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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงกฎเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการมีและใช

อาวุธปนตามกฎหมายอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 

อันมีลักษณะเปนการพิจารณาถึงปญหาการอนุญาต การใชดุลพินิจของเจาพนักงาน ตลอดจนการ

ออกคําส่ังทางปกครอง การตรวจสอบและการลงโทษโดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและ

หลักการเก่ียวกับการควบคุมการมีและใชอาวุธปนของตางประเทศการกระทําทางปกครองและการ

ควบคุมการตรวจสอบทางปกครอง เพ่ือวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับปญหาการอนุญาตการ

มีและใช  อาวุธปน การใชอํานาจดุลพินิจของพนักงานเจาหนาท่ี ปญหาการเพิกถอนใบอนุญาตและ

การริบอาวุธปน ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบและการลงโทษ 

 จากการศึกษาการควบคุมการมีและใชอาวุธปนในตางประเทศ ไดแก ประเทศอังกฤษ 

ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร และประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา แตละประเทศมีความเขมงวด

และเครงครัดแตกตางกันไป อันเนื่องมาจากสภาพพื้นท่ีประเพณี และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันไป 

จากการศึกษาจึงไดพบหลักกฎหมายในการควบคุมการอนุญาตการมีและใชอาวุธปน  การตรวจสอบ

และการลงโทษอันเปนหลักสากลท่ีประเทศตาง ๆ ใชเปนมาตรการในการควบคุมการมีและการใช

อาวุธปน ดังนั้น จึงไดนําหลักการดังกลาวมาเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธ

ปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน   พ.ศ. 2490 หลักเกณฑทาง

กฎหมายการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน การตรวจสอบและการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับสภาพ

สังคมในปจจุบัน 

 

 ผูวิจัยไดเสนอแนะใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองอุปกรณลดเสียงอาวุธปน 

หลักเกณฑการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน เพ่ือใหนายทะเบียนใชดุลพินิจในกรอบของกฎหมายและ

หลักเกณฑการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน

แลว อันนําไป สูการเพิกถอนใบอนุญาต การริบอาวุธปน และการลงโทษท่ีเหมาะสมเพ่ือเปน

มาตรการควบคุม การมีและใชอาวุธปนอันจะทําใหเกิดความเรียบรอยในสังคม 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

418



 

 

1. บทนํา 
 เม่ือโลกกาวเขาสูยุคเทคโนโลยี เปนสังคมแหงโลกาภิวัตนท่ีทันสมัยทุกสังคมจึงตองมีการ

แขงขันและชิงความไดเปรียบในดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สังคมโลกตองเผชิญหนากับปญหา

วิกฤตการณการแขงขันและการแยงชิง จึงทําใหมีการทํารายซึ่งกันและกันจนถึงกับเสียชีวิตและ

ทุพพลภาพ สรางความเสียหายใหกับชีวิต รางกาย สิทธิ เสรีภาพและทรัพยสิน ส่ิงหนึ่งท่ีเปน

เคร่ืองมือในการใชทํารายรางกายซึ่งกันและกัน จนทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ท่ีใชเปน

อาวุธเขาประหัตประหารกัน ส่ิงนั้นก็คือ อาวุธปน การนําอาวุธปนไปใชมีท้ังคุณและโทษ ในทางที่

เปนคุณประโยชน ก็นําไปใชเพ่ือปองกันชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังปองกันอธิปไตยของ

ประเทศชาติ สวนท่ีนําไปใชใหเกิดโทษอยางเชน โจร ผูรายนําไปกออาชญากรรมนําไปทําราย

รางกายฝายท่ีขัดแยงกับตนเอง ซึ่งกอความไมสงบเรียบรอยใหแก สังคมชุมชนและบานเมือง
1
 

 เนื่องจากอาวุธปนเปนศาสตราวุธอันรายแรง สามารถท่ีจะทําอันตรายตอชีวิตและรางกาย

แกบุคคลไดโดยงาย หากอยูในความครอบครองของบุคคลและนําไปใชในทางมิชอบแลวยอมจะ

กอความเสียหาย ใหแกผูอ่ืน และอาจทําใหไดรับอันตรายถึงชีวิตได ดังนั้น ความคิดท่ีจะออก

กฎหมายควบคุมการมีอาวุธปนในครอบครองของบุคคล จึงมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 

2295 จนถึงป พ.ศ.2455 จึงไดมีพระราชบัญญัติอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนรัตนโกสินทรศก 131 

และไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปนมาโดยสําคัญ จนในท่ีสุดไดประกาศใช 

“พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน  

พ.ศ.2490” ใชบังคับตั้งแต พ.ศ. 2490 จนถึงปจจุบัน ซึ่งพระราชบัญญัติไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 

รวม 9 คร้ัง
2
 

 ในปจจุบันแมวาประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใชอาวุธ

ปนตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน 

พ.ศ. 2490 แตประชาชนก็สามารถมีและใชอาวุธปนกันอยางกวางขวาง ไมวาจะดวยการนําอาวุธ

ปนไปประกอบอาชญากรรมหรือนําไปเปนเคร่ืองมือในการตัดสินปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมปจจุบันซึ่งสรางความสูญเสียท้ังชีวิต รางกาย และทรัพยสินเปนจํานวนมาก และจาก

ขอเท็จจริงดวยเมื่อพิจารณาในบริบททางกฎหมายพิจารณาไดวามีปญหาท่ีเปนขอกฎหมายหลาย

ประการ ดังนี้ 

 

                                                            
1
 สรารักษ สุวรรณเสรี,อาคม ศรียาภัย, (2553).  

2
 กรมการปกครอง. คูมือปฏิบัติงานอาวุธปน พ.ศ. 2555 หนาท่ี 243 
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2. วิเคราะหสภาพปญหาทางกฎหมายในการควบคุมการมีและใชอาวุธปนตาม
กฎหมายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน
และแนวทางแกไข 

 2.1 ปญหาการควบคุมอาวุธปนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตใหไดและแนว
ทางแกไข 

  2.1.1 ปญหาการควบคุมอาวุธปนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตใหได 
  จากการศึกษาพบวาในปจจุบันมีการนําอุปกรณชนิดตาง ๆ มาประกอบกับอาวุธปน

ท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชอาวุธปนเพ่ือประกอบอาญากรรมซ่ึงเปนการอาศัย

ชองโหวของกฎหมายท่ีกาวตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อยางกรณีท่ีมีบุคคลนําปลอกลดเสียงไปติด

กับลํากลองอาวุธปน เพ่ือใหมีเคร่ืองบังคับเสียงใหเบาผิดปกติ ถือไดวามีการทําใหอาวุธปน

ดังกลาวเปล่ียนสภาพเปนอาวุธปนท่ีนายทะเบียนไมสามารถออกใบอนุญาตใหไดตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2522) ในขอ 2 อาวุธปนท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหไดตามมาตรา 7 

ตองเปนอาวุธปน ชนิด และขนาดดังตอไปน้ี (4) อาวุธปนท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหได

ตองเปนอาวุธปนชนิดไมมีเคร่ืองบังคับเสียใหเบาผิดปกติ 

  ในกรณีท่ีขอเท็จจริงปรากฏวาขณะตรวจพบตัวอาวุธปนและปลอกลดเสียงแยกจาก

กันไมไดมีการยึดติดกันไวเพ่ือใหมีเคร่ืองบังคับเสียงใหเบาผิดปกติ จึงไมถือวาเปนการกระทําท่ีมี

การเปล่ียนแปลงสภาพเปนอาวุธปนท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหไดตามกฎกระทรวง ฉบับ

ท่ี 11 ในขอ 2 (4) และการมีปลอกลดเสียง ซึ่งก็ไมเปนสวนใดสวนหนึ่งของอาวุธปนท่ีกฎหมาย

ถือวาเปนอาวุธปนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 จึงไมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ       

พ.ศ.2490 เม่ือปลอกลดเสียงไมเปนสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปน จึงไมถือเปนอาวุธปนและไม

ตองถูกควบคุมในการขออนุญาตมี ใช และนําเขา ซึ่งถาตราบใดยังไมไดนํามาใชกับอาวุธปนก็ยัง

ไมมีโทษแตประการใด แตถานํามาประกอบใชกับอาวุธปนก็จะทําใหเปนอาวุธปนท่ีนายทะเบียนไม

สามารถอนุญาตใหไดและก็จะทําใหอาวุธปนมีประสิทธิภาพที่จะนําไปใชในการประกอบ

อาชญากรรมได 

 จากปญหาดังกลาวขางตน จึงเห็นวาการท่ีกฎหมายไมไดกําหนดเคร่ืองลดเสียงถือวาเปน

อาวุธปนดวยนั้นเปนปญหากฎหมายอันสําคัญท่ีเปนเหตุใหมาตรการควบคุมอาวุธปนของรัฐไม

บรรลุตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายอาวุธปนอยางเต็มท่ี 

 2.1.2 แนวทางแกไขปญหาการควบคุมอาวุธปนท่ีนายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตใหได   

 ผูเขียนเห็นควรใหมีการแกไขปญหาดังกลาวโดยการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธ

ปนฯ พ.ศ.2490  เพ่ือท่ีจะไดแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูไดรับใบอนุญาตนําปลอกลดเสียง

มาติดกับอาวุธปน เพ่ือเก็บเสียงจากอาวุธปนในขณะประกอบอาชญากรรม  
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 จากการศึกษากฎหมายอาวุธปนในตางประเทศพบวา ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเปนประเทศท่ีมีสิทธิและเสรีภาพในการมีและใชอาวุธปนไดมีรัฐบัญญัติควบคุมอาวุธปน       

ค.ศ. 1968 ไดบัญญัติส่ิงท่ีเปนอุปกรณท่ีเก็บเสียงของอาวุธปนถือวา เปนอาวุธปนไว ดังนี้ 

 นิยามศัพท มาตรา 921 (9) เพ่ือใชในบทนี้ 

 (3) “อาวุธปน” หมายถึง (A) อาวุธใด ๆ (รวมท้ังปนอัดลม) ท่ีจะถูกออกแบบหรือถูก

ดัดแปลงไป เพ่ือปลอยหรือยิงวัตถุดวยการจุดระเบิด (B) กรอบ หรือภาชนะของอาวุธนั้น ๆ (C) 

เคร่ืองดับเสียงหรือเคร่ืองเก็บเสียงของอาวุธปน หรือ (D) ส่ิงประดิษฐ เพ่ือการทําลายใด ๆ            

ส่ิงดังกลาวไมรวมถึงอาวุธปนโบราณ 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปนฯ พ.ศ.2490 กับ

กฎหมายตางประเทศแลวในเร่ืองคําจํากัดความของอาวุธปน ซึ่งกฎหมายอาวุธปนของประเทศ

ไทย ไมไดรวมถึงอุปกรณลดเสียง จึงเห็นควรนําแนวความคิดและหลักการในการบัญญัติกฎหมาย

เพ่ือควบคุมและปองกันการนําอาวุธปนไปใชในส่ิงท่ีผิดกฎหมายมาปรับใชและแกไขปญหาทาง

กฎหมาย โดยใหความหมายของอาวุธปนใหครอบคลุมอุปกรณเคร่ืองลดเสียงดวยจะเปนการ

แกไขปญหาทางดานกฎหมายใหมีประสิทธิภาพข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหการควบคุมอาวุธปนซึ่งรวมถึง

อุปกรณลดเสียงไมใหมีผูนําไปใชสรางความเสียหายใหเกิดข้ึนกับประชาชนแประเทศชาติ จึงเห็น

ควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.2490 

 2.2 ปญหาการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่และแนวทางแกไข 

  2.2.1 ปญหาการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาท่ี 

  ปญหาการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนในการปองกันตัวและทรัพยสินบุคคลธรรมดา 

และขาราชการ หรือ เจาพนักงานผูรักษาความสงบเรียบรอย จะมีขนาด ชนิด ประเภท จํานวน

เทาใด ไมไดกําหนดไวในกฎหมาย  ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2522) ขอ 2 กําหนด  ไว

เพียงวาอาวุธปนประเภทใดท่ีนายทะเบียนจะอนุญาตใหไดไมไดกําหนดวาบุคคลผูมีหนาท่ีอยางไร

จะใชอาวุธปนชนิด ประเภท ขนาด และ จํานวนเทาใด ดังนั้น จึงทําใหนายทะเบียนทองท่ี ผูไดรับ

แตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สําหรับนายทะเบียนทองท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูอนุญาต คือ อธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนทองท่ีจังหวัด คือ ผูวาราชการจังหวัดและนาย

ทะเบียนทองท่ี อําเภอ คือ นายอําเภอในประเทศไทยมีจังหวัด 76 จังหวัด 878 อําเภอ  

นายทะเบียนจึงใชดุลพินิจในการอนุญาต ใหมีและใชอาวุธปน ท่ีแตกตางกันไป 

  จากปญหาดังกลาวขางตน จึงทําใหเกิดปญหาในดานการออกคําส่ังทางปกครอง  

โดยนายทะเบียนทองท่ีไมอนุญาตใหบุคคลมีและใชอาวุธปน ในการมีอาวุธปนกระบอกที่หนึ่งหรือ

กระบอกท่ีสองท่ีสามแตกับบางคนมีอาวุธปนมากกวา 10 กระบอก ถึง 100 กระบอก จึงนําไปสู

ตอการฟองรองตอศาลปกครองในเร่ืองการใชดุลพินิจของนายทะเบียนทองท่ีโดยจะเห็นไดจากคดี

ท่ีฟองตอศาลปกครอง 
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  ดังนั้น การบังคับใชพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.2490 ของพนักงานเจาหนาท่ี

อาจใชดุลพินิจท่ีไมชอบดวยกฎหมายและขัดตอสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  2.2.2 แนวทางแกไขปญหาการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาท่ี 

  ผูเขียนเห็นวาควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.2490   

หรือบัญญัติกฎหมายระดับรองลงมาท่ีกฎหมายใหอํานาจไวในการออกกฎ ระเบียบใชเปน

หลักเกณฑในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน เพ่ือเปนกรอบในการใชอํานาจดุลพินิจในการบังคับ

ใชกฎหมายเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและนําไปสูการแกไขปญหาในเร่ืองการใชอํานาจดุลพินิจ

โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

  จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวาในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร  

ไดบัญญัติกฎหมายใหมีการออกกฎระเบียบในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนเพ่ือความชัดเจน

ของกฎหมายในการท่ีจะใชดุลพินิจบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรมและในบางเร่ืองก็ไดกําหนด

กฎหมายไวชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการใชดุลพินิจพิจารณาใหใชอาวุธปนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

  ในกรณีประเทศมาเลเซียไดมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับอาวุธปนมาเลเซียฉบับท่ีใชอยูใน

ปจจุบัน ก็คือกฎหมายฉบับท่ี 206 วาดวยอาวุธปน ป 1960 ไดกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาต

มีและพกพาไวในมาตรา 3 “(1) ตามกฎหมายฉบับนี้และกฎขอบังคับใด ๆ ท่ีออกตามกฎหมาย 

ฉบับนี้จะไมมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ยึดถือหรือควบคุมซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนใด ๆ 

นอกจากเขาจะไดเปนผูถือใบอนุญาตอาวุธปนท่ีออกใหแกเขาตามมาตรา 4 (2) กรณีตามมาตรา 

(1) บุคคลอาจมีหรือใชอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนไดภายในขอบเขตของการอนุญาตอันชอบ

ดวยกฎหมายท่ีออกใหแกเขาตามมาตรา 4” 

  ในการใชดุลพินิจของนายทะเบียนไดกําหนดไว ในมาตรา 5 (2) วา “จะไมมีการ

ออกใบอนุญาตอาวุธปนหรือใบอนุญาตพกพกอาวุธปน หรือออกใบอนุญาตใหใหมแกบุคคลท่ีมี

อายุต่ํากวาสิบแปดป ท้ังนี้อธิบดีกรมตํารวจแหงรัฐซึ่งผูย่ืนคําขอท่ีมีอายุอยางนอยสิบหกปแตต่ํา

กวา  สิบแปดป มีท่ีอยูอาจใชดุลพินิจ ยกเวนขอกําหนดในอนุมาตรานี้ได ถาเขาเปนท่ีพอใจวามี

พฤติการณอันควรยกเวนใหจึงเปนการชอบธรรมในการออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตใหมแก

บุคคลนั้น โดยบันทึกเหตุผลในการอนุญาตดังกลาวไวดวย” 

  ดังนั้น การท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีใชดุลพินิจในทางท่ีเปนธรรมและชอบดวย

กฎหมายในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจะตองมีบทบัญญัติหรือกําหนดหลักเกณฑเปนกรอบ

ไว    ดังนั้น จึงเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 โดยใหกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และจํานวนของอาวุธปน ในการอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนเปนกรอบ

ไวหรือมีกฎขอบังคับไวในการใชอํานาจดุลพินิจ 
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 2.3  ปญหาเก่ียวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปนและแนวทางแกไข 

      2.3.1 ปญหาเก่ียวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปน 

  ปญหาท่ีเปนตนเหตุแหงการไมสามารถท่ีจะบังคับใชกฎหมายในเร่ืองของการเพิก

ถอนใบอนุญาตได นั้นก็คือ การที่ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนมีอายุตลอดชีวิตของผูไดรับ

อนุญาตในระหวางท่ีไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนไปแลว โดยมิไดมีการตรวจสอบใด ๆ ตอมา

อีก  ในบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 ไดมีบทบัญญัติท่ีใหตรวจสอบและ

รายงานใหนายทะเบียนทราบใน 3 เร่ือง คือ ในกรณีผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนคนใด

ยายถ่ินท่ีอยู ใหแจงการยายแกนายทะเบียนทองท่ี กรณีท่ีผูไดรับอนุญาตตายใหผูซึ่งมีอาวุธปน 

เคร่ืองกระสุนปนหรือใบอนุญาตของผูตายตกอยูในความครอบครองแจงการตายตอนายทะเบียน

ทองท่ี และกรณีใบอนุญาตสูญหายเปนอันตราย หรือลบเลือนอานไมออกใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนทองท่ี 

  สําหรับผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามในกรณีดังกลาวมีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  และ

ใบอนุญาตก็มีอายุตลอดชีวิตผูท่ีไดรับใบอนุญาตการครอบครองอาวุธปนก็ยังถูกตองตามกฎหมาย 

จึงเปนปญหาท่ีการเพิกถอนใบอนุญาตไมไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายตามมา 

  จากการศึกษาขอเท็จจริง ขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490  

การที่ผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ไมปฏิบัติตามกฎหมายจึงเปนสาเหตุใหมีการเพิก

ถอนอาวุธปนและอาวุธปนท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ท่ีเจาของอาวุธปนไมไดเก็บรักษาไวใหดีอาจ

นําไปสรางความเดือดรอนใหเกิดข้ึนกับสังคมได จึงจะตองมีการออกกฎหมายเพ่ือริบอาวุธปน

ดังกลาว จึงจะเปนการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและจะเปนมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมี

และใชอาวุธปนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 

  2.3.2 แนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปน 

  ผูเขียนเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490  

เพ่ือใหผูท่ีไดรับอนุญาตมีและใชอาวุธปนไดปฏิบัติตามกฎหมายและใหพนักงานเจาหนาท่ีสามารถ

บังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาไวซึงความสงบเรียบรอยในสังคมและคงไวซึ่ง

ความศักดิ์สิทธิของกฎหมายตอไป 

  พระราชบัญญัติอาวุธปน ค.ศ. 1968 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1997 ของประเทศ

อังกฤษ ไดกลาวเร่ืองการเพิกถอนใบอนุญาต ในมาตรา 30 (1) ใบทะเบียนนั้นอาจถูกเพิกถอน

โดยหัวหนาเจาพนักงานตํารวจพ้ืนท่ี  ถาผูถือใบทะเบียนไมปฏิบัติตามกฎหมายไมรายงานการแจง

ยายท่ีอยู และในมาตรา 36 ไดบัญญัติโทษสําหรับผูกระทําผิดในเร่ืองการโอนยายท่ีไมแจงใหนาย

ทะเบียนทราบ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนตามมาตรา 1 แหง 

พระราชบัญญัติอาวุธปน ค.ศ. 1968 จะตองถูกลงโทษถามีสวนรวมในการกระทําความผิดจะตอง

ถูกจําคุกเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินท่ีกฎหมายกําหนดหรือท้ังจําท้ังปรับ ถากระทํา

ผิดตามดังกลาวหาดวยการจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับหรือท้ังจําท้ังปรับ 
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  ในกรณีประเทศมาเลเซีย ไดมีกฎหมายอาวุธปน ค.ศ. 196 ไดบัญญัติเก่ียวกับอาวุธ

ปนไว ในมาตรา 4 (4)  ใบอนุญาตอาวุธปน หรือใบอนุญาตใหพกพาอาวุธปน หากมิไดยกเลิก

หรือเพิกถอนเสียกอน จะส้ินอายุลงในวันท่ี 30 มิถุนายน ของทุกป ถามีการตอบอนุญาติก็ใหมี

ระยะเวลา  หนึ่งป นับแตวันท่ี 30 มิถุนายน และสามารถตอใบอนุญาตไปเร่ือย ๆ ในมาตรา 31 

รัฐมนตรีอาจออกคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตใหมีอาวุธปนหรือใบอนุญาตใหพกพาอาวุธปนใด ๆ 

ก็ได โดยไมจําเปนเพ่ือการนั้น มาตรา 30 เม่ือใบอนุญาตใหมีหรือพกพาใด ๆ ถูกเพิกถอนหรือ

งดใชใหบุคคลท่ียึดถือใบอนุญาตดังกลาวไวสงมอบใบอนุญาตดังกลาวแกสถานีตํารวจท่ีใกลท่ีสุด

โดยมิชักชา มาตรา 7 ในกรณีท่ีอาวุธปนสูญหายหรือถูกทําลาย บุคคลท่ีมีช่ืออยูในใบอนุญาตตอง

แจงสถานีตํารวจท่ีใกลท่ีสุดกับท่ีอยูของบุคคลนั้น ตองกระทําภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีไดรูถึงการ

สูญหายหรือถูกทําลายและการละเลยไมแจงภายในกําหนดดังกลาว บุคคลท่ีวานั้นทุกคนจะถูก

ลงโทษปรับไมเกินหนึ่งพันริงกิต 

  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ พรอมท้ังแนวคิด

การกระทําทางปกครองในเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตและการริบอาวุธปน โดยจะตองมีการ

บัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมใหอํานาจหนาท่ีแกเจาพนักงานเจาหนาท่ี เม่ือมีกฎหมายบัญญัติไว

เจาหนาท่ีก็มีอํานาจ ดังนั้นจึงเห็นควรแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน 

วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) ใหนายทะเบียนทองท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการเพิกถอนใบอนุญาตไดเม่ือพบ

การ  กระทําความผิดกฎหมายที่อาจนําไปสูความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

  (2) ใหประชาชนสามารถนําอาวุธปนท่ีผิดกฎหมายมามอบใหกับทางราชการ 

เพ่ือทําบัญชีควบคุมและนําไปจัดการตามกฎหมาย 

  (3) ใหนายทะเบียนมีอํานาจในการริบอาวุธปนท่ีตรวจพบวาเปนอาวุธปนท่ีผิด

กฎหมาย เพ่ือปองกันการนําไปกระทําความผิดท่ีสรางความไมปลอดภัยใหแกประชาชน  
 

 2.4  ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบและการลงโทษที่ไมเหมาะสมและแนวทางแกไข 

       2.4.1 ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบและการลงโทษท่ีไมเหมาะสม 

  พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 ไดบัญญัติเร่ืองใบอนุญาตอาวุธปนไวใน

มาตรา 23 (3)” ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน มีอายุตลอดเวลาท่ีผูรับ

ใบอนุญาตเปนเจาของอาวุธปนนั้น” และไดบัญญัติโทษสําหรับความผิดท่ีผูไดรับใบอนุญาตใหมี

และใชอาวุธปนแลวไมปฏิบัติตามกฎหมายในกรณียายท่ีอยูไมแจงยายตอนายทะเบียน อาวุธปน

หาย หรือเจาของอาวุธปนตายแลว     ผูเก็บรักษาอาวุธปนไมแจงตอนายทะเบียน ไดกําหนดโทษ

ไวในมาตรา 83 ตองระวางโทษปรับไมเกิน หนึ่งพันบาท 

  ดังนั้นจะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายไดบัญญัติใหประชาชนท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหมี

และใชอาวุธปนมีอายุตลอดระยะเวลาท่ียังมีชีวิตอยู จึงเปนปญหาของการตรวจสอบและไม

สามารถบังคับใหผูปฏิบัติตามกฎหมายได เนื่องจากมีโทษท่ีไมเหมาะสมและจะนํามาซ่ึงผลกระทบ
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ตอความสงบสุขเรียบรอย ซึ่งไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีมีไวเพ่ือคุมครอง และ

ปองกันไมใหภยันตรายเกิดข้ึนแกประชาชน และความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

  2.4.2 แนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบและการลงโทษท่ีไมเหมาะสม 

  ในกรณีประเทศมาเลเซีย ไดมีกฎหมายอาวุธปน ค.ศ. 1960 ไดบัญญัติเร่ืองอายุ

ของใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจะส้ินอายุลงในวันท่ี 30 ของเดือนมิถุนายนตอไปจากวันท่ีออก

ให แตอธิบดีกรมตํารวจแหงรัฐสามารถตอใบอนุญาตใหใหมเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ี 30 ของ

เดือน มิถุนายน และอาจตอไปไดเร่ือย ๆ โทษเก่ียวกับใบอนุญาตไดบัญญัติไวในมาตรา 8  “ผูใด

ฝาฝนกฎหมายมีไวครอบครองอาวุธปนโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือ

ขอจํากัดในใบอนุญาตตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนริงกิตหรือท้ังจํา

ท้ังปรับ” ในมาตรา 7 ไดบัญญัติโทษเก่ียวกับอาวุธปนสูญหายไมไดแจงตอนายทะเบียนภายในสิบ

สี่วัน การละเลยไมไดแจงภายในกําหนดจะตองถูกลงโทษปรับไมเกินหนึ่งพันริงกิต และยังได

บัญญัติบทลงโทษผูท่ีไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขภายหลังไดรับใบอนุญาตในมาตรา 43” บุคคลใดฝา

ฝนหรือไมปฏิบัติตามบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายนี้หรือตามขอบังคับใด ๆ ท่ีออกตามกฎหมายนี้ 

และไมมี บทกําหนดโทษไวโดยเฉพาะ ตองระวางโทษไวจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง

พันริงกิต หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

  จากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ   

สิงคโปร ไดกําหนดโทษของการไมปฏิบัติตามกฎหมายภายหลังท่ีไดรับใบอนุญาตไปแลว ไมแจง

ยายอาวุธปน หรือไมแจงตอนายทะเบียนเม่ืออาวุธปนสูญหายโดยมีความผิดท้ังโทษจําคุกและโทษ

ปรับ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายอาวุธปนของประเทศไทยแลว จึงเห็นควรกําหนดอายุ

ของใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนไวใหชัดเจน เพ่ือการตรวจสอบและกําหนดโทษใหเหมาะสม  

กับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และสอดคลองกับประเทศเพ่ือนบานอยางประเทศมาเลเซียและ

ประเทศสิงคโปร จึงเห็นควรลงโทษผูท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายภายหลังจากไดรับใบอนุญาตแลว 

เร่ือง อาวุธปนสูญหาย การโอน ยาย หรือเจาของอาวุธปนตาย หรือไมไดอยูภายในประเทศ ให

แจงตอนายทะเบียน ถาไมปฏิบัติตามใหมีโทษปรับ 10,000 บาท หรือโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ ดังนั้น จึงเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. 2490  โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  1. ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ใหมีอายุไดไมเกิน 3 ป  

  2. ผูท่ีไดรับใบอนุญาตแลวไมปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองโอนยายอาวุธปน 

อาวุธปนสูญหาย หรือเจาของอาวุธปนตายหรือไมไดอยูในประเทศไทย ใหแจงตอนายทะเบียน ถา

ไมแจงตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตองมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน  1 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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