ส าหรับความผิดอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน
หรือกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ 

 (3)  ผูซ่ึ้งตอ้งโทษจ าคุกตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปในระหวา่งห้าปี  นบัยอ้นข้ึนไปจากวนัยื่น
ค าขอ  ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากท่ีบญัญติัไวใ้น (1)  และ (2)  เวน้แต่ความผิดท่ีไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (4)  ผูซ่ึ้งมีอายยุงัไม่ครบยีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ค  าขอใบอนุญาต 
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 (5)  ผูซ่ึ้งไม่สามารถใช้อาวุธปืนไดโ้ดยกายพิการหรือทุพพลภาพ  เวน้แต่จะมีไวเ้พื่อ
เก็บตามมาตรา 11 

 (6)  ผูซ่ึ้งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือปรากฏว่า
เป็นคนวกิลจริตหรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 (7)  ผูซ่ึ้งมีรายไดเ้พียงพอในการเล้ียงชีพ 
 (8)  ผูซ่ึ้งไม่มีสัญชาติไทย  ยกเวน้คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรไทยเป็นการชัว่คราวในราชการส าคญัๆ 
 (9)  ผูซ่ึ้งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  อนัอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนหรือความมัน่คงของประเทศ 
 (10)  ผูซ่ึ้งมีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรและมีถ่ินท่ีอยู่

ประจ าในทอ้งท่ีท่ีบุคคลนั้นขออนุญาตนอ้ยกวา่หกเดือนนบัถึงวนัยืน่ค  าขอ  ยกเวน้บุคคลตาม (8) 
กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้อใบอนุญาตให้กรรมการหรือกรรมการผูรั้กษาการ  ผูซ่ึ้งมีอ านาจ

ด าเนินการแทนนิติบุคคลเป็นผูย้ื่นค าขอ  และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามวรรค
หน่ึง” 
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