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บทคัดย่อ 

 

อาวุธปืนมักถูกน ามาใช๎เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรม ท าให๎รัฐต๎องพิจารณา

ควบคุมอาวุธปืนของประชาชนโดยการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งการควบคุมอาวุธปืนมีแนวความคิดเห็น

เป็น  2 แนวทาง 1. การควบคุมอาวุธปืนอยํางเข๎มงวด โดยมีแนวคิดวําหากประชาชนไมํมีอาวุธปืน

แล๎วอาชญากรรมยํอมลดน๎อยลงหรือหมดสิ้นไป ดังนั้นจึงควรห๎ามประชาชนมีอาวุธปืนไว๎ใน

ครอบครอง 2. การควบคุมอาวุธปืนอยํางเสรี โดยแนวทางนี้เห็นวําการที่จะห๎ามประชาชนมีอาวุธปืน

เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนมีเพ่ือปกปูองตนเองและทรัพย์สิน ยามที่รัฐไมํสามารถให๎

ความคุ๎มครองประชาชนได๎ ดังนั้นจึงสมควรให๎ประชาชนมีอาวุธปืนไว๎ในครอบครอง จึงจ าเป็นที่

จะต๎องน าแนวความคิดเห็นดังกลําวมาปรับใช๎กับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย เพ่ือให๎สามารถ

ควบคุมอาวุธปืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได๎ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอาวุธปืนของตํางประเทศทั้ง

ประเทศที่มีการควบคุมอยํางเข๎มงวด และประเทศท่ีมีการควบคุมอยํางเสรี    ในการควบคุมอาวุธปืน

เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ทั้งนี้ จากการศึกษา

พบวํา ทั้งประเทศที่มีการควบคุมอยํางเข๎มงวด และประเทศที่มีการควบคุมอยํางเสรีตํางก็อนุญาตให๎

ประชาชนมี ใช๎ และพกพาอาวุธปืนได๎ โดยถือวําเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะปูองกันตนเอง

และทรัพย์สิน แตํมีความแตกตํางกันในเรื่องของมาตรการควบคุม หลักเกณฑ์การขออนุญาตมี ใช๎ 



(1) 

และพกพาอาวุธปืน การก าหนดเงื่อนไข วิธีการตรวจสอบ และความเข๎มงวดในการพิจารณาอนุญาต 

โดยเสนอวํา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ควรน าหลักเกณฑ์การควบคุมท่ี

เป็นข๎อดีของทั้งสองประเทศมาประยุกต์ใช๎ และก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการควบคุม การมีและใช๎

อาวุธปืนตามสภาพสังคมของประเทศไทย 

 

ค าส าคัญ: อาวุธปืน



(2) 

Thesis Title The Problem of Gun Control Law 
Author Miss Pornnutcha Chuanchom  
Degree Master of Laws 
Department/Faculty/University Criminal Law 

Faculty of Law 
Thammasat University 

Thesis Advisor  Associate Profressor Dr. Pokpong Sisanit  
Academic Years 2015 
  

ABSTRACT 

 

Firearms are used in criminal commission. The government therefore has 

to control sale of firearms to the general public. The gun control has two lines of 

thought. 

1. A strict control viewing that once the people are out of firearms crimes 

would be soon subside or extinct. Possession of firearms by the public should 

therefore be strictly forbidden. 

2. An independence control viewing that to forbid the public from 

possessing firearm is to limit the right and liberty of people to carry out self-defense, 

and property, especially by time the state is still unable to protect the public. 

Therefore the public should be allowed to possess firearms. 

Therefore these two lines of thought should be adapted with the gun 

control law of Thailand for efficiency of gun control. 

The thesis carries out a comparative study between Thai laws and those 

of Foreign countries, both stricter type and more liberal type in order to look for a 

guideline to carry out a reform on laws on firearms in Thailand   to ensure an 

efficient law enforcement.   
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Result getting from study show that the countries under the study always 

allow the public to possess, use and carry firearms as basic right in self-defense for 

person or property. But the control very regarding the application for possession , 

use and carrying , the condition of which and the penalties offence in order to look 

after the safety of the public. 

The study propose that law on firearm of Thailand should  blend in the 

stronger point of various countries by trying to apply the control principles of those 

countries and try to spell out conditions on possession and use of firearms by taking 

the social condition of country into consideration. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปัจจุบัน สภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีความสลับซับซ๎อนมากกวําใน   

สภาพสังคมไทยในอดีต โดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะรวดเร็ว 

และตํอเนื่อง เกิดปัญหาทางสังคมตํางๆ ขึ้นเป็นจ านวนมาก อาทิ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ

วํางงาน ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร เป็นต๎น ซึ่งยํอมกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสภาพความ

เป็นอยูํของประชาชน ปัญหาเหลํานี้กํอให๎เกิดปัญหาด๎านอาชญากรรมตามมา  โดยอาชญากรรมนั้น

สามารถเกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ และ สามารถเกิดขึ้นได๎กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย อันกํอให๎เกิด

อันตรายตํอสภาพความเป็นอยูํของประชาชน ทั้งทางด๎านชีวิต รํางกาย จิตใจ และทรัพย์สินของ

ประชาชน ดังจะเห็นได๎จากขําวตามหน๎าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์ตํางๆ ซึ่งมีให๎

เห็นจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในสังคม และเมื่ออาชญากรรมจะเกิดข้ึนบํอยครั้ง ก็ยํอมกํอให๎เกิด

ความหวาดกลัวแกํประชาชน โดยหวาดกลัววําจะเกิดอันตรายตํอชีวิต รํางกายของตนและคนใน 

ครอบครัวอันเป็นที่รัก หรือแม๎กระท่ังเกิดอันตรายตํอทรัพย์สินตํางๆ ของตน เมือประชาชนต๎องด าเนิน

ชีวิตอยํางหวาดกลัว ก็ยํอมท าให๎สังคมขาดความสงบสุข และเมื่อสังคมขาดความสงบสุข จึงสํงผล

กระทบกระเทือนตํอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศ ยํอมท าให๎การพัฒนา

ประเทศเป็นไปได๎อยํางลําช๎า 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น โดยมากผู๎กํออาชญากรรมมักมีเครื่องมือ เพ่ือชํวยให๎

การประกอบอาชญากรรมเป็นไปได๎อยํางส าเร็จลุลํวง หรือให๎เป็นไปโดยสะดวก ละรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

และเครื่องมือที่มีอานุภาพที่สามารถท าให๎ผู๎กํออาชญากรรมกรรมสามารถประกอบอาชญากรรมได๎

อยํางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พกพาได๎สะดวกเนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด สามารถพกพา ปิดบัง     

ซํอนเร๎นไว๎กับตัวได๎อยํางมิดชิด มีราคาไมํแพง และสามารถสร๎างความหวาดกลัวให๎แกํ บุคคลอ่ืน  

อยํางยิ่ง ก็คือ อาวุธปืน ดังนี้ อาวุธปืนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นสํวนหนึ่งที่กํอให๎เกิดอาชญากรรม

ขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
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อยํางไรก็ตาม แม๎ “อาวุธปืน” จะเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นสํวนหนึ่งที่กํอให๎เกิด

อาชญากรรมขึ้นในสังคม  โดยท าให๎อาชญากรรู๎สึกเชื่อมั่นในการลงมือกํออาชญากรรมมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจาก อาวุธปืนเป็นอาวุธทีม่ีอานุภาพ สามารถท าให๎มีอันตรายแกํชีวิต และรํางกายได๎ แตํอาวุธปืน

ก็ยังสามารถสร๎างความอบอุํนใจให๎แกํประชาชนทั่วไปในสังคมที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก 

แตเํจ๎าหน๎าที่ต ารวจผู๎มีหน๎าที่ดูแลความสงบเรียบร๎อยในสังคม ไมํสามารถปกปูองคุ๎มครองประชาชนได๎

อยํางทันทํวงที ไมํสามารถคุ๎มครองประชาชนได๎อยํางทั่วถึง เนื่องจากสังคมมีขนาดใหญํ ท าให๎

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจไมํสามารถปกปูองคุ๎มครองได๎อยํางทั่วถึง ขาดแคลนงบประมาณที่จะท าให๎สามารถใช๎

เทคโนโลยีใหมํๆ  ด๎านกล๎องวงจรปิด หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่จะชํวยในเรื่องการรักษาความปลอดภัย 

อันท าให๎ไมํสามารถดูแลสอดสํอง ได๎อยํางทุกซอกทุกมุม สํงผลให๎บางกรณกีารมีอาวุธปืนไว๎เพ่ือปูองกัน

ชีวิต รํางกายและทรัพย์สินของ ตนและบุคคลในครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่นําจะพิจารณาได๎วําเป็นการ

จ าเป็น เนื่องจากหากอาชญากรมีอาวุธปืน แตํประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไมํมีอาวุธปืนที่มี

อานุภาพทัดเทียมกันไว๎ปูองกันตนจากอาชญากรรมนั้น ก็อาจเป็นเรื่องที่ท าให๎อาชญากรยิ่งล าพองใจ

ในการกํออาชญากรรมมากขึ้น จึงท าให๎ต๎องชั่งน้ าหนักผลประโยชน์และโทษ หรือข๎อดีและข๎อเสียของ

การมี  การใช๎ และพกพาอาวุธปืนวําอยํางไรเป็นผลดีหรือผลเสียยิ่งหยํอนกวํากัน และกรณีใดที่จะเป็น

การจ าเป็นที่จะอนุญาตให๎ประชาชน มี  ใช๎ หรือพกพาอาวุธปืนได๎1 

ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบัน เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งอาชญากรรม

ที่เกิดขึ้นโดยมีอาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรม ดังจะเห็นได๎จาก ข๎อมูลจากองค์การ

ระหวํางประเทศด๎านการวางแผนและนโยบายปูองกันการบาดเจ็บ จากการวางแผนและนโยบายจาก

การใช๎อาวุธปืน “GUN POLICY” (กันโพลิซี) ระบุวําประเทศไทยนั้น มีอัตราการกํออาชญากรรมจาก

ปืนสูงที่สุดในเอเชีย ทุก 100,000 คน จะถูกฆําด๎วยอาวุธปืน 5.3 คน และประเทศไทยมีพลเมือง

                                                           

 
1บงกช เอกกาญธนกร, ปัญหาเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนในประเทศไทย . (วิทยานิพนธ์

ปริญญา มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557). หน๎า 2.   
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ครอบครองปืนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ มากกวําประเทศที่มีชื่อ ด๎านความรุนแรงอยําง

ฟิลิปปินส์ ถึง 4 เทํา หรือเพียง 0.2 คน เทํานั้น2 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถิติโดยนักวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ กรณีการ

ตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงโดยอาวุธปืนในทวีปตํางๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ. ศ. 2556 ส าหรับสถิติการ

ตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงโดยอาวุธปืนในทวีปเอเชีย มีเพียงสองประเทศในทวีปเอเชียที่มีสถิติการ

ตายโดยอาวุธปืนมากกวําสถิติการตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงโดยอาวุธปืนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

อันได๎แกํ ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ตามล าดับ โดยแสดงสถิติการตายเกิดขึ้นจากความ

รุนแรงโดยอาวุธปืนตํอจ านวนประชากร 100,000 คน ทั้งนี้ สถิติการตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรง

โดยอาวุธปืนในประเทศไทย คิดเป็นร๎อยละ 7.48 สถิติการตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงโดยอาวุธปืน

ในประเทศฟิลิปปินส์ คิดเป็นร๎อยละ 4.64 และ สถิติการตายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงโดยอาวุธปืนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร๎อยละ 3.553 

สถิติคดีอาญาของส านักงานต ารวจแหํงชาติ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2550-2558 มีสถิติเกี่ยวกับ

คดีอาวุธปืนดังนี้ 

 

 

 

                                                           

 2 ไทยพีบีเอส, "รอยเตอร์ชี้ไทยมีผู๎ครอบครองปืนมากที่สุดในอาเซียน,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2559, http://news.thaipbs.or.th/content/รอยเตอร์ชี้ไทยมีผู๎ครอบครองปืนมาก ที่สุดใน
อาเซียน    
 3“The U.S. Is A World Leader In Gun Deaths,” Accessed March 5, 2016,  
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/12/07/458815891/the-u-s-is-a-world-
leader-in-gun-deaths 
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ตารางที่ 1.1 แสดงสถิติคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนเทียบกับคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายระหว่างปี พ.ศ. 2550 -

25584 

พ.ศ. จ านวนคดีที่รัฐเสียหาย (ราย*) อาวุธปืนธรรมดา อาวุธปืนสงคราม อาวุธปืน (ราย)  รวม 
2550 192,053 16,088 738 16,826 

2551 221,455 16,937 545 17,482 

2552 250,638 19,431 621 20,052 

2553 295,536 18,938 563 19,501 

2554 451,028 
 

24,616 601 25,217 
 2555 487,775 29,523 651 651 

2556 554,029 34,549 618 34,549 

2557 518,965 36,295 739 36,979 
 2558 432,715 31,919 629 32,489 
  

หมายเหตุ:  *แสดงผลจับกุม (ราย)   

ที่มา : สถิติคดีอาญาของส านักงานต ารวจแหํงชาติ     

จากตารางสถิติดังกลําวข๎างต๎น จะเห็นได๎วําสถิติในการจับกุมคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน

ธรรมดาได๎มากขึ้นเรื่อยๆ ยกเว๎นในปี พ. ศ. 2558 ที่มีสถิติในการจับกุมคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนธรรมดา

ลดลง แสดงถึงประสิทธิภาพของการใช๎บังคับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 วําพระพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯที่ใช๎บังคับใช๎อยูํใน

ปัจจุบัน ไมํสามารถปราบปราม บังคับใช๎ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท าให๎มีความเสี่ยงตํอการใช๎อาวุธปืน

ในการกํออาชญากรรมอันสํงผลกระทบตํอประชาชน และสังคมมากยิ่งข้ึน 

                                                           

 
4ส านั ก ง านต า รวจแหํ ง ช า ติ , สื บค๎ น เมื่ อ วั นที่   5 มี น าคม  2559, 

http://gis.police.go.th/cstat/stat/arr-percent/all# 
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ทั้งนี ้พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ประกาศใช๎เมื่อ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2490 เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธ

ปืนที่ใช๎บังคับอยูํในปัจจุบัน ซึ่งนับระยะเวลาจากวันที่ประกาศใช๎จนมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลาหลายสิบปี 

ซึ่งถือได๎วําเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ยํอมสมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเพ่ือให๎สอดรับ

กับสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพสังคมในอดีตที่ได๎ตราพระราชบัญญัติ อาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ขึ้น อาทิ ปัจจุบันมีการ

กํอคดีอาชญากรรมที่มีการใช๎อาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นจากอดีต

เป็นจ านวนมาก และอาวุธปืนก็ท าให๎เกิดความสะดวกในการกระท าความผิดมากขึ้น และสํงผลให๎

อาชญากรรมนั้นมีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอาชญากรรมที่ไมํได๎มีการใช๎อาวุธปืนเป็น

เครื่องมือประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ กฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดตํางๆ ก็ได๎มีการปรับปรุง 

แก๎ไข และเพ่ิมเติม เพื่อให๎สอดรับกับสภาพสังคมอยูํตลอดเวลา ดังนี้กฎหมายควบคุมอาวุธปืน ซึ่งเป็น

กฎหมายอาญาประเภทหนึ่งนั้น ก็ควรได๎รับการปรับปรุง แก๎ไข และเพ่ิมเติม เพ่ือให๎สอดรับกับสภาพ

สังคมในปัจจุบัน เชํนเดียวกัน 

โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของการประกาศใช๎พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น ระบุเหตุผลหรือ

ความมุํงหมายในการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ วํา “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวํา

ด๎วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด และดอกไม๎เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน...” ซึ่งจะ

เห็นได๎วําไมํได๎แสดงเหตุผลไว๎อยํางชัดเจน  อยํางไรก็ตาม ปรากฏเหตุผลในการประกาศใช๎

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 

2490 ในความมุํงหมายของคณะปฏิรูปการปกครอง แผํนดินในการที่ออกค าสั่งของคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผํนดิน ฉบับที่ 44 ขึ้น เพ่ือยกเลิก เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งจะเห็นได๎วําเจตนารมณ์ในการประกาศใช๎ 

คือ ปรารถนาที่จะรักษาไว๎ซึ่งความสงบเรียบร๎อย ภายในประเทศ และให๎ประชาชนได๎รับความปลอดภัย

จากอาชญากรรมให๎มากที่สุด และเพ่ือแก๎ไข กฎหมายวําด๎วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิ ด 

ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ให๎ เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นไปของบ๎านเมือง โดย

ประสงค์ท่ีจะให๎มีสํวนชํวยรักษาความ สงบสุขและลดจ านวนความรุนแรงในการกํออาชญากรรมลงได๎ 



6 
 
 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นได๎วําอาวุธปืนมักถูกน ามาใช๎เป็นเครื่องมือประกอบ
อาชญากรรม ท าให๎รัฐต๎องพิจารณาควบคุมอาวุธปืนของประชาชนโดยการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งการ
ควบคุมอาวุธปืนมีแนวความคิดเห็นเป็น  2 แนวทาง 1. การควบคุมอาวุธปืนอยํางเข๎มงวด โดยมี
แนวคิดวําหากประชาชนไมํมีอาวุธปืนแล๎วอาชญากรรมยํอมลดน๎อยลงหรือหมดสิ้นไป ดังนั้นจึงควร
ห๎ามประชาชนมีอาวุธปืนไว๎ในครอบครอง 2. การควบคุมอาวุธปืนอยํางเสรี โดยแนวทางนี้เห็นวําการที่
จะห๎ามประชาชนมีอาวุธปืนเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนมีเพ่ือปกปูองตนเองและทรัพย์สิน 
ยามที่รัฐไมํสามารถให๎ความคุ๎มครองประชาชนได๎ ดังนั้นจึงสมควรให๎ประชาชนมีอาวุธปืนไว๎ใน
ครอบครอง จึงจ าเป็นที่จะต๎องน าแนวความคิดเห็นดังกลําวมาปรับใช๎กับการควบคุมอาวุธปืนของ
ประเทศไทย เพ่ือให๎สามารถควบคุมอาวุธปืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของไทยที่มีผลบังคับใช๎ในปัจจุบัน มีเพียงพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ  สิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 เทํานั้น  จึงท าให๎เกิดชํองวํางใน
การบังคับใช๎กฎหมายควบคุมอาวุธปืนหลายประการ ได๎แกํ ความคลุมเครือ ล๎าสมัย และไมํเหมาะสม
กับสภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได๎ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอาวุธ
ปืนของตํางประเทศทั้งประเทศที่มีการควบคุมอยํางเข๎มงวด และประเทศที่มีการควบคุมอยํางเสรี    
ในการควบคุมอาวุธปืนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย 
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวํา ทั้งประเทศที่มีการควบคุมอยํางเข๎มงวด และประเทศที่มีการควบคุมอยําง
เสรีตํางก็อนุญาตให๎ประชาชนมี ใช๎ และพกพาอาวุธปืนได๎ โดยถือวําเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
ที่จะปูองกันตนเองและทรัพย์สิน แตํมีความแตกตํางกันในเรื่องของมาตรการควบคุม หลักเกณฑ์การ
ขออนุญาตมี ใช๎ และพกพาอาวุธปืน การก าหนดเงื่อนไข วิธีการตรวจสอบ และความเข๎มงวดในการ
พิจารณาอนุญาต โดยเสนอวํา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ควรน า
หลักเกณฑ์การควบคุมท่ีเป็นข๎อดีของทั้งสองประเทศมาประยุกต์ใช๎และก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ
ควบคุมการมีและใช๎อาวุธปืนตามลักษณะสภาพสังคมของประเทศไทย 

 
1.2 สมมติฐานการศึกษา 
  

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ  สิ่งเทียมอาวุธ 
พ.ศ.2490 ที่ใช๎บังคับในปัจจุบันมีปัญหาในการบังคับใช๎ท าให๎ไมํสามารถควบคุมอาวุธปืนได๎อยําง มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของตํางประเทศ จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให๎สามารถก าหนดแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ  สิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 ที่ใช๎บังคับอยูํในปัจจุบันให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการแก๎ไขในประเด็นเรื่องผู๎มีอ านาจในการออกใบอนุญาตที่
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ควรก าหนดบุคคลผู๎มีอ านาจในการออกใบอนุญาตที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธปืน  สํวน
ประเด็นเรื่องก าหนดอายุใบอนุญาตที่ควรแก๎ไขให๎ใบอนุญาตมีก าหนดอายุเพ่ือให๎เกิดการควบคุม
ตรวจสอบ และประเด็นเรื่องการถอดถอนใบอนุญาตที่ควรมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให๎รัฐสามารถ
ตรวจสอบได๎ภายหลังมีการออกใบอนุญาตแล๎ว 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาเจตนารมณ์ แนวคิดของการมี ใช๎และพาอาวุธปืนติดตัว 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการควบคุมอาวุธปืน หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตการมี ใช๎และพา

อาวุธปืนติดตัว 
3. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการลงโทษของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของตํางประเทศ  
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือข๎อดีและข๎อด๎อยของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของ

ตํางประเทศ  
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 
ศึกษาเกี่ยวกับเจตนารมณ์ แนวคิดของการมี ใช๎และพาอาวุธปืนติดตัว แนวคิดในการ

ควบคุมอาวุธปืน ตลอดจนการบังคับใช๎กฎหมาย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของตํางประเทศ 
ได๎แกํ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ 
 
1.5 วิธีด าเนินการศึกษา 

 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน๎นการศึกษาจากเอกสาร 

(Documentary Research) ต ารากฎหมาย ประมวลกฎหมาย บทความจากวารสารกฎหมาย และ
การสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต (E-Research) 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

1. ท าให๎ทราบถึงเจตนารมณ์ แนวคิดของการมี ใช๎และพาอาวุธปืนติดตัว 
2. ท าให๎ทราบแนวทางการควบคุมอาวุธปืน หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตการมี ใช๎และ

พาอาวุธปืนติดตัว 
3. เพ่ือทราบถึงแนวทางการลงโทษของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของตํางประเทศ 

เพ่ือให๎สามารถก าหนดบทลงโทษได๎อยํางเหมาะสม 
4. เพ่ือให๎ทราบข๎อดีและข๎อด๎อยของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของตํางประเทศ เพ่ือให๎

สามารถน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของไทยได๎อยํางเหมาะสม 
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บทที่ 2 
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอาวุธปืน และกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย 

 
2.1 เจตนารมณ์เกี่ยวกับอาวุธปืน 
  

ในสมัยดั้งเดิมที่ยังไมํอาวุธปืนมนุษย์แตํละยุคแตํละสมัยได๎พัฒนาอาวุธใช๎ส าหรับวําสัตว์
และใช๎ท าร๎ายคูํตํอสู๎ โดยการใช๎หินและโลหะที่มีความแหลมคมท าเป็นอาวุธ อาวุธที่ใช๎ในระยะประชิด
ตัว เชํน ดาบ หอก แหลน หลาว ง๎าว สํวนอาวุธที่ใช๎ท าร๎ายคูํตํอสู๎ในระยะไกลๆ เชํน ธนู เกาทัณฑ์  
หน๎าไม๎ เป็นต๎น เมื่อโลกได๎พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาตํอมาได๎มีการค๎นพบสารเคมี คือ ถําน ก ามะถัน 
และดินประสิว1 ผสมกันตามสูตรน ามาบดอัดแนํนเข๎าหากันใช๎ท าเป็นลูกระสุน เรียกวํากระสุนด า และ
ได๎มีการสร๎างปืนใหญํโดยใช๎ลูกกระสุนดินด านี้ ตํอมาได๎มี การสร๎างปืนเล็กข้ึน เชํน ปืนคาบชุด ปืนคาบ
ศิลา (FLINTLOOK WEAPONS) ปืนแก๎ปนกสับ (PERCUSSION WEAPON) เป็นต๎น ในปัจจุบันยังมี
ปืนที่ชาวบ๎านท าขึ้นเองเรียกวํา ปืนแก๎ป โดยตัวปืนจะประกอบด๎วยสํวนส าคัญสามประการ คือ ชุดลั่น
ไก พานท๎ายและล ากล๎อง การพัฒนาในปัจจุบันท าให๎ล ากล๎องปืนมีเกลียวเพ่ือให๎การยิงมีความแมํนย า
ขึ้น ตํอมาได๎มีการพัฒนาเป็นปืนพกแบบสั้นแบบตํางๆ ใช๎ส าหรับพกพาติดตัวไปในที่ตํางๆ ได๎
โดยสะดวกขึ้น2 ซึ่งในปัจจุบันก็ได๎มีน าเทคโนโลยีตํางๆ เข๎ามาปรับใช๎ท าให๎การผลิตอาวุธปืนมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น สํงผลให๎อาวุธปืนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ท าให๎อาวุธปืนมี
อานุภาพร๎ายแรงมากยิ่งข้ึนตามล าดับ 

อาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายดังนั้นทุกประเทศจึงต๎องมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว๎เพ่ือ
ควบคุมอาวุธปืน ซึ่งแตํละประเทศก็มีกฎหมายที่แตกตํางกันออกไป บางประเทศก็มีลักษณะเป็น
กฎหมายที่มีการควบคุมต่ า หรือบางประเทศก็มีลักษณะเป็นกฎหมายที่มีการควบคุมสูง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ลักษณะ ขนาดของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมตํางๆ  

                                                           
1 ฉัตรชัย สุวรรณภูมิ, นิติเวชวิเคราะห์ “บาดแผลจากกระสุนปืน”, เอกสารสํงเสริมวิชาการ

ต ารวจ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 310, (กรกฎาคม 2535), น. 62. อ๎างถึงใน ช านาญ ชื่นยินดี. “นโยบายของรัฐ

ในการควบคุมอาวุธปืน.” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2540), น. 31. 
2 ช านาญ ชื่นยินดี. “นโยบายของรัฐในการควบคุมอาวุธปืน.” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), น. 31.  
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โดยอาวุธปืนแบํงเป็นหลายประเภท บางประเภทก็เป็นอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง 
บางประเภทก็เป็นอาวุธปืนที่มีอานุภาพไมํร๎ายแรง ซึ่งอาวุธปืนประเภทนี้ โดยสํวนใหญํแล๎วประเทศ
ตํางๆ จะบัญญัติกฎหมายอนุญาตให๎มีได๎ สํวนอาวุธปืนประเภทที่มีอานุภาพร๎ายแรงสํวนใหญํมักจะ
บัญญัติกฎหมายห๎ามประชาชนมีหรือไมํอนุญาตให๎มี 

กฎหมายอาวุธปืนของไทยได๎อนุญาตให๎บุคคลสามารถมีและใช๎อาวุธปืนได๎ โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้3 

1. เพ่ือใช๎ในการปูองกันตัว 
2. เพ่ือใช๎ในการกีฬา 
3. เพ่ือใช๎ในการยิงสัตว์ 
 
2.1.1 เจตนารมณ์ในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน 
จะเห็นได๎วําความคิดในการออกกฎหมายควบคุมการมีและใช๎อาวุธปืนนั้นมีมานานตั้งแตํ

สมัย กรุงศรีอยุธยา ซึ่งใน พ. ศ. 2295 การออก “กฎให๎แกํผู๎รักษาเมืองผู๎รั้งกรมการเมือง จ. ศ. 144”  
ตํอมา มีข๎อบังคับซึ่งมักจะอยูํในรูปของประกาศ จนกระทั่งได๎มาออกเป็นพระราชบัญญัติอาวุ ธปืน 
เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 ที่ใช๎มาจนถึงปัจจุบัน 
ตามที่ได๎ กลําวไว๎แล๎วในประวัติกฎหมายอาวุธปืน และเมื่อพิเคราะห์ตามประวัติกฎหมายอาวุธปืน
ดังกลําว จะเห็นได๎วํา แตํเดิมคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการครอบครอง ซื้อขายอาวุธปืนได๎อยํางเสรี 
ตํอมา ตระหนักได๎วําอาวุธปืนมีอันตรายมากและมีอ านาจทะลุทะลวงได๎สูงเกิดกวําที่มนุษย์จะคาดคิด
ได๎ เชํน ยิงทะลุรถยนต์ ทะลุผนังบ๎าน หรือแม๎กระทั่งทะลุตัวมนุษย์เอง เป็นต๎น จึงได๎เกิดการก าหนด
ข๎อห๎าม ไมํให๎มีการยิงปืนโดยไมํมีเหตุอันควรขึ้น ตํอมาได๎มีการออกกฎเกณฑ์ก าหนดไมํให๎พกพาอาวุธ
ปืนเข๎าไป ในงานรื่นเริงหรืองานนักขัตฤกษ์ และเมื่ออาวุธปืนมีการครอบครองและใช๎กันอยําง
แพรํหลายมากขึ้น จึงได๎มีการก าหนดให๎มีการจดทะเบียนอาวุธปืนเฉกเชํนเดียวกับที่ก าหนดใน
ตํางประเทศ และออก ข๎อก าหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการโอนอาวุธปืน โดยต๎องได๎รับความ
ยินยอมหรือได๎รับ อนุญาตจากนายทะเบียนอ าเภอด๎วย ดังนั้นเจตนารมณ์ในการมีกฎหมายควบคุม

                                                           
3
 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ. ศ. 2490  มาตรา 9  ใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให๎ออกให๎แกํบุคคล
ส าหรับใช๎ในการปูองกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ใบอนุญาตนั้นให๎ออกส าหรับ
อาวุธปืนแตํละกระบอก 
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อาวุธปืนในประเทศ ไทยจึงเกิดจากการตะหนักหรือคาดเห็นถึงภยันอันตรายที่สามารถกํอให๎เกิดได๎
จากอาวุธปืน และ ต๎องการที่จะจัดสรรระบบอาวุธปืนให๎เป็นไปตามประเทศท่ีเจริญแล๎ว 

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยในปัจจุบัน หรือ “ พระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” นั้น ระบุเหตุผลหรือ
ความมุํง หมายในการตราแตํเพียงวํา “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน...” ซึ่งไมํได๎แสดงเหตุผลไว๎โดย
ชัดแจ๎ง จนกระทั่งมีการแก๎ไข “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง 
และสิ่ง เทียมอาวุธ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501”4 จึงได๎มีเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติโดยระบุเป็น
หมายเหตุ ไว๎ตอนท๎ายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ความวํา    

 

. . . 1) เนื่องจากในขณะนี้ไมํมีกฎหมายก าหนดไว๎โดยชัดเจนวําอยํางใดเรียกวํา

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดใช๎เฉพาะแตํในการสงคราม จึง

จ าเป็นต๎องแก๎ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ือให๎มีความหมายชัดขึ้น  กั บ

ให๎รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดวําสิ่งใดเป็นอาวุธที่ใช๎ในการสงคราม ซึ่งถือได๎วําเป็น

อาวุธร๎ายแรงอันประชาชนไมํควรมีไว๎ครอบครอง  

2) เพ่ือเปิดโอกาสให๎บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด โดยมิชอบ

ด๎วยกฎหมาย น าเอาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดังกลําวมาขอรับ

ใบอนุญาตเพ่ือให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องให๎น ามาจดทะเบียน 

รัฐบาลได๎เคยเปิดโอกาสให๎น ามาจดทะเบียนได๎มากํอนแล๎ว แตํยังปรากฏวํามีผู๎

ละเลยไมปํฏิบัติตามอยูํอีกเป็นจ านวนมาก และโดยที่อัตราโทษตามพระราชบัญญัติ

อาวุธปืน ฯ พ.ศ.2490 ยังไมํเป็นการเหมาะสม จึงสมควรก าหนดโทษให๎เหมาะสม

ยิ่งขึ้น  

3) อัตราคําธรรมเนียมซึ่งได๎ก าหนดไว๎แตํเดิมนี้ เป็นอัตราต่ าอยูํยังไมํเป็นเกณฑ์

เหมาะสมเมื่อค านึงถึงคําเงินในปัจจุบัน . . . 

                                                           

 
4พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ 

(ฉบับที่3) พ. ศ. 2501 ราชกิจจานุเบกษา 75, 72 (16 กันยายน 2501) หน๎า 449.   
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จึงท าให๎ทราบความมุํงหมายหรือเจตนารมณ์ของ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2501” วําตราขึ้นเพ่ืออุด

ชํองวํางของ กฎหมายฉบับกํอนๆ ที่มิได๎บัญญัติและให๎ค าอธิบายชัดเจนวํา อยํางใดจึงจะเรียกวํา อาวุธ

ปืน เครื่อง กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดใช๎เฉพาะแตํในการสงคราม ทั้งยังท าให๎ทราบวํากฎหมายเดิมไมํ

สามารถ บังคับให๎บุคคลที่ฝุาฝืนกฎหมาย โดยมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยไมํชอบ

ด๎วยกฎหมาย ให๎น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดมาจดทะเบียนอยํางถูกต๎องตาม

กฎหมายได๎ และมีการปรับอัตราคําธรรมเนียมที่อยูํในเกณฑ์ที่ต่ าให๎สูงขึ้นอีกด๎วย และเมื่อเวลาผํานไป

ได๎มีการออก พระราชบัญญัติมาแก๎ไขเพ่ิมเติมอีก กลําวคือ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510”5 โดยมีเหตุผลหรือ

เจตนารมณ์ในการ แก๎ไข ความวํา 

. . . เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู๎ผลิตอาวุธปืนจ าหนําย และมีอาวุธปืนไว๎ใน 

ครอบครองโดยไมํได๎รับอนุญาตเป็นจ านวนมาก ท าให๎การปราบปราม อาวุธปืน

เถื่อนไมํได๎ผลตามความมุํงหมาย รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให๎บุคคลที่มี อาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุ ระเบิดโดยมิชอบด๎วยกฎหมาย น าเอาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิดดังกลําว มาขอรับอนุญาตเพ่ือให๎ถูกต๎องตามกฎหมายภายในระยะเวลา

ที่ก าหนด กรณีท านองเดียวกันนี้ รัฐบาลได๎เคยเปิดโอกาสให๎กระท ามาแล๎ว และ

โดยที่อัตราโทษที่ใช๎ลงโทษแกํผู๎กระท า ความผิดยังไมํเหมาะสม สมควรแก๎ไข

เพ่ิมเติมให๎เหมาะสมอีกด๎วย จึงได๎ตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น . . .   

เหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ แสดงให๎เห็นวําแม๎เคยได๎ปรับอัตราโทษส าหรับ

ผู๎กระท าการ ฝุาฝืนกฎหมายไว๎สูงขึ้นเพียงใด ก็ยังไมํสามารถปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนได๎ตามความ

มุํงหวังของ รัฐบาล เพราะยังมีผู๎ผลิตอาวุธปืนจ าหนําย และมีผู๎มีอาวุธปืนไว๎ในครอบครองโดยไมํได๎รับ

อนุญาตจาก นายทะเบียนอ าเภออีกเป็นจ านวนมาก รัฐบาลจึงต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎มีอาวุธปืน เครื่อง

                                                           

 
5พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2510 ราชกิจจานุเบกษา 84, 93 (3 ตุลาคม 2510) หน๎า 771.   
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กระสุนปืน วัตถุ ระเบิดโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย สามารถมาขออนุญาตให๎ถูกต๎องตามกฎหมายได๎ 

โดยก าหนด ระยะเวลาไว๎6 

ตํอมาได๎มีการตรา “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎

เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517”7 โดยให๎เหตุผลในการประกาศวํา “เพ่ือให๎ศาล

ใช๎ดุลพินิจใน การพิพากษาคดีเกี่ยวกับบทลงโทษผู๎มีเครื่องกระสุนปืนเพียงเล็กน๎อยให๎ได๎รับโทษโดย

ความเป็นธรรม” 

และตํอมาได๎มีการตรา “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518”8 โดยมีการระบุเหตุผลในการประกาศไว๎ในหมาย

เหตุ ความวํา    

 

. . . เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู๎ผลิตอาวุธปืนจ าหนํายและมีอาวุธปืนไว๎ในครอบครอง

โดยไมํได๎รับอนุญาตเป็นจ านวนมาก ท าให๎การปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนไมํได๎ผล

ตามความมุํงหมาย และมีการใช๎อาวุธปืนเถื่อนในการโจรกรรมกันทั่วไป จึงควรเปิด

โอกาสให๎บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฃและวัตถุระเบิดโดยมิชอบด๎วย

กฎหมาย น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดดังกลําวมาขอรับอนุญาต 

เพ่ือให๎ถูกต๎องตามกฎหมายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีท านองเดียวกันนี้รัฐบาลได๎

เคยเปิดโอกาสให๎กระท ามาแล๎ว . . .  

 

                                                           

 
6สวนิต สตงคุณห์, “ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยอาวุธปืน: ศึกษาใน 

เชิงกฎหมายเปรียบเทียบ.” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544), น. 34.   
 

7พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2517,ราชกิจจานุเบกษา 91, 109 (ฉบับพิเศษ) (26 มิถุนายน 2517) หน๎า 22.   
 

8พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2518,ราชกิจจานุเบกษา 92, 174 (ฉบับพิเศษ) (29 สิงหาคม 2518) หน๎า 1.   
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จะเห็นได๎วําพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยังคงมีเจตนารมณ์หรือความมุํงหมายเชํนเดิม 
กลําวคือ เปิดโอกาสให๎บุคคลที่ฝุาฝืนกฎหมายโดยมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดที่ไมํ
ชอบด๎วยกฎหมายน ามาขออนุญาตให๎ถูกกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว๎ เนื่องจาก
ยังคงมีการใช๎อาวุธปืนเถื่อนในความครอบครองของบุคคลและการใช๎อาวุธปืนเถื่อนในการกํอ
อาชญากรรมอยูํมาก9 

ตํอมามีการตรา “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง 
และสิ่ง เทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522”10 โดยได๎ระบุเจตนารมณ์หรือเหตุผลไว๎ในหมายเหตุ 
ความวํา 

 
. . . โดยที่ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผํนดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 

พ.ศ. 2519 ได๎แก๎ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให๎หนํวยราชการและรัฐวิสาหกิจ 

สามารถมีและใช๎อาวุธปืนได๎เพ่ือปูองกันทรัพย์สินอันใช๎เพ่ือประโยชน์สาธารณะ

และเป็นการลดภาระหน๎าที่ของราชการต ารวจหรือทหาร และได๎เปลี่ยนแปลง

อัตราโทษตามกฎหมายเดิมให๎สูงเพ่ิมขึ้น การแก๎ไขเพ่ิมเติมในครั้งนั้นมีรายละเอียด

ตํางๆ ที่ไมํรัดกุมเพียงพอท าให๎ไมํสามารถออกกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับชนิด ขนาด จ านวน การมีและใช๎การเก็บรักษา การพาติดตัว การซํอมแซม 

ฯลฯ และการอ่ืนอันจ าเป็นเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เพ่ือที่จะให๎หนํวยราชการและรัฐวิสาหกิจบางประเภท

สามารถมีและใช๎ได๎ ซึ่งอาจท าให๎หนํวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตํางๆ มีและใช๎

อาวุธปืนโดยไมํมีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม และนอกจากนั้น ในขณะนี้รัฐบาลได๎

ขยายโครงการให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการชํวยเหลือราชการของทหารและ

ต ารวจมากข้ึน เพ่ือปูองกันและรักษาความ มั่ นคงของประ เทศและคว ามสงบ

                                                           

 
9บงกช เอกกาญธนกร, “ปัญหาเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนในประเทศไทย .” (วิทยานิพนธ์

ปริญญา มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557). น. 24.  
 

10พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ 7) พ. ศ. 2522, ราชกิจจานุเบกษา 96, 28 (ฉบับพิเศษ) (1 มีนาคม 2522) หน๎า 13.    
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เรียบร๎อยของประชาชนให๎ปลอดจากภัยตํางๆ ที่ก าลังคุกคามอยูํ สมควรให๎

ประชาชนผู๎ให๎ความรํวมมือแกํทางราชการดังกลําว สามารถมีและใช๎อาวุธบาง

ประเภทและอาจพาติดตัว ได๎ตามความเหมาะสม โดยไมํจ าต๎องอยูํในกฎเกณฑ์ที่ใช๎

บังคับส าหรับประชาชนทั่วไป อนึ่ง การแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผํนดินดังกลําว ได๎ก าหนดโทษอาญาแกํการกระท าบางอยํางไว๎สูงเกิน

ความจ าเป็น สมควรแก๎ไขเสียใหมํให๎เหมาะสมแกํความร๎ายแรงแหํงการกระท า

ความผิด และโดยที่การก าหนดหลักการให๎ก าหนดประเภทของอาวุธ วํ า อ า วุ ธ ใ ด

เป็นของส าหรับใช๎เฉพาะในการสงครามนั้นไมํสะดวกแกํทางปฏิบัติ เพราะอาวุธ

ตํางๆ มีมากมายหลายประเภทเกินกวําที่จะก าหนดให๎ครบถ๎วนได๎  สมควร

เปลี่ยนแปลงหลักการใหมํโดยให๎ก าหนดแตํ เฉพาะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ

วัตถุระเบิดที่เอกชนอาจมีได๎ แทนการก าหนดอาวุธให๎เป็นอาวุธที่ใช๎เฉพาะใน

ราชการสงคราม และในประการสุดท๎าย โดยที่กิจการอันเกี่ยวกับอาวุธที่เอกชนไมํ

อาจมีหรือกระท าได๎ ตลอดจนการให๎กระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจตํางๆ มี

และใช๎อาวุธได๎นั้น เป็นกรณีที่มีความส าคัญตํอความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น 

สมควรให๎รัฐมนตรีวําการ กระทรวงกลาโหมเข๎ามามีสํวนในการควบคุมกิจการ

ดังกลําว โดยเป็นรัฐมนตรีผู๎รักษาการตามกฎหมายนี้ด๎วย จึงจ าเป็นต๎องตรา

พระราชบัญญัตินี้ . . .   

เมื่อพิจารณาเหตุผลในการออกพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นได๎วํามีเจตนารมณ์
เพ่ือให๎ประชาชนทั่วไปสามารถมีและใช๎อาวุธปืนบางประเภท และน าติดตัวไปได๎หากเหมาะสม 
ก าหนดโทษทางอาญาให๎น๎อยลงกวําที่ก าหนดในค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผํนดิน ก าหนด
ชนิดของอาวุธปืนที่เอกชนสามารถมีได๎หรือมีไมํได๎ ตลอดถึงก าหนดให๎กระทรวงทบวงกรมและ
รัฐวิสาหกิจตํางๆ สามารถมีและใช๎อาวุธได๎ โดยให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมเข๎ามา
ควบคุมดูแล11 

                                                           

 
11อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 25.  
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ตํอมามีการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ. ศ. 253012 โดยมีหมายเหตุท๎ายพระราชบัญญัติ ความวํา 

 
. . . เนื่องจากปัจจุบันมีการน าอาวุธที่ใช๎เฉพาะในการสงครามหรืออาวุธที่กฎหมาย

ไมอํนุญาตให๎มีและใช๎ มาใช๎ในการประกอบอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับซึ่งอาวุธ 

ดังกลําวมีประสิทธิภาพในการท าลายสูง กํอให๎เกิดความหวาดกลัวแกํประชาชน 

ประกอบกับกฎหมายที่ใช๎อยูํในปัจจุบันก าหนดโทษ ผู๎มีและใช๎อาวุธดังกลําวไว๎ต่ า 

ดังนั้นเพ่ือปราบปรามผู๎ครอบครองอาวุธเหลํานี้ให๎สิ้นไป สมควรเปลี่ยนแปลงบท

ก าหนดโทษเสียใหมํและยกเว๎นโทษให๎แกํผู๎มีอาวุธดังกลําวที่น าอาวุธนั้น ๆ        

มามอบให๎แกํนายทะเบียนท๎องที ่ ภายในเวลาที่ ก าหนด จึ งจ า เป็ นต๎อ งตรา

พระราชบัญญัตินี้ . . .  

 
และลําสุดได๎มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 254313 ซึ่งใช๎มาถึง
ปัจจุบันโดยมี เจตนารมณ์หรือเหตุผลในการตรา ดังนี้ ความวํา “อัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตให๎มี
และใช๎อาวุธปืน และใบอนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัว ได๎ใช๎บังคับมาเป็นเวลานาน ท า ให๎อัตรา
คําธรรมเนียมไมํเหมาะสม กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก๎ไขเพ่ิมเติมอัตราคําธรรมเนียมดังกลําว
ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น จึง จ าเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้  

เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์หรือเหตุผลในการออกรํางพระราชบัญญัติอาวุธปืนตั้งแตํ
อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น จะเห็นวําเพ่ือลดจ านวนอาชญากรรมที่เกิดจากการใช๎อาวุธปืนที่ใช๎ในเฉพาะการ
สงคราม หรือที่เรียกวํา ปืนเถื่อน โดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนที่ต๎องการมีและใช๎อาวุธปืนดั งกลําวน า
อาวุธปืนดังกลําวมาขออนุญาต หรือ น ามามอบให๎แกํนายทะเบียนท๎องที่ ซึ่งการดังกลําวเป็นวิธีลด
ปัญหาปืนเถื่อนหรืออาวุธปืนไมํมีทะเบียนในประเทศไทย และมีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีและใช๎
อาวุธปืนที่มีทะเบียนหรือถูกกฎหมาย ทั้งยังเปิดโอกาสให๎มีการพกพาในสถานการณ์ที่เหมาะสม จึง
                                                           

 
12พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

(ฉบับที่ 8) พ. ศ. 2530, ราชกิจจานุเบกษา 104, 141 (ฉบับพิเศษ) (24 กรกฎาคม 2530) หน๎า 22.   
 

13พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ 9) พ. ศ. 2543, ราชกิจจานุเบกษา 117, 92ก (11 ตุลาคม 2543) หน๎า 4. 
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อาจกลําวได๎วํา กฎหมายนั้นห๎ามมิให๎บุคคลมีอาวุธปืน เว๎นแตํมาขออนุญาต และกฎหมายยกเว๎นให๎
หนํวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจตํางๆมีอาวุธปืนได๎เพ่ือชํวยแบํงเบาภาระของต ารวจและทหาร14 

 
 
2.1.2 เจตนารมณ์ในการควบคุมการพกพาอาวุธปืนติดตัว 

เจตนารมณ์ในการควบคุมการพกพาอาวุธปืนนั้นต๎องศึกษาจากหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข๎องหรือได๎กลําวเกี่ยวกับเรื่องการพกพาไว๎ ดังนี้  

จากบันทึกข๎อสังเกตประกอบค าพิพากษาฎีกาที่ 405 ร. ศ. 12815 ของสมเด็จในกรม
หลวงราชบุรี มีความวํา   

 
. . . ต๎องยอมรับวําในเวลานี้ราษฎรถืออาวุธกวัดแกวํงได๎ในถนนหนทาง แตํอยํา
บรรจุกระสุน โค๎ด [โค๎ด หมายถึง กฎหมาย] ห๎ามไมํให๎ถืออาวุธไปในที่ชุมชนและใน
การขัตฤกษ์เทํานั้นเอง อันที่โค๎ดลงโทษเป็นการน๎อยไปเรื่องถืออาวุธนั้น ขีดเส๎นยาก 
วําจะลงโทษเพียงใด ไมํควรลงโทษเพียงใด เป็นต๎น ถือปืนไป ยิงนกเชํนนี้ เห็นได๎
แล๎ววําไมํควรลงโทษ แตํถ๎าถือดาบขาวๆ กวัดแกวํงในตรอกมืดตรอกเปลี่ยว ก็มีคน
เห็นกันมาวําควรลงโทษเป็นข๎อห๎ามได๎ กฎหมายอังกฤษขีดเส๎นดังนี้ คือ ท าโทษคนที่
ถืออาวุธโดยวิธีที่กระท าให๎ และกฎหมายอังกฤษบทนี้ก็ได๎เป็นกฎหมายมาแล๎วหลาย
ร๎อยปี เหตุไรเราไมํเอาอยํางนั้น อธิบายไมํได๎ เรื่องถืออาวุธ เชํนในคดีเรื่องนี้ ถ๎าเรา
พิจารณาตามกฎหมายอังกฤษแล๎ว ข๎อที่เป็นประเด็นนั้นมีวํา ผู๎ที่ถืออาวุธนั้นได๎ถือ
โดยสุภาพ หรือโดยกระท าให๎สาธารณชนต๎องหวาดเสียว . . . 16 

 
ตามท่ีสมเด็จในกรมหลวงราชบุรีทรงบันทึกข๎อสังเกตดังกลําวข๎างต๎นไว๎ ท าให๎มีการแก๎ไข 

ข๎อความมาตรานี้ในเวลาตํอมา โดย พระราชบัญญัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 
129 มาตรา 335(2) บัญญัติข๎อความใหมํวํา 

                                                           

 
14อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 26.  

 15ค าพิพากษาฎีกาที่ 405 ร.ศ. 128 เจ๎าพนักงานพลตระเวน โจทก์ นายแชํม หรือเหรียญ 
จ าเลย, ค าพิพากษาบางเรื่องของเสด็จในกรมหลวงราชบุรี เลํม 4 ร.ศ. 128, หน๎า 626.   
 

16ค าพิพากษาฎีกาที่ 405 ร.ศ. 128 เจ๎าพนักงานพลตระเวน โจทก์ นายแชํม หรือเหรียญ 
จ าเลย, ค าพิพากษาบางเรื่องของเสด็จในกรมหลวงราชบุรี เลํม 4 ร.ศ. 128, หน๎า  628-629.   
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. . . ผู๎ใดถืออาวุธปืนซึ่งอาจท าให๎เป็นที่หวาดเสียวแกํสาธารณชน หรือมีอาวุธพาไป
ใน ถนนหลวงหรือที่ประชุมสาธารณสถานตํางๆ โดยมันไมํได๎รับอนุญาตจากเจ๎า 
พนักงานอันชอบด๎วยกฎหมายให๎พาไปได๎ ทํานวํามันกระท า ความผิด ต๎องระวาง
โทษชั้น 1 แลให๎ริบศาตราวุธนั้นเสียด๎วย แตํข๎อความนี้หาหมายความถึงการถือ
อาวุธไมํ ประจุไปเพื่อประโยชน์ในการยิงสัตว์อันชอบด๎วยกฎหมายนั้นไมํ . . .17 

 
จากบทบัญญัติพระราชบัญญัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.129 

มาตรา 335(2) จะเห็นได๎วํานอกจากการควบคุมหรือห๎ามพกพาอาวุธปืนเพ่ือมิให๎เกิดอาชญากรรมที่
ร๎ายแรงขึ้นแล๎ว พระราชบัญญัตินี้ยังแสดงให๎เห็นเจตนารมณ์ที่จะปูองกันไมํให๎ผู๎พกพาอาวุธปืนที่บรรจุ
กระสุน พาอาวุธปืนไปสร๎างความหวาดกลัวให๎แกํสาธารณชนหรือประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจาก
กฎหมายอาญานั้นตราขึ้นเพื่อคุ๎มครองความสงบเรียบร๎อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ดังนั้น หากมีการพกพาอาวุธปืนที่มีการบรรจุกระสุนในลักษณะเปิดเผย กลําวคือ ตั้งใจ
จะแสดงให๎ผู๎อ่ืนเห็นวําตนพกพาอาวุธปืนติดตัวมาด๎วยหรือพาอาวุธปืนไปในที่ชุมนุมชนที่จัดขึ้นเพ่ือ 
นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด อันถือได๎วํากํอให๎เกิดความหวาดกลัวแกํสาธารณชน 
หรือประชาชนโดยทั่วไปอันเป็นการขัดตํอความสงบเรียบร๎อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงก าหนดข๎อห๎ามและระวางโทษไว๎ 

กฎหมายควบคุมการพกพาอาวุธปืนในสมัยสมเด็จกรมหลวงราชบุรี จะดูที่ความร๎ายแรง
และ ลักษณะการพกพาอาวุธปืนเป็นส าคัญ หากการพาอาวุธปืนนั้นอยูํในลักษณะที่ไมํบรรจุกระสุนปืน 
กลําวคือไมํสามารถน ามาใช๎ได๎ทันที หรือการพาไปเพ่ือประโยชน์ในการยิงสัตว์ ก็สามารถจะพาติดตัว 
ไปได๎โดยไมํต๎องขออนุญาตจากเจ๎าพนักงานเสียกํอน 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.129 ยังมี 
มาตรา 335(2) ซ่ึงบัญญัติวํา “ผู๎ใดมีศาตราวุธไมํวําอยํางใดใด เข๎าไปในที่ประชุมชนเวลามีงานนักขัต
ฤกษ์ ทําน วํามันมีความผิด ต๎องระวางโทษขั้น 1 และให๎ริบอาวุธปืนนั้น18 

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.129 ทั้ง

สอง อนุแล๎วจะเห็นวํา มาตรา 335(2) วรรคแรกเมื่อมีใบอนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัวไมํมีความผิดแตํ

อาจถูก เจ๎าพนักงานสั่งพักใช๎ใบอนุญาตมีก าหนดเวลา หรือสั่งเพิกถอนใช๎ใบอนุญาตได๎ กรณีผู๎ถือ

                                                           

 
17อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 37.  

 
18อ้างแล้ว เชิงอรรถที่6, น. 37.   
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ใบอนุญาตให๎ มีอาวุธปืนติดตัว กํอให๎เกิดความหวาดกลัวแกํสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป แตํหากมี

อาวุธปืนติดตัว เข๎าไปในที่ชุมชนเวลามีงานนักขัตฤกษ์ตามมาตรา 335(3) กฎหมายไมํได๎บัญญัติ

ข๎อยกเว๎นไว๎ วํา“โดยมิได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงาน” เฉกเชํนเดียวกับ มาตรา 332(2) ฉะนั้นมาตรา

นี้จึงหมายความวํา แม๎ จะมีใบอนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัวก็มีความผิด19 

ตํอมาเมื่อยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญา และได๎ใช๎ประมวลกฎหมายอาญาแทนก็ได๎มี 

บทบัญญัติในการห๎ามพกพาอาวุธปืนติดตัวไว๎ในมาตรา 371 วํา “ผู๎ใดพาอาวุธไปในเมืองหมูํบ๎านหรือ 

ทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไมํมีเหตุสมควรหรือพาไปในที่ชุมนุมชนที่ได๎จัดให๎มีขึ้นเพ่ือนมัสการ 

รื่นเริงหรือการอันใด ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินหนึ่งร๎อยบาทและให๎ศาลมีอ านาจสั่งให๎ริบอาวุธนั้น” 

เมื่อพิจารณามาตรา 371 จะเห็นได๎วําสามารถแยกการกระท าความผิดได๎ 2 ประเภท 

คือ20                    

 1)  การพาอาวุธไปในหมูํบ๎านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไมํมีเหตุสมควร 

อยํางหนึ่ง และ  

 2)  การพาอาวุธไปในชุมนุมชนที่ได๎จัดให๎มีขึ้นเพ่ือนมัสการ หารรื่นเริงหรือการอ่ืนใด 

อีกอยํางหนึ่ง   

จะเห็นได๎วํา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ตํางกับกฎหมายลักษณะอาญา 

เนื่องจาก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 มิได๎กลําวถึงการได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงาน และ

มิได๎แยกการ มีอาวุธปืนเข๎าไปในสถานที่ตํางๆเป็นอนุดังที่ปราฏในกฎหมายลักษณะอาญา แตํเขียน

รวมเป็นวรรค เดียว21 

สํวนพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธ ปืน พ.ศ. 2490 แตํเดิมมิได๎มีการบัญญัติเรื่องการพกพาอาวุธปืนเอาไว๎ แตํเมื่อเกิดเหตุการณ์ใน

                                                           

 
19ภิญโญ ภูํประเสริฐ, ปัญหาเกี่ยวกับการมีอาวุธปืนติดตัว, สืบค๎นเมื่อวันที่  5 มีนาคม 2559, 

จาก http://elib.coj.go.th /Article/ d5_10_6 .pdf     
 

20อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 28.  
 

21อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19.   
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วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พลเรือเอก สงัด ชลออยูํ หัวหน๎าคณะปฏิรูปการปกครองแผํนดิน ได๎

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผํนดิน ฉบับที่ 44 ในวันที่ 21 ตุลาคม พ. ศ. 2519 โดยมี

เจตนารมณ์ ดังนี้ 

. . . คณะปฏิรูปการปกครองแผํนดินมีความปรารถนาที่จะรักษาไว๎ซึ่งความสงบ

เรียบร๎อยภายในประเทศ และให๎ประชาชนได๎รับความปลอดภัยจากอาชญากรรม

ให๎มากที่สุด และโดยที่เพํงเล็งเห็นวําการแก๎ไขกฎหมายวํา ด๎วยอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ให๎เหมาะสมกับ

สถานการณ์และความเป็นไปของบ๎านเมืองในระยะนี้ จะมีสํวนชํวยรักษาความสงบ

สุขและลดจ านวนความรุนแรงในการกํออาชญากรรมลงได๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ

แก๎ไขบทบัญญัติในเรื่อง การออกใบอนุญาตส าหรับการพกพาอาวุธปืน การเพ่ิม

อัตราโทษการกระท าความผิดที่ฝุาฝืนพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนการให๎หนํวย

ราชการและ รัฐวิสาหกิจตําง ๆ ที่มีความจ าเป็นสามารถมีและใช๎อาวุธปืนได๎ตาม

ความเหมาะสม เพ่ือปูองกันทรัพย์สินอันใช๎เพื่อประโยชน์สาธารณะและเป็นการลด

ภาระหน๎าที่ของราชการ ต ารวจหรือทหาร . . .   

โดยข๎อ 3 ให๎เพ่ิมความตํอไปนี้เป็น มาตรา 8 ทวิ แหํงพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง 
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดังนี้ 

 
. . . มาตรา 8 ทวิ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมูํบ๎าน หรือทาง

สาธารณะ โดยไมํได๎รับใบอนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัว เว๎นแตํเป็นกรณีที่ต๎องมีติดตัว

เมื่อมีเหตุจ าเป็นและเรํงดํวนตามสมควรแกํพฤติการณ์ ไมํวํากรณีใด  ห๎ามมิ ให๎พา

อาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได๎จัดให๎มีขึ้น เพ่ือนมัสการ  การ

รื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด ความในมาตรานี้มิให๎ใช๎บังคับแกํเจ๎าพนักงานซึ่ง

มีหน๎าที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น . . .  

 
จะเห็นได๎วํา มาตรา 8 ทวิ นั้นห๎ามมิให๎พกพาอาวุธปืนไปยังเมือง หมูํบ๎าน หรือทาง

สาธารณะ ห๎ามไมํได๎รับใบอนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัว แตํยังมีข๎อยกเว๎น ในกรณีจ า เป็นและเรํงดํวน



21 
 
 

ตามสมควรแกพํฤติการณ์ ซึ่งต๎องดูเป็นกรณีๆ ไป แตํหากเป็นที่ชุมนุมชน การรื่นเริง หารมหรสพ เป็น
ต๎น เชํนนี้ห๎ามพกพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยเด็ดขาด ไมํมีข๎อยกเว๎นแตํอยํางใด 

จากการศึกษาปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมักจะเกิดขึ้นจากการพกพาอาวุธปืนไปยังที่ 
สาธารณะเป็นประจ า จะเห็นได๎จากขําวตามหน๎าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อมวลชน 
อ่ืนๆ จึงต๎องมาชั่งน้ าหนักหาข๎อดีข๎อเสียวํา การพกพาอาวุธปืนเป็นสาเหตุที่กํอให๎มีการกํ อ
อาชญากรรมขึ้นในสังคมไทยหรือไมํ และประชาชนทั่วไปพกพาอาวุธปืนติดตัวไปเนื่องจากเอาไว๎
ปูองกันชีวิตหรือ ทรัพย์สินของตนมากกวําการพกพาเพ่ือแสดงความมีอ านาจ หรือเพ่ือให๎ผู๎ อ่ืน
หวาดกลัว หรือเพ่ือกํอเหตุอาชญากรรมใชํหรือไมํ 

เมื่อมองในแงํสังคมไทยในปัจจุบัน การเปิดโอกาสให๎บุคคลพกพาอาวุธปืนอยํางเสรีอาจ
น ามาซึ่งภยันตรายที่ละเมิดความปลอดภัยของสํวนรวมหรือคนในสังคม ดังนั้นจึงต๎องมีการควบคุมการ 
พกพาอาวุธปืน ในทางกลับกัน เมื่อเจ๎าหน๎าที่รัฐ ทหาร ต ารวจไมํสามารถคุ๎มครองความปลอดภัยของ 
ประชาชนในสังคมได๎อยํางทั่วถึง ไมํสามารถรักษาความสงบเรียบร๎อยในสังคมได๎ อาวุธปืนก็เป็น 
เครื่องมือที่ใช๎ปูองกันตนได๎เป็นอยํางดี อยํางไรก็ตาม การควบคุมอาวุธปืนโดยห๎ามพกพาอาวุธปืนนั้น 
แม๎จะชํวยให๎เกิดความปลอดภัยของสังคมสํวนรวม หรือไมํกํอให๎เกิดความหวาดกลัวในประชาชนทั่วไป 
ขณะเดียวกันก็เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนด๎วย ซึ่งกฎหมายที่จะจ ากัด 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปได๎นั้นต๎องมีกฎหมายให๎อ านาจไว๎ และขณะเดียวกันก็มีการจ ากัดการ 
ใช๎อ านาจของรัฐโดยกฎหมายเชํนเดียวกัน22 

ดังนั้น อ านาจของรัฐในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต๎องกระท าตามกฎหมาย
โดยเครํงครัด และต๎องชั่งน้ าหนักระหวํางสัดสํวนของประโยชน์สาธารณะและการจ ากัดสิทธิของ
ปัจเจกชนอีกด๎วย ซึ่งในปัจจุบันพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง 
และสิ่ง เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยเพียง
ฉบับเดียวที่ ใช๎บังคับอยูํ ซึ่งแม๎จะมีการแก๎ไขอยูํหลายครั้งก็ยังไมํสามารถมีประสิทธิภาพพอที่จะใช๎
ควบคุมการกํอให๎เกิดอาชญากรรมในสังคมไปพร๎อมๆกับการท าให๎ประชาชนทั่วไปรู๎สึกถึงความ
ปลอดภัยในชีวิต รํางกาย และทรัพย์สินของตนได๎23  อีกทั้งยังมีชํองโหวํมากมายในการใช๎อ านาจ

                                                           

 
22อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9,  น. 29.  

 
23เกียรติกูล พูลศิลป์, Wการบังคับใช๎พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน .” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552), น. 25-26.  
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ดุลพินิจพิจารณาการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน และดุลพินิจในการพิจารณาวําอยํางไรจึงเป็นเหตุ
จ าเป็นเรํงดํวนและสมควรแกํพฤติการณ์ จึงเป็นปัญหาที่สมควรได๎รับการแก๎ไขโดยเร็ว24 
 
2.2 ความสัมพันธ์ของอาวุธปืนกับอาชญากรรม 

 
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในปัจจุบันมีความเกี่ยวข๎องกับอาวุธปืนในฐานะที่

เป็นอาวุธที่ใช๎ในการกํออาชญากรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตและรํางกาย ซึ่ง
เมื่อมีอาวุธปืนเข๎ามาเก่ียวข๎องก็ยํอมสํงผลให๎การกํออาชญากรรมนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

ส าหรับประเทศไทยนั้นถือได๎วําประชาชนครอบครองอาวุธปืนเป็นจ านวนสูงที่สุดในกลุํม
ปะเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยอ๎างอิงข๎อมูลจากองค์การระหวํางประเทศด๎านการวางแผนและ
นโยบายปูองกันการบาดเจ็บจากการวางแผนและนโยบายจากการใช๎อาวุธปืน "กันโพลิซี" เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2554 ระบุวํา "ประเทศไทย เป็นชาติที่มีผู๎ถือครองปืนมากที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎" 

โดยประเทศไทยมีพลเมืองครอบครองปืนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ มากกวํา
ฟิลิปปินส์ 4 เทํา ในปี พ.ศ. 2554 ไทยมีอัตราการกํออาชญากรรมจากปืนสูงที่สุดในเอเชีย ทุก 
100,000 คน จะถูกฆําด๎วยอาวุธปืน 5.3 คน เปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ที่มีเพียง 0.2 คน25 

นอกจากนี้จากข๎อมูลของกระทรวงมหาดไทย (มท.) และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
รายละเอียดอาวุธปืนทั่วประเทศทั้งหมดที่อนุญาตให๎ครอบครอง ตั้งแตํปี 2553-2554 และมีการ
อนุมัติให๎น าเข๎าอาวุธปืน ตั้งแตํปี 2550-2554 มีดังนี ้
1. ในปี 2554 อาวุธปืนที่อนุญาตให๎บุคคลครอบครองทั่วประเทศมี 2 ประเภท คือ 
           1.1 อาวุธปืนสั้น จ านวน 3,744,877 กระบอก 
           1.2 อาวุธปืนยาว จ านวน 2,476,303 กระบอก 
           รวมจ านวน 6,221,180 กระบอก 
2. มีการอนุมัติให๎น าเข๎าอาวุธปืนตั้งแตํปี 2550-2554 จ านวน 2 ชนิด คือ อาวุธปืนสั้น และอาวุธปืน
ยาว จ านวนทั้งสิ้นแยกเป็นรายปี ดังนี้ 
 2.1 ปี 2550 จ านวน 61,112 กระบอก แยกเป็น 

                                                           

 
24อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9,  นง 29-30.  
25สืบค๎นเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2558,  จาก

http://news.voicetv.co.th/thailand/54138.html 

http://news.voicetv.co.th/thailand/54138.html
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      -อาวุธปืนสั้น จ านวน 48,063 กระบอก 
     -อาวุธปืนยาว จ านวน 13,049 กระบอก 
      2.2 ปี 2551 จ านวน 64,798 กระบอก แยกเป็น 
      -อาวุธปืนสั้น จ านวน 45,826 กระบอก 
     -อาวุธปืนยาว จ านวน 18,972 กระบอก 
      2.3 ปี 2552 จ านวน 35,589 กระบอก แยกเป็น 
      -อาวุธปืนสั้น จ านวน 15,933 กระบอก 
     -อาวุธปืนยาว จ านวน 19,656 กระบอก 
      2.4 ปี 2553 จ านวน 80,730 กระบอก แยกเป็น 
      -อาวุธปืนสั้น จ านวน 65,193 กระบอก 
      -อาวุธปืนยาว จ านวน 15,537 กระบอก 
      2.5 ปี 2554 จ านวน 21,102 กระบอก แยกเป็น 
      -อาวุธปืนสั้น จ านวน 11,175 กระบอก 
      -อาวุธปืนยาว จ านวน 9,927 กระบอก 

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2555 มีตัวเลขของผู๎ขึ้นทะเบียนอาวุธปืนถูกต๎องตามกฎหมายใน

ประเทศไทยรวมทั้งสิ้นสูงถึงจ านวน  6,221,180 กระบอก แบํงเป็น อาวุธปืนสั้น 3,744,877 กระบอก 

และอาวุธปืนยาว จ านวน 2,476,303 กระบอก 

จากการข๎อมูลดังกลําว ท าให๎ทราบวํา มีปืนถูกกฎหมายในประเทศไทยถึง 6.2 ล๎าน

กระบอก จากจ านวนประชากรไทยทั้งหมด 63 ล๎านคน ซึ่งสามารถค านวณงําย ๆ คือ ทุก 10 คน จะมี

ปืนถูกกฎหมาย 1 กระบอก โดยจ านวนนี้นับเฉพาะปืนถูกกฎหมาย ยังไมํรวมปืนเถื่อนและปืนไทย

ประดิษฐ์ที่มีอยูํเป็นจ านวนมาก ซึ่งข๎อมูลดังกลําวนําจะท าให๎หลายฝุายหันมาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ

การครอบครองปืนอยํางจริงจัง ไมํวําจะเป็นปืน หรือกระสุนปืนชนิดใดก็ตาม เพ่ือปูองกันปัญหา

อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต26 

                                                           
26สืบค๎นเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2558, จาก

http://www.isranews.org/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8
%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99/item/18106-
gun.html 
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การใช๎อาวุธปืนในการประกอบอาชญากรรมในปัจจุบัน  

ในปัจจุบันแม๎ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม๎ เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งเจตนารมณ์ในการออกพระราชบัญญัติดังกลําว และ

ความ มุํงหมายของคณะปฏิรูปการปกครองแผํนดินในการที่ออกค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง

แผํนดิน ฉบับที่ 44 ที่มีข้ึนเพื่อยกเลิก เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม๎ เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น คือ ปรารถนาที่จะรักษาไว๎ซึ่งความสงบเรียบร๎อย 

ภายในประเทศ ให๎ประชาชนได๎รับความปลอดภัยจากอาชญากรรมให๎มากที่สุด รักษาความสงบสุข 

และลดจ านวนความรุนแรงในการกํออาชญากรรมลงได๎ แตํกลับมีปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น 

เรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบัน   

โดยอาชญากรรมนั้นมักมีอาวุธปืนเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยในการกํออาชญากรรมให๎สะดวก

มากขึ้น เนื่องจากมีอานุภาพร๎ายแรง สามารถท าให๎ถึงแกํความตายได๎ เมื่อผู๎ ใดพบเห็นก็เกิดอาการ

เกรงกลัวตํอชีวิตและรํางกาย ทั้งยังมีขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก แอบซํอนได๎งํายอีกด๎วย  

อาชญากรผู๎ประสงค์ตํอชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน จึงมักใช๎อาวุธปืนเป็นตัวชํวยให๎บรรลุ 

วัตถุประสงค์งํายยิ่งขึ้น หรือแม๎กระทั่งบุคคลอ่ืนผู๎มีหรือพกพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยมีเจตนาไมํวําจะ 

เป็นปูองกันตัวเองหรือทรัพย์สิน หรือแม๎กระทั่งต๎องการท าให๎ผู๎อ่ืนเกรงกลัวนั้น เมื่อมีการบันดาลโทสะ 

หรือไมํอาจควบคุมอารมณ์โกรธของตนได๎ก็อาจใช๎อาวุธปืนนี้ กํออาชญากรรมหรือท าให๎เกิดเหตุการณ์

ทีก่ํอให๎เกิดความเสียหายขึ้นได๎โดยไมํคาดคิด เชํน การยิงกันในสถานบันเทิง การขับรถเฉี่ยวชนกันแล๎ว

มีปากมีเสียงกันจนน าอาวุธปืนมายิงจนท าให๎ผู๎ อ่ืนถึงแกํความตาย อันเคยได๎ปรากฏเป็นขําวตาม

สื่อมวลชนตํางๆ มาแล๎ว เป็นต๎น ท าให๎อาวุธปืนที่มีวัตถุประสงค์ในการมีอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติ

อาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 กลําวคือ เพ่ือ

ปูองกันตนเองไว๎ในบ๎าน เพ่ือลําสัตว์ และเพ่ือการกีฬา กลับกลายเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการประกอบ

อาชญากรรม หรือ เอามาใช๎ยิงกันโดยเห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลา หรือน ามาปูองกันตัวกันภายในรถ

หรือยานพาหนะอ่ืนๆ ซึ่งรัฐ ควรหาทางแก๎ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนอยํางเร็วที่สุด โดยเริ่มจากอาวุธปืนที่

จดทะเบียนถูกต๎องตาม กฎหมาย และเมื่อสามารถแก๎ปัญหาอาวุธปืนที่จดทะเบียนถูกต๎องตาม
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กฎหมายได๎อยํางจริงจังแล๎ว จึง คํอยจัดการกับปัญหาอาวุธปืนที่ไมํจดทะเบียนอยํางถูกต๎องตาม

กฎหมาย เป็นล าดับถัดไป27    

 
2.3 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายควบคุมอาวุธปืน 

 
2.3.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบวํามีการน าปืนใหญํมาใช๎ตั้งแตํสมัยอยุธยาตอนต๎น มี

เอกสารโบราณที่กลําวถึงปืนใหญํหลายครั้ง เชํน พระราชพงศาวดารกรุงสยามเลําวํา สมเด็จพระมหา

จักรพรรดิ (ครองราชย์ พ.ศ. 2091-2111) โปรดเกล๎าให๎น าปืนใหญํมีชื่อวํา “นารายณ์ สังหาร”ลงเรือ

ไปยิงกองทัพของพระเจ๎าหงสาวดีตะเบ็งชะเวตี้28   

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ เอกอัคร

ราช ทูตฝรั่งเศสผู๎มีอ านาจเต็มของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 พระเจ๎าแผํนดินฝรั่งเศส ซึ่งเข๎ามาทูลพระราช-

สาส์นเจริญสัมพันธไมตรี ณ สยามประเทศ ได๎บันทึกเรื่องราวที่พบเห็นในครั้งนั้นในหนังสือเรื่อง 

“จดหมาย เหตุ ลาลูแบร์” เกี่ยวกับปืนใหญํของชาวสยามวํา “ชาวสยามไมํใครํมีปืนใหญํมากโปตุเกตุ

เมื่อมาเกาผู๎หนึ่งที่ถึงแกํกรรมในราชการสงครามได๎หลํอปืนใหญํถวาย (สมเด็จพระนารายณ์ฯ) หลาย

กระบอกแตํ ปืนใหญํที่โปตุเกตุหลํอเหลํานั้นข๎าพเจ๎าสงสัยวําเขารู๎จักท าดีได๎จริงจังเหมือนในทวีปยุโรป

เจียวหรือ แตํบางทํานบอกข๎าพเจ๎าวําเมื่อท าก็เอาฆ๎อนตีย้ ากระบอกปืนเวลาเผาแดง ให๎เนื้อเหล็กแนํน

ด๎วยเหมือนกัน มิใชํเทเหล็กหลอมเอาลวก ๆ แตํพอแล๎ว ๆ ไป”29   

สํวนอาวุธปืนนั้น แตํเดิมเรียกกันวําปืนไฟ มีการน ามาใช๎ในเมืองไทยเมื่อมีการติดตํอทาง 

การค๎ากับทางโปรตุเกสในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ. 2034-2037) โดยเฉพาะใน 

สมัยพระไชยราชาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2076-2089) มีการวําจ๎างกองพลปืนไฟและทหารรับจ๎าง 

                                                           

 
27อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9,  น. 64-65. 

 28สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย, กฎหมายและคดีอาวุธปืน, (กรุงเทพมหานคร: 
หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2553), น. 1-3. 
 

29พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ เลํม 1, (พระ
นคร: องค์การค๎าของคุรุสภา, 2505), น. 83.   
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ชาวโปรตุเกสเข๎ามาเป็นทหารในราชส านัก ปืนที่น าเข๎ามามีสองแบบหลักๆ กลําวคือ ปืนไฟแบบพกพา

ซึ่งเป็นปืนขนาดสั้นบรรจุกระสุนทีละ 1 นัด แล๎วยิงในระยะกลาง และปืนคาบศิลาเป็นปืนยาวที่ 

ออกแบบมาให๎ยิงในระยะไกล   

แม๎วํามีการน าอาวุธปืนมาใช๎ในประเทศไทยตั้งแตํสมัยอยุธยาตอนต๎น แตํยังไมํปรากฏวํา

มีกฎหมายออกมาควบคุมการใช๎อาวุธปืนโดยตรง แตํก็มีความคิดที่จะออกกฎหมายควบคุมการมีอาวุธ 

ปืนไว๎ในความครอบครองของบุคคลมานานแล๎ว ดังที่ปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2295 ได๎มีการ 

ออก “กฎให๎แกํผู๎รักษาเมืองผู๎รั้งกรมการเมือง จ.ศ. 144” ก าหนดให๎มีการท าต าหนิรูปพรรณปืนไว๎วํา 

“...ถ๎าลูกบ๎านนั้นมีปืนไว๎สาหรับตัวใช๎ ก็ให๎เอาปืนนั้นมาชํวยบอกแกํผู๎ใหญํ นายบ๎าน และให๎ผู๎ใหญํบ๎าน 

นั้นวัดชั่นยาวและกฎหมายเอารูปพรรณปืนนั้นไว๎ ถ๎าแลหาจาฤกมิได๎ให๎เอาไปให๎ผู๎รักษาเมือง ผู๎รั้ง 

กรมการจาฤกปืนนั้นลงในล ากล๎องปืนนั้นให๎ส าคัญตามกฎ” แล๎วให๎มอบปืนนั้นไว๎ให๎แกํเจ๎าของให๎ 

เอาไว๎ส าหรับตัว...”30กลําวคือ ก าหนดวําถ๎าบุคคลใดมีอาวุธปืนเอาไว๎ใช๎สํวนตัว ถ๎าปืนไมํมีรูปพรรณ 

หรือมีแตํเป็นภาษาท่ีอํานไมํได๎ ให๎มาท าเครื่องหมายไว๎ 

ตํอมาได๎มีข๎อบังคับเกี่ยวกับอาวุธปืน เทําที่ปรากฏสํวนใหญํมักอยูํในรูปของประกาศ 

กลําวคือ ในปี จ.ศ. 1220 (พ. ศ. 2401) ได๎มี “ประกาศตั้งผู๎จับคนยิงปืนในแขวงกรุงเทพฯ โดยมิได๎

บอกปากเสีย” และในปี จ. ศ. 1220 นั้นเองก็ได๎มี “ประกาศเรื่องยิงปืนให๎ขออนุญาตกํอน”   

ในปี จ. ศ. 1222 (พ. ศ. 2403) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 4 ได๎

โปรดเกล๎าให๎มีพระราชบัญญัติกฎหมายท๎องน้ า, ห๎ามบุกรุก, ห๎ามยิงปืน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการห๎ามยิงปืน

ตอน หนึ่งมีความวํา  

“...อนึ่ง ถ๎ายิงปืนศิลาแลปืนนกหลอก ตามวังเจ๎าตํางกรมแลเจ๎ายังไมํได๎ตั้งกรมแลบ๎าน 

ข๎าราชการผู๎ใหญํผู๎น๎อยจะตั้งปูอมหัดบุตรหลานญาติพ่ีน๎องบําวไพรํให๎ช านิช านาญในการยิงปืนเล็กก็ได๎ 

แตํให๎จดหมายไปบอกตํอเจ๎าพนักงานกรมมหาดไทย กรมพระกระลาโหม ให๎รู๎ก าหนดเวลาทุกวันฤาใน 

                                                           

 
30นรังสรรค์ ศิลป์ประกอบ, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน.” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554), น.15.  
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วันมีก าหนด เจ๎าพนักงานกรมมหาดไทยจะได๎ให๎กรมพระแสงไปตรวจตราดูปูอมที่จะหัดยิงให๎พ๎นทาง 

คนเดินไปเดินมา เมื่อหัดยิงนั้นจะได๎ไมํถูกเป็นอันตราย 

อนึ่งถ๎าไปยิงสัตว์ก็ยิงได๎แตํที่ปุาที่ทุํงนาที่มิใชํที่วัดที่บ๎านมิใชํทางคนที่เดินไปมา ถ๎าจะยิง

ในวัด ที่บ๎านที่หนทางคนเดินไปมาผู๎ที่จะยิงลางทีคนดีบ๎าง คนเมาสุราบ๎าง ไมํทันเห็นคนก็จะไปถูกคน

ปุวย เจ็บตาย ครั้นไปเอาตัวผู๎ที่ยิงถูกคนตายนั้นมาจะปรับไหมท าโทษตามกฎหมายวํายิงคนตาย ผู๎ที่

ยิงนั้นก็ เถียงวําหาได๎แกล๎งยิงคนไมํ ต๎องถุ๎งเถียงโอกเอกกันกวําจะตัดสินตกลงก็ยาก ปืนนั้นก็เป็นอาวุธ

ทางไกล อาจที่จะท าลายชีวิตคนได๎กวําจักษุเห็น คือบังฝา บังต๎นไม๎ ไมํเห็นได๎ด๎วยจักษุ ปืนก็ตลอดไป

ถูกคนตาย ได๎ เหตุนี้จึงได๎ตั้งกฎหมายไว๎ห๎ามมิให๎ยิงปืนเล็กที่บ๎านหรือที่ปุาที่ทุํงก็ดี ห๎ามมิให๎ยิง ช๎างม๎า

แลโค กระบือแลสัตว์ ที่เจ๎าของหวงห๎ามเลี้ยงไว๎ถ๎าผู๎ใดไมํฟังขืนยิงปืนให๎ผิดแตํกฎหมายนี้ จะต๎องปรับ

ไหมเงิน ตั้งแตํ 160 บาทขึ้นไป และ 400 บาทลงมา ตามยิงมากแลน๎อยตามกฎหมาย ถูกช๎างม๎าโค

กระบือสุกร เป็ดไกํสัตว์ที่มีเจ๎าของเลี้ยงอยูํท าให๎ตาย จะต๎องคิดเงินให๎ตามราคาของๆเจ๎าของตามของ

มากแลน๎อย อีกสํวนหนึ่ง ถ๎าคนฝุายไทยยิงถูกคนปุวยเจ็บตายจะปรับไหมลงโทษ ตามกฎหมายเดิมใน

ประเทศสยาม ถ๎าคนตํางประเทศถูกยิงคนปุวยเจ็บตาย กงสุลจะปรับไหมท าโทษตามกฎหมาย”31 

กฎหมายนี้ ได๎เลิกใช๎เมื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 

ในปี จ.ศ. 1229 (พ.ศ. 2410) มี “ประกาศห๎ามไมํให๎พนักงานผู๎ยิงปืนพิธีตรุษ ท าอยําง

อ๎าย นาก อ๎ายแย๎ม ปีเถาะนพศก” ในประกาศฉบับนี้มีความบัญญัติวํา อ๎ายนาก หลวงสุรินทรเดช 

และอ๎าย แย๎มขุนจงใจยุทธ ท าความผิดให๎ขัดเคืองใต๎ฝุาละอองฯ ให๎ลงพระราชอาญาจ าไว๎ ณ คุก ถ๎า

พนักงานยิง ปืนในพระราชพิธีตรุษ ณ วัน 14ฯ 4 ค่ า ปีเถาะนพศก ถ๎าผู๎ต๎องการยิงปืนกระท าความผิด

ให๎ขัดเคือง ฝุาละอองฯ เหมือนอยํางอ๎ายนาก อ๎ายแย๎ม จะเอาตัวผู๎นั้นท า โทษถึงประหารชีวิตพร๎อม

ด๎วยกันกับอ๎าย นาก อ๎ายแย๎มนั้น ตํอมาไมํปรากฏแนํชัดวําเป็นปีใด ได๎มี “ประกาศยิงปืน  อาฎานา 

ฝั่งตะวันตก”  

ในปี จ.ศ. 1236 (พ.ศ. 2417) มี “ประกาศเรื่องปืนแคตริงกัน” โดยก าหนดห๎ามมิให๎ซื้อ 

ขาย แลกเปลี่ยน หรือหาไว๎ใช๎สอยซึ่งปืนแคตริงกันหรือปืนหลายล ากล๎อง 

                                                           

 
31อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.31.  
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ในปี จ.ศ. 1246 (พ.ศ. 2427) มี “ประกาศห๎ามเครื่องศาสตราวุธ กระสุนดินด า” โดย

ก าหนด ห๎ามมิให๎น า เครื่องศาสตราวุธ และกระสุนดินด าและเครื่องระเบิดตํางๆ เข๎ามาใน

ราชอาณาจักร และมี “ประกาศเจ๎านครเชียงใหมํ ห๎ามมิให๎ราษฎรลักลอบซื้อเครื่องศาสตราวุธ 

กระสุนดินด า” กลําวคือใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 5 ในชํวงต๎น

รัชกาลนั้น เชียงใหมํยังมีฐานะ เป็นประเทศราชของสยาม ทางกรุงเทพเพียงแตํสํงข๎าหลวงก ากับขึ้นไป

เป็นที่ปรึกษาให๎กับเจ๎าผู๎ครอง นครเทํานั้น ดังนั้น เชียงใหมํจึงมีอ านาจที่จะออกกฎหมายภายในใช๎เอง

ได๎32 

ตํอมา ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) มี “ประกาศข๎อบังคับสาหรับอาวุธตํางๆ กระสุนดินปืนซึ่ง

มา จากตํางประเทศให๎ใช๎ไปพลางกํอน ร.ศ. 118” โดยห๎ามมิให๎ผู๎ใดบรรทุกเครื่องศาสตราวุธ กระสุน

ดินด าเข๎าในราชอาณาจักรสยาม เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากพนักงานฝุายสยามกํอน และให๎ตรา 

พระราชบัญญัติเข๎าโดยผิดกฎที่ก าหนดมีโทษปรับและจ าขัง หรือทั้งปรับทั้งจ าและให๎ริบเป็นของ 

รัฐบาลสยาม ในปี ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) อีกเชํนกัน ได๎มี “ประกาศห๎ามมิให๎ถืออาวุธปืนและยิงปืน 

และให๎จุดใต๎ตามเพลิงในเวลากลางคืนในมณฑลตํางๆ” แตํประกาศนี้ได๎ถูกยกเลิกไปในปี ร.ศ.128 

(พ.ศ.2452) 

ในปี ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2450) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ได๎

ทรง โปรดเกล๎าตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ขึ้นใช๎บังคับ โดยกฎหมายฉบับนี้ได๎มีบทบัญญัติ 

เกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนในสํวนลหุโทษ กลําวคือ ปรับไมํเกินหนึ่งร๎อยบาทในลักษณะความผิดที่ผู๎ใด 

พกพาอาวุธปืนที่บรรจุกระสุนปืนเข๎าไปในหมูํบ๎านในเมืองในที่ชุมนุมชน และห๎ามเด็ดขาดไมํให๎น า 

อาวุธปืนเข๎าไปในงานนักขัตฤกษ33 

ในปี ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ก็ได๎มี “ประกาศข๎อบังคับส าหรับการที่จะน าปืนและปัศตัน 

กระสุนดินด าเข๎ามาในมณฑลภูเก็ต” ซึ่งเป็นการให๎อ านาจข๎าหลวง เทศาภิบาล และผู๎วําราชการเมือง 

ในมณฑลภูเก็ต ออกใบอนุญาตให๎น าปืนเข๎ามาในเมืองได๎ตามข๎อบังคับที่ก าหนดไว๎ 

                                                           

 32อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 30, น.15. 
 

33อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6,  น.32.   
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 6 ปี ร.ศ.131 (พ.ศ. 2455) 

อาวุธ ปืนในประเทศไทยมีความแพรํหลายมากขึ้น จึงได๎มี “พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่อง

กระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131” พระราชบัญญัตินี้ห๎ามมิให๎ผู๎ใดท า หรือซํอมแซม หรือค๎าขาย หรือมี

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนในราชอาณาจักร โดยมิได๎รับอนุญาตจากรัฐบาล กลําวคือต๎องได๎รับอนุญาต

จากนาย ทะเบียนอ าเภอเสียกํอน สํวนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช๎ในยามสงคราม ห๎ามมิให๎

ออก ใบอนุญาตในการน าข๎า ท า ซื้อขาย ซํอมแซมเป็นอันขาด แตํเมื่อมีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติ 

อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131 (พ.ศ. 2455) นั้น ให๎ใช๎บังคับเฉพาะ 

กรุงเทพมหานคร (ตั้งแตํ   1 ตุลาคม รศ. 113 เป็นต๎นไป) และได๎ก าหนดวําถ๎าจะให๎บังคับใช๎ในมณฑล 

อ่ืนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนกระทั่งวันที่ 7 สิงหาคม ร.ศ. 132 (พ.ศ. 2546) จึงมี 

“พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131” ก าหนดให๎ใช๎ใน 17 มณฑล 

ตั้งแตํ 1 พฤศจิกายน ร.ศ. 132 (พ.ศ. 2456) เป็นต๎นไป 

หลังจากได๎ประกาศใช๎พระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนรัตนโกสินทรศก 

131 แล๎ว ก็ได๎มีประกาศและกฎเสนาบดีตําง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุน

ปืน รัตนโกสินทรศก 131 และในปี พ.ศ. 2458 ก็ได๎มี “ประกาศแก๎ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ

อาวุธ ปืน และเครื่องกระสุนปืน รัตนโกสินทรศก 131” โดยก าหนดค าวําอาวุธปืนเสียใหมํ ให๎มี

ความหมาย วําอาวุธปืนทุกชนิดรวมทั้งที่ใช๎ยิงได๎ด๎วยวิธีอัดลมหรือเครื่องกลอยํางใด และตลอดถึงสํวน

ใดของอาวุธ ปืนนั้น ๆ ด๎วย แตํไมํกินความถึงปืนส าหรับเด็กเลํน34 

จนกระท่ังปี พ.ศ. 2477 จึงประกาศใช๎ “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ 

ระเบิด และดอกไม๎เพลิง พ.ศ. 2477” ประกาศใช๎เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 247735 บทบัญญัติของ 

พระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญดังนี้ คือ36 

                                                           

 
34อัศวิน วัฒนวิบูลย์, “การพกพาอาวุธปืนโดยเสรีและการห๎ามพกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาดใน 

ทัศนคติของเจ๎าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมและกลุํมประชาชนทั่วไป.” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), น.16.   
 

35อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28, น.3. 
 

36อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34, น.16.    
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 1) ห๎ามมิให๎บุคคลใดมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนบางชนิด เชํนอาวุธปืน และ 

กระสุนปืนที่ใช๎ในการสงคราม  

 2) ก าหนดการอนุญาตให๎บุคคลผู๎มิได๎ออกร๎านค๎าอาวุธปืนหรือผู๎ท า มีอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืนได๎โดยการได๎รับอนุญาตกํอน  

 3) มีการอนุญาตให๎ผู๎ออกร๎านค๎าอาวุธปืน หรือผู๎สั่งท า ซํอม และค๎าอาวุธปืนและ 

เครื่องกระสุนปืนได๎โดยรับใบอนุญาตกํอน  

 4) วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง ห๎ามมิให๎ผู๎ใดท า สั่ง น าเข๎า ค๎า หรือมี เว๎นแตํจะ 

ได๎รับอนุญาตกํอน 

 5) ถ๎าผู๎ใดฝุาฝืนบทบัญญัติแหํงกฎหมายนี้ ต๎องระวางโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง พุทธศักราช 

2477 ใช๎บังคับอยูํในระหวํางปี พ.ศ. 2477 จนถึง พ.ศ. 2490 และมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมรวม 5 ครั้ง   

 1) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง 

พุทธศักราช 2477 ซึ่งเป็นการแก๎ไขบทเฉพาะกาลโดยก าหนดให๎ผู๎มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดย 

ไมํได๎รับใบอนุญาตไปขอรับใบอนุญาตได๎  

 2) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง 

พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 3) เป็นการแก๎ไขคุณสมบัติของผู๎ที่จะขอใบอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่อง 

กระสุนปืน  

 3) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง (ฉบับที่ 

4) พุทธศักราช 2479 โดยก าหนดยกเว๎นไมํให๎บังคับกับอาวุธปืน เครืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด และ 

ดอกไม๎เพลิง ซึ่งเจ๎าพนักงานได๎รับมาจากรัฐบาลเพ่ือท าการตามหน๎าที่ หรือรัฐบาลสั่งเข๎ามา น าเข๎ามา 

สํงออกไป ท าขึ้น ได๎มาขาย หรือจ าหนํายโดยวิธีอ่ืน แตํอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมในรัฐบาล 

นอกจากกระทรวงกลาโหมและกรมต ารวจให๎รัฐมนตรีผู๎มีหน๎าที่รักษาการมีอ านาจจ ากัด ชนิดและ 

จ านวนได๎และไมํบังคับถึงอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดหรือดอกไม๎เพลิงในเรือเดินทะเล 

ซึ่งเป็นของประจ าเรือท่ีมีไว๎ตามปกติ  
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 4) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง (ฉบับที่ 

5) พุทธศักราช 2484 โดยก าหนดให๎มีการแก๎ไขวันที่และเดือนเทํานั้น  

 5) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง (ฉบับที่ 

6) พุทธศักราช 2487 ซึ่งอนุญาตให๎ผู๎ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน โดยไมํมีใบอนุญาต ถ๎ายื่นขอ

ใบอนุญาต ตามก าหนดผู๎นั้นไมํต๎องรับโทษ 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง พุทธศักราช 

2477 ใช๎บังคับอยูํ 13 ปี จึงตรากฎหมายขึ้นใหมํอีกครั้งยกเลิกฉบับเดิมเสีย และได๎เพ่ิมเรื่องสิ่งเทียม

อาวุธปืน ขึ้นมาโดยใช๎ชื่อวํา พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิงและ

สิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งได๎ประกาศใช๎เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2490 และมีการบังคับใช๎

ตั้งแตํวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน37 หลังจากนั้นได๎มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมอีก 9 ครั้ง ครั้ง

ลําสุดเมื่อ พ.ศ. 2543 ซึ่งใช๎ตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   

2.3.2 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด๎านการเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน

อยํางเสรี โดยมีการก าหนดก าหนดรับรองสิทธิในการมีและถืออาวุธปืนของประชาชนไว๎ใน The 
Second Amendment (Amendment II) ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  

โดย The Second Amendment (Amendment II) ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานั้น
ปกปูองสิทธิในการมีและถืออาวุธปืนของประชาชน และได๎ถูกน ามาใช๎ในวันที่  15 ธันวาคม ค. ศ. 
1791 ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ the first ten amendments  

The Second Amendment (Amendment II) ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาตั้งอยูํ
บนพ้ืนฐานของกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ และได๎รับอิทธิพลจาก English Bill of Rights of 
1689 ซึ่งเซอร์วิลเลี่ยม แบล็คโสตน ได๎บรรยายวําเป็นสิทธิซึ่งสนับสนุนสิทธิปูองกันตนเองตาม
ธรรมชาติ38 
                                                           

 
37อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28, น.3.  

 
38“Second Amendment to the United States Constitution,” Accessed 

November 9, 2015, 
https://books.google.co.th/books?id=z2BcSYLomQgC&pg=PA405&redir_esc=y#v=onep
age&q&f=false 
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โดยศาลปกครองสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได๎ตัดสินวํา สิทธิในการมีและถืออาวุธปืนเป็น
ของเอกชน และยังตัดสินอีกวําสิทธินี้ไมํอาจถูกจ ากัดและห๎ามโดยกฎหมายได๎ไมํวําโดยกฎหมาย
ควบคุมอาวุธปืนหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 

อยํางไรก็ตาม ปรากฏวําได๎มีการอภิปรายเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง สืบ
เนื่องมาจากการฆาตกรรมหมูํโดยผู๎ใช๎อาวุธปืน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การฆาตกรรมเด็กนักเรียนจ านวน 
20 คน ในเมื่องนิวทาว รัฐคอนเนคติกัต ในชํวงเดือนธันวาคม ปี ค. ศ. 201239 อาจกลําวได๎วํา 
แม๎กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีการควบคุมอาวุธปืนอยํางเสรีก็เริ่มมีการตระหนัก
ถึงการที่จะต๎องมีการควบคุมอาวุธปืนที่มากยิ่งขึ้น 

โดยในชํวงเดือนมกราคม ค. ศ. 2016 ประธานาธิบดีโอบามําได๎ประกาศนโยบายในการ
ที่จะยับยั้งความรุนแรงจากอาวุธปืน รวมทั้งมาตรการในการเพ่ิมการตรวจสอบประวัติของผู๎ซื้ออาวุธ
ปืน40 

2.3.3 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษมีชื่อเสียงในด๎านการเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มี

เข๎มงวดที่สุดในโลก โดยกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษมีได๎ถูกตราขึ้นในชํวงปี ค. ศ. 

1951 – 1960  แตํได๎รับการแก๎ไขเพ่ิมเติมในชํวงปลายศตวรรษที่ 20 ให๎จ ากัดความเป็นเจ๎าของอาวุธ

ปืนในอนาคต เพ่ือที่จะตอบสนองตํอการสังหารหมูํซึ่งมีอาวุธที่ได๎รับอนุญาตตามกฎหมายเข๎ามา

เกี่ยวข๎อง ปืนพกเป็นอาวุธที่ต๎องห๎ามและต๎องได๎รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ อาวุธปืนและปืนพก

ต๎องได๎รับการรับรองความเป็นเจ๎าของจากเจ๎าหน๎าพนักงานต ารวจ รวมทั้งผู๎ยื่นขอใบอนุญาตจะต๎องมี

เหตุผลที่ดีในการร๎องรอครอบครองอาวุธปืน สิทธิในการปูองกันตนเอง หรือความต๎องการทั่วไปในการ

ครอบครองอาวุธปืนนั้น จะไมํได๎รับการพิจารณาในฐานะเป็นเหตุผลที่ดีในการร๎องขอครอบครองอาวุธ

ปืน นอกจากนี้การเก็บรักษาอาวุธปืนอยํางปลอดภัยก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ที่น ามา

พิจารณาเมื่อใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนได๎รับการอนุมัติ 

                                                           

 39 Deputy Editor, “U.S. Gun Policy: Global Comparisons Jonathan Masters,” 
Accessed November 9, 2015, http://www.cfr.org/society-and-culture/us-gun-policy-
global-comparisons/p29735  
 

40 Ibid. 
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เนื่องจากประเทศอังกฤษมีชื่อเสียงในด๎านการเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน

ที่มีเข๎มงวดที่สุดในโลก เจ๎าพนักงานต ารวจ สมาชิกของกองก าลังแหํงชาติ หรือเอกชนที่ได๎รับการ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากส านักงานเลขาธิการเทํานั้น ที่จะสามารถเป็นเจ๎าของปืนพกได๎ ผล

ของกฎหมายที่เข๎มงวดนี้ ท าให๎ประเทศอังกฤษมีสถิติการใช๎อาวุธปืนในการประกอบอาชญากรรมที่

คํอนข๎างต่ า โดยในปี ค. ศ. 2008 – 2009 มีการใช๎อาวุธปืนในการประกอบอาชญากรรมเพียงร๎อยละ 

0.3 ของอาชญากรรมท้ังหมดที่เกิดขึ้น และท าให๎เกิดการตายของประชาชนเพียง 39 คน เทํานั้น 

การควบคุมความเป็นเจ๎าของอาวุธปืนในพระราชบัญญัติฉบับแรกๆ มีลักษณะคํอนข๎าง

จ ากัด The Gun Licenses Act 1870 และ The Pistols Act 1903 เป็นพระราชบัญญัติที่ท าให๎รัฐมี

รายได๎จากการเก็บคําธรรมเนียมและเรียกร๎องให๎เจ๎าของอาวุธปืนต๎องไปรับใบอนุญาตจากที่ท าการ

ไปรษณีย์ โดยระบบนี้ได๎รับการกลําวถึงวําเป็นระบบที่ไมํมีประสิทธิภาพ ตํอมาในปี ค. ศ. 1920 มีการ

ออก The Firearms Act เพ่ือที่จะหยุดยั้งการที่อาวุธปืนถูกน าไปใช๎โดยอาชญากร  และบุคคลอ่ืนที่ชั่ว

ร๎ายหรือไมํมีความรู๎จักผิดชอบ ในขณะที่วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการจ ากัดความเป็นเจ๎าของ

อาวุธปืนเพ่ือยับยั้งอาชญากรรมความรุนแรงตํางๆ  วัตถุประสงค์ประการอ่ืนนั้น เชื่อวํา ได๎แกํ  ความ

กังวลของการลุกฮือในรัสเซียที่หลั่งไหลเข๎ามาในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การสิ้นสุดลงของ

สงครามโลกครั้งที่ 1 และการหวนคืนของกองทหารนับพันนายในการใช๎อาวุธปืน และการเพ่ิมขึ้นของ

จ านวนอาวุธ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงเป็นพ้ืนฐานของระบบการอนุญาตให๎ครอบครองอาวุธปืน

มาจนถึงปัจจุบัน โดยระบบนี้ระบุให๎หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจในเขตที่ผู๎ขออนุญาตครอบครองอาวุธ

ปืนมีอ านาจในการออกใบอนุญาต สิทธิของประชาชนในการพกพาอาวุธปืนจึงได๎รับการพิจารณาเมื่อ

พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช๎ อยํางไรก็ตาม สิทธิของประชาชนในการพกพาอาวุธปืนนี้ได๎ถูกโต๎แย๎ง

วําเทําที่มีการแก๎ไขในเวลาที่ผํานมาก็เหมาะสมแล๎ว นอกจากนี้ส าหรับการควบคุมอาวุธปืนที่มากขึ้น

นั้นเริ่มปรากฏในปี ค. ศ. 1937 ที่มีการจ ากัดความเป็นเจ๎าของที่เข๎มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 

ในอาวุธที่อันตราย ได๎แกํ ปืนกล 

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษได๎มีเสถียรภาพมากยิ่ งขึ้นและได๎รับการ

แก๎ไขเพ่ิมเติมในปี ค. ศ. 1968  โดยการประกาศใช๎พระราชบัญญัติอาวุธปืน ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่

ยังคงมีผลใช๎บังคับอยูํจนถึงปัจจุบัน 
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การพัฒนาของการเปลี่ยนแปลงหลักๆ  ในกฎหมายควบคุมอาวุธปืนสมัยใหมํในประเทศ

อังกฤษ สํวนใหญํนั้นเป็นผลมาจากโศกนาฏกรรมตํางๆ และการเปลี่ยนแปลงไปของทัศนคติของ

สาธารณชนที่มีตํอการเป็นเจ๎าของอาวุธปืน   

The Firearms Act 1968 ถือเป็นกฎหมายในขั้นต๎นที่มีการควบคุมการใช๎และการ

ครอบครองอาวุธปืน และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได๎รับการแก๎ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง ได๎ก าหนดให๎อาวุธ

ปืนจ านวนมากกวําห๎าสิบประเภทเป็นความผิด โดยมีความมุํงหมายที่จะควบคุมและจ ากัดการใช๎อาวุธ

ปืน พระราชบัญญัติฉบับนี้ได๎รับการกลําวถึงในฐานะเป็นกฎเกณฑ์ที่ บังคับใช๎โดยวิถีทางของความผิด

อาญาและการลงโทษตามกฎหมาย ประเภทตํางๆ ของอาวุธที่ก าหนดไว๎โดยพระราชบัญญัตินี้ ได๎แกํ 

อาวุธปืน อาวุธปืนที่ต๎องห๎าม ปืนสั้น และอาวุธทางอากาศ41 

2.4 กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของไทย 
 

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของไทยที่มีผลใช๎บังคับอยูํในปัจจุบันมีเพียงฉบับเดียว ได๎แกํ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ 

ค าวํา “อาวุธปืน” ตามความหมายทั่วไปที่รู๎จักกัน หมายถึง สิ่งที่มีรูปรํางลักษณะเป็น
อาวุธปืน ที่มีล ากล๎อง ใช๎บรรจุกระสุน และเหนี่ยวไกออกไปได๎ แตํตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ได๎ให๎ค านิยามไว๎ ดังนี้  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  

"อาวุธปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช๎สํงเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด
หรือก าลังดันของแก๏สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอยํางใด ซึ่งต๎องอาศัยอ านาจ ของพลังงานและสํวน
หนึ่งสํวนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นวําส าคัญและได๎ระบุไว๎ในกฎกระทรวง 
จากความหมายดังกลําวตามมาตรา ๔ (๑) อาวุธปืน จึงหมายถึง  

1. อาวุธทุกชนิดซึ่งใช๎สํงเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก าลังดันของแก๏สหรืออัดลม
หรือเครื่องกลไกอยํางใด ซึ่งต๎องอาศัยอ านาจของพลังงาน 

2. สํวนหนึ่งสํวนใดของอาวุธปืนซึ่งรัฐมนตรีเห็นวําส าคัญและได๎ระบุไว๎ในกฎกระทรวง 

                                                           

 
41 “Firearms-Control Legislation and Policy: Great Britain,” Accessed 

November 9, 2015, https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/greatbritain.php 



35 
 
 

อาวุธปืน จึงต๎องเป็นอาวุธที่สามารถสํงเครื่องกระสุนปืนออกไปได๎ ด๎วยวิธีการดังนี้  
การระเบิด หมายถึง การท าให๎เกิดแรงอัดอยํางสูง ท าให๎เกิดอ านาจในการผลักดัน ซึ่งเกิดจาก 
 การขยายตัวของสารอยํางกะทันหัน  
 ก าลังดันของแก๏ส  
 การอัดลม  
 เครื่องกลไกอยํางใดๆซึ่งอาศัยอ านาจของพลังงาน  

โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ข๎อ ๑42 ก าหนดให๎สํวน
ของอาวุธปืนตํอไปนี้ ให๎ถือวําเป็น “อาวุธปืน” ตามความในมาตรา ๔ (๑) คือ  

ล ากล๎อง 
เครื่องลูกเลื่อน หรือสํวนประกอบส าคัญของเครื่องลูกเลื่อน 
เครื่องลั่นไก หรือสํวนประกอบส าคัญของเครื่องลั่นไก 
เครื่องสํงกระสุน ซองกระสุน หรือสํวนประกอบส าคัญของสิ่งเหลํานี้ 

 
2.4.1 วัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน 
กฎหมายอาวุธปืนของไทยได๎อนุญาตให๎บุคคลสามารถมีและใช๎อาวุธปืนได๎ โดยมี

วัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้43 

                                                           

 42ข๎อ 1  สํวนของอาวุธปืนซึ่งจะกลําวตํอไปนี้ ให๎ถือวําเป็น "อาวุธปืน" ตามความ 
ในมาตรา 4 (1) คือ 
  (1) ล ากล๎อง 
  (2) เครื่องลูกเลื่อน หรือสํวนประกอบส าคัญของเครื่องลูกเลื่อน 
  (3) เครื่องลั่นไก หรือสํวนประกอบส าคัญของเครื่องลั่นไก 
  (4) เครื่องสํงกระสุน ซองกระสุน หรือสํวนประกอบส าคัญของสิ่งเหลํานี้ 

43 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ. ศ. 2490  มาตรา 9  ใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให๎ออกให๎แกํบุคคล

ส าหรับใช๎ในการปูองกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ใบอนุญาตนั้นให๎ออกส าหรับ

อาวุธปืนแตํละกระบอก 
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1. เพ่ือใช๎ในการปูองกันตัว 
2. เพ่ือใช๎ในการกีฬา 
3. เพ่ือใช๎ในการยิงสัตว์ 
 
2.4.2 การขอใบอนุญาตมี ใช้และพาอาวุธปืนติดตัว 
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ได๎แกํ พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐  ซึ่งหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การขออนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มี 2 ประการ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 
โดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ได๎วางหลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและใช๎อาวุธปืนไว๎ ดังตํอไปนี้ 
1. บุคคลที่ประสงค์จะมีและใช๎อาวุธปืนนั้น จะต๎องได๎รับอนุญาตจากนายทะเบียนท๎องที่ 

ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 7 
2. การออกใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนนั้นให๎ออก ได๎ 3 กรณี คือ ส าหรับใช๎ในการ

ปูองกันตัวหรือทรัพย์สิน ส าหรับใช๎ในการกีฬา หรือส าหรับใช๎ในการยิงสัตว์ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ใน
มาตรา 9 วรรคแรก 

3. ใบอนุญาตหนึ่งใบส าหรับอาวุธปืนหนึ่งกระบอกเทํานั้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ใน
มาตรา 9 วรรคสอง 

4. อาวุธที่ได๎ออกใบอนุญาตให๎ จะต๎องให๎นายทะเบียนท าเครื่องหมายประจ าอาวุธปืน
นั้นตามที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง เรียกวําเครื่องหมายประจ าอาวุธปืนแตํละกระบอก ทั้งนี้ ตามที่
ก าหนดไว๎ในมาตรา 10 

5. บุคคลที่จะออกใบอนุญาตให๎ได๎ต๎องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดไว๎ใน
กฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 13 

6. เจ๎าพนักงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาตให๎แกํบุคคลที่ได๎รับใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธ
ปืน คือ อธิบดีกรมการปกครอง ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร และผู๎วํา
ราชการจังหวัด เฉพาะรายในเขตจังหวัดของตนเทํานั้น ทั้ งนี้  ตามที่ก าหนดไว๎ใน ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตํงตั้งนายทะเบียน เจ๎าพนักงาน และเจ๎าหน๎าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 

7. ใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน มีก าหนดอายุตลอดเวลาที่ผู๎รับใบอนุญาตเป็นเจ๎าของ
อาวุธปืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 23(3) 
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8. การทีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให๎ได๎ ตามมาตรา 7 ซึ่งได๎ก าหนดประเภท ชนิด 
และขนาดของอาวุธปืน (มาตรา 55) ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ. ศ. 2522) ข๎อ 2 

9. หลังจากได๎รับใบอนุญาตแล๎ว บุคคลที่นายทะเบียนท๎องที่อนุญาตยังต๎องปฏิบัติตาม
ข๎อก าหนดด๎วย 

10. กรณีปรากฏวําภายหลังพบวําผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ซึ่งจะออกใบอนุญาตให๎ไมํได๎ 
ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดไว๎ในมาตรา 66 หรือผู๎รับใบอนุญาตแล๎ว ตํอมาตกเป็นผู๎ซึ่งจะออกใบอนุญาตให๎
ไมํได๎ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 65 ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลขาดคุณสมบัติ โดยกฎหมายก าหนดให๎
นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู๎ได๎รับอนุญาตต๎องสํงมออบอาวุธปืนและใบอนุญาต เพื่อนาย
ทะเบียนด าเนินการโอนหรือขายทอดตลาด ตํอไป ตามมาตรา 67 

11. หากบุคคลใดฝุาฝืนบทบัญญัติ มาตรา 7 กฎหมายก าหนดบทลงโทษ ต๎องระวางโทษ
จ าคุก ตั้งแตํหนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแตํสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 72 

12. หากบุคคลใดฝุาฝืนบทบัญญัติ มาตรา 21  และ กฎหมายก าหนดบทลงโทษ ต๎อง
ระวางโทษปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 8344 
 

การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน  
 
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 

การพิจารณาออกใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนให๎แกํบุคคล
ส าหรับใช๎ในการปูองกันตัว และทรัพย์สิน ให๎พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้45 

1. คุณสมบัติของผู้ขอมีและใช้อาวุธปืน 
 ผู๎ขอมีและใช๎อาวุธปืนต๎องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไมํขัดตํอมาตรา 13 แหํง

พระราชบัญญัติ อาวุธปืนฯ คือ 
  (1) บุคคลซึ่งต๎องโทษจ าคุก ส าหรับความผิดตามระมวลกฎหมายอาญาดังตํอไปนี้.  

  ก. มาตรา 57 ถึงมาตรา111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึงมาตรา 183 
มาตรา 249 มาตรา 250 หรือ มาตรา 298 ถึงมาตรา 303 

                                                           

 
44OKNATION BLOG. สืบค๎นเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2558, จาก

http://www.oknation.net/blog/kit001/2008/09/14/entry-2  

 
45เพ่ิงอ้าง.  
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  ข. มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ๎นโทษยังไมํเกิน 5 ปี นับแตํวันพ๎นโทษ
ถึงวันที่ยื่นค าขออนุญาต เว๎นแตํ ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็น หรือเพ่ือปูองกัน หรือโดย
ถูกยั่วโทสะ  

 (2) บุคคลซึ่งต๎องโทษจ าคุก ส าหรับความผิดอันเป็นการฝุาฝืนตํอพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วตัถุระเบิด และดอกไม๎เพลิง พุทธศักราช 2477 มาตรา 7 มาตรา 11 ถึง
มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 29 มาตรา 33 หรือมาตรา38 
  (3 ) บุคคลซึ่งต๎องโทษจ าคุก ตั้งแตํสองครั้งข้ึนไป ในระหวํางห๎าปีนับย๎อนหลังขึ้นไป
จากวันที่ยื่นค าขอส าหรับ ความผิดอยํางอ่ืน นอกจากบัญญัติไว๎ใน (1)(2) เว๎นแตํความผิดที่ได๎กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (4) บุคคลซึ่งยังไมํบรรลุนิติภาวะ 
  (5) บุคคลซึ่งไมํสามารถจะใช๎ปืนได๎โดยกายพิการ หรือทุพพลภาพ เว๎นแตํจะมีไว๎เพ่ือ
เก็บตาม มาตรา 11 แหํง พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
  (6) บุคคลซึ่งเป็นผู๎ไร๎ความสามารถ หรือปรากฏวําเป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไมํสมประกอบ 
  (7) บุคคลซึ่งไมํมีอาชีพและรายได๎ 
  (8) บุคคลซึ่งไมํมีที่อยูํเป็นหลักแหลํง 
  (9) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง อันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบ
เรียบร๎อยของประชาชน 
  (10) ภูมิล าเนาของผู๎ขอมีและใช๎อาวุธปืนต๎องเป็นบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ๎านตาม
กฎหมายวําด๎วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยูํประจ าในท๎องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาตไมํน๎อยกวํา
หกเดือน 

2. การสอบสวนคุณสมบัติและความจ าเป็น  
ต๎องท าการสอบสวนพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยูํหรือสิ่งแวดล๎อม ตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว๎ในค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490  ลงวนัที่ 10 ตุลาคม 2490 ข๎อ 12 และระเบียบ
การต ารวจไมํเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 47 บทที่ 3 ข๎อ 16 ดังนี้ 
 (1) ผู๎ขออนุญาตมีอายุเทําใด เป็นหัวหน๎าครอบครัว หรืออาศัยผู๎ใดอยูํ 
 (2) บ๎านอยูํในที่เปลี่ยวหรือไมํ และในบ๎านนั้นมีผู๎ได๎รับอนุญาตให๎มีอาวุธปืนอยํางใดอยูํ
บ๎างแล๎วหรือไมํ 
 (3) บ๎านที่อยูํเป็นนของผู๎รับใบอนุญาตเอง หรือเชําเขาอยูํ 
 (4) ความประพฤติตามปกติเป็นอยํางไร 
 (5) เคยต๎องโทษทางอาญาอยํางใดบ๎างหรือไมํ 
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 (6) เกี่ยวข๎องกับพวกคนพาลหรือพวกนักเลงหรือไมํ 
 (7) มีหลักทรัพย์สมบัติอะไรบ๎าง ประมาณราคามากน๎อยเทําใด 
 (8) ประกอบอาชีพทางใด 
 (9) การขอมีอาวุธปืน เพ่ือประโยชน์อยํางใด 
 (10) มีหน๎าที่เก่ียวข๎องกับการรักษาเงิน หรือทรัพย์สมบัติเป็นพิเศษอยํางใด 
 (11) เคยถูกประทุษร๎ายตํอทรัพย์และรํางกาย หรือถูกขูํเข็ญวําจะท าร๎ายอยํางใดบ๎าง
หรือไมํ 
 (12) เป็นคนมีสติไมํปกติเป็นบางครั้งคราวหรือไมํ 
 (13) เป็นคนมีนิสัยฉุนเฉียว หรือเกะกะระรานเพ่ือนบ๎านใกล๎เคียงหรือผู๎อื่นบ๎างหรือไมํ 
 (14) เคยได๎รับอนุญาตมีอาวุธปืนมาแล๎วหรือเปลํา ถ๎าเคยมีแล๎ว เหตุใดจึงขออนุญาตอีก 
 (15) เจ๎าพนักงานผู๎ปกครองท๎องที่ใกล๎ชิด เชํน สารวัตรต ารวจนครบาล ต ารวจภูธร 
หัวหน๎าสถานี ก านันผู๎ใหญํบ๎าน เห็นสมควรอนุญาตหรือไมํ 
 (16) ถ๎าเป็นบุคคลตํางด๎าว ต๎องสอบให๎ทราบวํา 
  ก.มีภูมิล าเนาอยูํในประเทศไทยนานเทําใด  

 ข.พดูภาษาไทยได๎หรือไมํ  
 ค. มีครอบครัวเป็นคนตํางด๎าวหรือคนไทยอยูํในประเทศไทยหรือไมํ  
 ง. เป็นผู๎มีจิตใจใฝุลัทธิใดลัทธิหนึ่ง อันเป็นภัยตํอประเทศหรือไมํ   
(17) ถ๎าเป็นการขอรับมรดก ต๎องสอบให๎ได๎ความวําได๎มีทายาทคนใดคัดค๎านการขอรับ

โอนบ๎างหรือไมํ หากมีการ คัดค๎านก็ให๎ระงับการออกใบอนุญาตไว๎จนกวําคดีจะถึงที่สุด 
3. การสอบสวนผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน  
เพ่ือให๎นายทะเบียนท๎องที่ออกใบอนุญาตได๎พิจารณากลั่นกรอง ที่จะอนุญาตให๎บุคคลมี

และใช๎อาวุธปืนได๎ถูกต๎อง ให๎ด าเนินการดังนี้  
ก. ในท๎องที่กรุงเทพมหานคร ให๎นายทะเบียนสํงเรื่องให๎สารวัตรใหญํหรือสารวัตรสถานี

ต ารวจนครบาลท๎องที่ ด าเนินการดังนี้ 
  (1) พิมพ์ลายนิ้วมือของผู๎ขออนุญาตเพื่อตรวจสอบประวัติประกอบการพิจารณาด๎วย 
เว๎นแตํผู๎ขอเป็นข๎าราชการ ประจ าการไมํต๎องพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบ 
  (2) ท าการสอบสวนคุณสมบัติและเหตุผลความจ าเป็น รายงานเสนอถึงผู๎ก ากับการ
ต ารวจนครบาล เพื่อพิจารณาแล๎ว สํงเรื่องไปยังนายทะเบียนฯด าเนินการตํอไป 

การสอบสวนคุณสมบัติ และเหตุผลความจ าเป็นดังกลําวข๎างต๎น ให๎อยูํในความ
รับผิดชอบของสารวัตรใหญํ หรือสารวัตรสถานีต ารวจท๎องที่หรือผู๎รักษาการแทนที่จะต๎องด าเนินการ
โดยรอบคอบและตรงตํอความเป็นจริง 
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ข. ในจังหวัดอ่ืนให๎ถือปฏิบัติตามความค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2490 เรื่องระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และค าสั่งที่ 759/2494 เรื่องระเบียบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
และค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 798/2501 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2501 เรื่องการอนุญาตให๎บุคคล
มีอาวุธปืนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา ออกใบอนุญาตมีอาวุธปืน ซึ่งก าหนดให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนท๎องที่ประจ าจังหวัด และนายอ าเภอ เป็นนายทะเบียนท๎องที่ประจ า
อ าเภอ การสอบสวนผู๎ขออนุญาตให๎มีอาวุธเป็นเครื่องกระสุนปืน กํอนที่จะพิจารณา อนุญาตตามความ
ในข๎อ 2 ด๎วย46 

4. ชนิดและขนาดอาวุธปืนที่จะอนุญาต  
โดยในการอนุญาตให๎พิจารณาถึงฐานะ และความจ าเป็นของผู๎อนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

โดยระลึกวําการอนุญาตให๎เอกชนมีอาวุธปืนนั้นเป็นการอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน
ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 9 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให๎มีไว๎เพ่ือปูองกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬา หรือใน
การยิงสัตว์  

การพิจารณาอนุญาตดังกลําวข๎างต๎นนี้ มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตส าหรับชนิดและ
ขนาดอาวุธปืนตามค าสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 674/2490 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2490 ข๎อ 13 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0515/13548 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2515 ที่ 0313/ว8583 ลงวันที่ 25 
กรกฎาคม 2517 และท่ี 0515/ว686 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2517 ดังนี้ 

ก. ถ๎าผู๎ขออนุญาตเป็นข๎าราชการ ซึ่งมีหน๎าที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหน๎าที่ 
ปฏิบัติงานเขตพ้ืนที่ที่เสี่ยง อันตรายตํอชีวิตและผู๎บังคับบัญชา ตั้งแตํหัวหน๎ากองหรือเทียบเทําขึ้นไป 
รับรองหน๎าที่การงานมาเป็นที่เชื่อถือได๎ หรือผู๎ขออนุญาตเพ่ือการกีฬาโดยมีหนังสือรับรองเป็นนักกีฬา
ยิงปืน และมาฝึกซ๎อมยิงปืนเป็นประจ าจากเลขาธิการ สมาคมยิงปืน หรือนายสนามยิงปืนนั้น ๆ ใน
การพิจารณาอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนพกให๎อนุญาตขนาดล ากล๎อง ไมํเกิน .45 หรือ 11 มม.ได๎  

ข.ส าหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจ าเป็นต๎องมีอาวุธปืนพก อนุญาตให๎มีได๎ล ากล๎องไมํเกิน
ขนาด .38 หรือ 9 มม. ส าหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไมํขัดกับมาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. 2490 ทั้งนี้ต๎องไมํขัดตํอ กฎกระทรวงที่ใช๎บังคับอยูํตามที่ระบุไว๎ในข๎ออ่ืน ๆ ด๎วย  

                                                           

 
46ศูนย์บริการประชาชน ส านักการสอบสวนและนิติกร, สืบค๎นเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 

2558, จาก http://ilab.dopa.go.th/service/download-28.html  
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ส าหรับอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรงแม๎ขนาดล ากล๎องไมํเกิน .38 หรือ 9 มม. เชํนอาวุธ
ปืนขนาด .357 ก็ไมํควรอนุญาตเว๎นแตํผู๎ขออนุญาตเป็นข๎าราชการต ารวจ ทหารหรือข๎าราชการอ่ืนซึ่ ง
มีหน๎าทีป่ราบปรามตามกฎหมาย หรือเป็นข๎าราชการในท๎องที่กันดาร และผู๎บังคับบัญชาตั้งแตํหัวหน๎า
กองหรือเทียบเทําขึ้นไปรับรองหน๎าที่การงาน มาเป็นที่เชื่อถือได๎ก็ให๎พิจารณาอนุญาตได๎ ส าหรับใน
ตํางจังหวัดให๎นายทะเบียนฯ เสนอขอรับความเห็นชอบจาก ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษร
ด๎วย 

5. การอนุญาตให้มีอาวุธปืน ตามปกติควรมีได้เพียงคนละ 2 กระบอก คือ สั้นและ
ยาว แตํในการพิจารณา อนุญาตมากน๎อยเพียงใดแล๎วแตํหลักฐานความจ าเป็นของแตํละบุคคล และ
ควรเข๎มงวดกวดขันอยําให๎มีมากเกิน ความจ าเป็นไมํซ้ าขนาดกันให๎วงเล็บวัตถุประสงค์มีและใช๎อาวุธ
ปืนในใบอนุญาต (ป.4) ให๎ชัดเจน 

6. การพิจารณาอนุญาตส าหรับข้าราชการ ต ารวจ ทหารประจ าการ ให้มีอาวุธปืนให้
ถือปฏิบัติดังนี้ 

ก. ข๎าราชการตั้งแตํสัญญาบัตรขึ้นไป ไมํต๎องด าเนินการตามข๎อ  3 แตํต๎องให๎
ผู๎บังคับบัญชาตั้งแตํชั้นหัวหน๎ากอง หรือเทียบเทําหรือผู๎ก ากับการต ารวจ หรือผู๎บังคับกองพันทหาร
รับรองความประพฤติและต าแหนํงหน๎าที่การงานเพื่อประกอบการพิจารณาด๎วย 

ข. ข๎าราชการต่ ากวําชั้นสัญญาบัตรไมํต๎องพิมพ์ลายนิ้วมือ แตํต๎องสอบสวนตามข๎อ 3 
เว๎นแตํกรณีผู๎มีหน๎าที่สืบสวน และปราบปรามโจรผู๎ร๎ายเป็นประจ า หรือมีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติในพ้ืนที่ที่
เสี่ยงอันตรายตํอชีวิต หรือมีหน๎าที่ควบคุมเงิน ไมํต๎องสอบสวนแตํต๎องมีหนังสือรับรองความประพฤติ
และต าแหนํงหน๎าที่การงานจากผู๎บังคับบัญชาตามข๎อ ก.47 

7. การขอรับโอนอาวุธปืน 
ก. การรับโอนอาวุธปืนระหวํางบุคคลทั่วไป พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกลําวข๎างต๎น 
ข. การรับโอนปืนมรดก ถ๎าผู๎รับโอนมีคุณสมบัติครบถ๎วน และเป็นทายาทโดยตรง

ต๎องการรับโอนไว๎ก็อนุญาตได๎ 
8. นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งทางการนับเวลาการศึกษานั้นเป็น

วันรับราชการ เช่น นักเรียน นายร้อย นายเรืออากาศ นายร้อยต ารวจ ควรมีสิทธิได้รับอนุมัติให้มี
อาวุธปืนได้ แต่ควรพิจารณาให้เฉพาะเป็นกีฬา หรือในกรณีรับโอนมรดกซึ่งไม่มีทายาทผู้อ่ืนที่จะ
รับโอนไว้ได้ หรือผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วยังไม่ประกอบอาชีพแต่ ก าลังศึกษาต่ออีกควรพิจารณาให้
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

                                                           

 
47อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5.   
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9. การพิจารณาออกใบอนุญาตส าหรับเครื่องกระสุนปืนของบุคคลนั้น ต้องสอบให้
ทราบว่าผู้ขออนุญาตมี อาวุธปืน ซึ่งใช้กับอาวุธปืนที่ขออนุญาตหรือไม่ หากไม่มีห้ามออก
ใบอนุญาตให้ ถ้ามีและจะขออนุญาตต้องเสนอว่ามี เหตุผลจ าเป็นเพียงใดส าหรับอัตราที่จะต้องขอ
อนุญาตให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 759/2494 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2494 ข้อ 
14 ตามก าหนดและอัตราอย่างสูงต่อไป 
 (1) กระสุนโดด ปืนยาวทุกชนิด อนุญาตให๎สั่งหรือน าเข๎ามา ได๎ไมํเกินปีละ 100 นัด แตํ
การสั่งหรือน าเข๎ามานี้จะขอ อนุญาตได๎ไมํเกิน 50 นัด ส าหรับกระสุนปืนชนิดนั้น ๆ ถ๎าขอซื้อภายใน
ราชอาณาจักรให๎อนุญาตได๎ไมํเกินปีละ 60 นัด แตํการอนุญาตให๎อนุญาตได๎ไมํเกินคราวละ 15 นัด 
ส าหรับกระสุนปืนชนิดหนึ่ง ๆ 
 (2)กระสุนปืนพกทุกชนิดอนุญาตให๎สั่งหรือน าเข๎ามาได๎ไมํเกิน 50 นัด แตํการสั่งหรือ
น าเข๎ามานี้จะอนุญาตได๎ไมํเกิน คราวละ25 นัด ส าหรับกระสุนปืนชนิดหนึ่ง ๆ ถ๎าขอซื้อภายใน
ราชอาณาจักร ให๎อนุญาตได๎ไมํเกินปีละ 36 นัด แตํการขออนุญาตนี้ ให๎อนุญาตได๎ไมํเกินคราวละ 12 
นัด ส าหรับกระสุนปืน 
ชนิดหนึ่ง ๆ 
 (3) กระสุนลูกซองชนิดตําง ๆ แบํงเป็น 4 ขนาด ตามรายการในบัญชีเทียบขนาดกระสุน
ตําง ๆ ตํอไปนี้ 

ขนาดที่ 1 อนุญาตให๎สั่งหรือน าเข๎าไมํเกินปีละ 100 นัด แตํการสั่งหรือน าเข๎ามานี้จะ
อนุญาตได๎ไมํเกินคราวละ 25 นัด ส าหรับกระสุนปืนชนิดหนึ่ง ๆ 

ขนาดที่ 2 อนุญาตให๎สั่งหรือน าเข๎าไมํเกินปีละ 200 นัด แตํการสั่งหรือน าเข๎ามานี้จะ
อนุญาตได๎ไมํเกินคราวละ 50 นัด ส าหรับกระสุนปืนลูกซองชนิดหนึ่ง ๆ 

ขนาดที่ 3 อนุญาตให๎สั่งหรือน าเข๎าไมํเกินปีละ 300 นัด แตํการสั่งหรือน าเข๎ามานี้จะขอ
อนุญาตได๎ไมํเกินคราวละ 75 นัด ส าหรับกระสุนปืนลูกซองชนิดหนึ่ง ๆ 

ขนาดที่ 4 อนุญาตให๎สั่งหรือน าเข๎าไมํเกินปีละ 400 นัด แตํการสั่งหรือน าเข๎ามานี้จะ
อนุญาตได๎ไมํเกินคราวละ 100 นัด ส าหรับกระสุนปืนลูกซองชนิดหนึ่ง ๆ แตํทั้งนี้ขอรวมกันคราวเดียว
ทุกขนาดให๎อนุญาตไมํเกินปีละ 1,000 นัด แตํการอนุญาตนี้จะอนุญาตไมํเกินคราวละ 250 นัด 
ส าหรับกระสุนปืนลูกซองชนิดหนึ่ง ๆ จ านวนที่ก าหนดนี้เป็นอันตรายอยํางสูงที่จะอนุญาตให๎สั่งหรือ
น าเข๎ามาจากตํางประเทศ สํวนการขอซื้อภายในราชอาณาจักรให๎อนุญาตได๎ไมํเกินปีละ 500 นัด แตํ
ในการอนุญาตครั้งหนึ่งต๎องไมํเกิน 25 นัด เฉพาะกระสุนปืนลูกซองตามบัญชีเทียบขนาดที่ 1 กรม
ต ารวจได๎พิจารณาแล๎วเห็นวําเป็นกระสุนปืนที่โดยปกติใช๎ลํา สัตว์ใหญํ จึงให๎อนุญาตปีละไมํเกิน 100 
นัด แตํในการอนุญาตครั้งหนึ่ง ๆ ต๎องไมํเกิน 10 นัด ทั้งนี้เพ่ือให๎สอดคล๎อง กับนโยบายในการสงวน
พันธ์สัตว์ปุา 
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 (4) กระสุนอัดลมอนุญาตให๎สั่งหรือน าเข๎า หรือซื้อภายในราชอาราจักรได๎ไมํเกินคราวละ 
1,000 ส าหรับกระสุนปืน อัดลมชนิดหนึ่ง ๆ 
 (5) กระสุนลูกกรดทุกชนิดให๎อนุญาตสั่งได๎ไมํเกินปีละ 100 นัด ถ๎าเป็นการซื้อใน
ราชอาณาจักรให๎อนุญาตได๎ไมํเกิน คราวละ 200 นัด แตํต๎องไมํเกินปีละ 1,000 นัด 

การอนุญาตกระสุนปืนตามค าสั่งนี้ ได๎ก าหนดอัตราขึ้นไว๎ เพ่ือให๎เป็นระดับเดียวกันใน
การอนุญาตตามปกติ แตํถ๎ามี กรณีซึ่งจะต๎องผํอนผันการออกอนุญาตเป็นพิเศษ เชํน ในกรณีที่คนตําง
ด๎าว หรือข๎าราชการสถานทูตอันมีสัมพันธไมตรี ตํอประเทศไทยน าติดตัวเข๎ามา ก็ให๎พิจารณาผํอนผัน
ได๎เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไปแล๎วแจ๎งให๎กรมศุลกากรทราบ ถ๎าเป็นกรณีซื้อภายในราชอาณาจักร 
เมื่อได๎ผํอนผันไปแล๎วให๎รายงานเหตุที่ผํอนผันให๎กระทรวงทราบเฉพาะคนตํางด๎าว ที่ได๎รับการผํอนผัน
ข๎างต๎นต๎องเป็นบุคคลที่ได๎รับสิทธิคุ๎มกัน เชํนเจ๎าหน๎าที่องค์การระหวํางประเทศ 

10. ในกรณีพิเศษต่าง ๆ นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียนเฉพาะเรื่อง
เฉพาะรายท่ีจะพิจารณาสั่งการ 

11. กรณีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท้องท่ี มีความสงสัยพฤติการณ์ไม่น่า
ไว้วางใจ 

ถ๎าเจ๎าพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจท๎องที่ มีความสงสัยพฤติการณ์ไมํนําไว๎วางใจวํา
ผู๎รับใบอนุญาตคนใดจะเป็นผู๎ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตตามาตรา 13 (7)(8) หรือ(9) ก็ให๎พนักงาน
สอบสวนท๎องที่รายงาน พฤติการณ์ไปยังนายทะเบียนท๎องที่ เพื่อเรียกตัวผู๎รับอนุญาตมาท าประกัน
ทัณฑ์บน หรือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต เป็นราย ๆ ไป การท าประกันทัณฑ์บน ให๎นายทะเบียน
ท๎องที่เรียกตัวผู๎รับอนุญาตมาด าเนินการดังนี้ 

ก. ให๎น าหลักฐาน การประกอบอาชีพ และรายได๎มาแสดง 
ข. ให๎น าหลักฐาน ภูมิล าเนาถิ่นที่อยูํ และบัตรประจ าตัวมาแสดง 
ค. ให๎น าบุคคลที่เชื่อถือได๎มารับรองท าสัญญาประกันและให๎ผู๎ได๎รับอนุญาตท าทัณฑ์บน

ตํอนายทะเบียนท๎องที่ โดย ก าหนดระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และไมํเกิน 1 ปี นับแตํวันท า
ประกันทัณฑ์บน ถ๎าผู๎รับใบอนุญาตดังกลําวหาประกันที่เชื่อถือไมํได๎ หรือไมํยอมท าทัณฑ์บนภายใน
เวลาอันสมควรตามท่ีนายทะเบียน ได๎ก าหนดให๎ ซึ่งต๎องไมํน๎อยกวํา 30 วัน ให๎ถือวําผู๎รับใบอนุญาตนั้น
เป็นผู๎ซึ่งจะออกใบอนุญาตให๎ไมํได๎ ให๎นายทะเบียน ท๎องที่เพิกถอนใบอนุญาตทุกรายไป เมื่อนาย
ทะเบียนท๎องที่ได๎ท าสัญญาประกันทัณฑ์บนแล๎ว ให๎แจ๎งสารวัตรใหญํหรือ สารวัตรสถานีต ารวจท๎องที่
โดย มิชักช๎า เพื่อสอดสํองพฤติการณ์ และหากปรากฏวําผู๎ท าสัญญาประกันหรือทัณฑ์บนผิดสัญญา



44 
 
 

ประกัน หรือทัณฑ์บน ก็ให๎สารวัตรใหญํหรือสารวัตรสถานีต ารวจท๎องที่ แจ๎งให๎นายทะเบียนท๎องที่
ทราบเพ่ือด าเนินการตํอไป48 

12. การเพิกถอนใบอนุญาต 
ให๎เจ๎าพนักงานต ารวจท๎องที่เอาใจใสํตรวจสอบบุคคลซึ่งได๎รับอนุญาตให๎มีและ ใช๎อาวุธ

ปืน หากสงสัยพฤติการณ์ของผู๎รับใบอนุญาตหรือปรากฏวําผู๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎มีลักษณะต๎องห๎ามมิ
ให๎ออกใบอนุญาต ก็รวบรวมหลักฐานรายงานนายทะเบียนท๎องที่โดยมิชักช๎า เพ่ือด าเนินการเพิกถอน
ใบอนุญาตตํอไป  

การสอบสวนคดีอาญา ในคดีความผิดตามที่ระบุไว๎ในมาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ให๎พนักงานสอบสวนสอบสวนผู๎ต๎องหาให๎ปรากฏ วําเป็นผู๎ได๎รับอนุญาตให๎มีและ
ใช๎อาวุธปืนหรือไมํ หากปรากฏวําผู๎ต๎องหาเป็นผู๎ได๎รับอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน และเป็นผู๎ซึ่งมี
ลักษณะต๎องห๎ามมิให๎ออกใบอนุญาต ก็ให๎รวบรวมหลักฐานรายงานนายทะเบียนท๎องที่โดยมิชักช๎า 
และเม่ือผลคดีถึงที่สุดเป็นประการใดให๎รายงานนายทะเบียนทราบ เพ่ือด าเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกลําวข๎างต๎นตํอไป  

เมื่อปรากฏวําผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนผู๎ใดเป็นผู๎จะต๎องด าเนินการเพิกถอน
ใบอนุญาต นายทะเบียนอาวุธปืนท๎องที่กรุงเทพมหานครรายงานพฤติการณ์ข๎อเท็จจริงพร๎อม
พยานหลักฐาน เสนอขอความเห็นชอบจากกรมต ารวจกํอน หากกรมต ารวจเห็นชอบแล๎วให๎ท าค าสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต แล๎วจัดเจ๎าหน๎าที่ไปรํวมกับต ารวจท๎องที่ที่ผู๎รับอนุญาตมีภูมิล าเนาอยูํ แจ๎งค าสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตให๎ผู๎รับอนุญาตหรือผู๎อนุบาล หรือผู๎พิทักษ์ หรือผู๎ความคุมดูแลทราบ เพ่ือขอรับ
อาวุธปืนและใบอนุญาตมีและใช๎อาวุธปืนมาด าเนินการตํอไป และให๎เจ๎าพนักงานต ารวจท๎องที่นั้น ๆ 
ลงประจ าวันไว๎เป็นหลักฐาน  

ในกรณีที่ไมํสามารถติดตามผู๎รับใบอนุญาตได๎ หรือไมํมีผู๎อนุบาล หรือควบคุมดูแล ให๎
นายทะเบียนอาวุธปืนท๎องที่ประกาศค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไว๎ ณ ที่ท าการของนายทะเบียนอาวุธปืน
ท๎องที่ และที่อยูํของผู๎ได๎รับอนุญาต ภายในก าหนด 30 วัน เมื่อพ๎นก าหนดดังกลําวให๎นายทะเบียน
อาวุธปืนท๎องที่ แจ๎งสถานีต ารวจด าเนินคดีกับผู๎ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตํอไป  

ในกรณีที่ย๎ายทะเบียนอาวุธปืน ผู๎สั่งเพิกถอนแจ๎งให๎นายทะเบียนผู๎ออกใบอนุญาตทราบ
เพ่ือหมายเหตุในทะเบียนคุมตํอไป 

13. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต ให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนนี้เป็นหลักเกณฑ์
โดยท่ัวไป ส าหรับใช้เป็นแนวทางพิจารณาของนายทะเบียนอาวุธปืนเท่านั้น  

                                                           

 
48อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5.   



45 
 
 

หากรายใดนายทะเบียนมีเหตุผลอันสมควรวําผู๎ขอมีพฤติการณ์ ไมํเหมาะสม หรือมี
เหตุผลความจ าเป็นไมํเพียงพอ แม๎จะเป็นผู๎มีคุณสมบัติไมํขัดตํอมาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติ อาวุธ
ปืน ฯ พ.ศ. 2490 ก็ตาม นายทะเบียนจะไมํอนุญาตก็ได๎ 

มีขั้นตอนปฏิบัติในการยื่นขอ ดังนี้ 
 1. ยื่นค าขอ ตามแบบ ป.1 ระบุ ชนิด ประเภท จ านวน พร๎อมทั้งแหลํงที่จะขอซื้อพร๎อม
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวและ ทะเบียนบ๎าน หนังสือรับรองของผู๎บังคับบัญชากรณีเป็นข๎าราชการ 
หรือหนังสือรับรองของก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน กรณีเป็น ราษฎรทั่ว ๆ ไป 
 2. สอบสวนคุณสมบัติ 
 - สอบสวนในประเด็นเกี่ยวกับการต๎องโทษคดีอาญา อาชีพ ความสามารถและความ
ประพฤติ ได๎แกํ ( พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ศ. 2490 ม.13 ) 
 - สอบสวนสภาพความเป็นอยูํ และสิ่งแวดล๎อมของผู๎ประกอบการพิจารณาด๎วย 
 - ถ๎าเป็นเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นบุคคลที่ไมํเคยมีอาวุธปืนมากํอน ต๎องสํงเรื่องราว
ค าร๎องให๎ต ารวจท๎องที่ สอบสวนคุณสมบัติ และหลักทรัพย์(ยกเว๎นผู๎ขอเป็นผู๎ใหญํบ๎าน) 
 - ส าหรับตํางจังหวัด ให๎นายทะเบียนท๎องที่พิจารณาสอบสวนคุณสมบัติอยํางรอบคอบ 
และรวดเร็ว โดยราษฎรให๎ สอบสวนจากเจ๎าพนักงานปกครองที่ใกล๎ชิดเชํน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน เฉพาะ
กรณีสงสัยให๎นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติรํวมกับผู๎บังคับกอง หรือ หัวหน๎าสถานีต ารวจ 
 3. ถ๎านายทะเบียนอนุญาตก็ให๎ออก ป.3 ให๎ไปซื้ออาวุธปืน 
 4. เมื่อได๎รับ ป.3 แล๎วจะต๎องซื้ออาวุธปืน ณ ท๎องที่ หรือ บุคคลที่ระบุไว๎ใน ป.3 เทํานั้น 
เมื่อซื้อแล๎วให๎น าอาวุธปืนและ ใบคูํมือประจ าปืนไปขอ ออกใบอนุญาต ป.4 
 5. เมื่อออก ป.4 แล๎ว นายทะเบียนต๎องเพ่ิมรายการลงในทะเบียนอาวุธปืนประจ าราย
ต าบลและประเภทอาวุธปืน49 

การโอนอาวุธปืน 
กฎหมายห๎ามมิให๎โอนอาวุธปืนให๎แกํบุคคลที่ไมํได๎รับอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน แม๎ผู๎

โอนจะเป็นผู๎ได๎รับอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนได๎ แตํถ๎าโอนอาวุธปืนให๎แกํผู๎ที่ไมํมีใบอนุญาตผู๎โอนจะมี
ความผิด 

“การโอน” หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์อาวุธปืนของตนให๎ผู๎อื่นเป็นเจ๎าของ 
  

                                                           

 
49อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3 . 
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การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน 
ในกรณีที่เจ๎าของอาวุธปืนซึ่งมีใบอยูํแล๎วถึงแกํความตายกฎหมายก าหนดให๎ทายาทของ

ผู๎ตายหรือบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือใบอนุญาตให๎มี หรือใช๎อาวุธปืนของผู๎ตาย 
ไปแจ๎งการตายของเจ๎าของปืนให๎นายทะเบียนทราบภายใน 30 วัน นับแตํวันที่รู๎ถึงการตายของผู๎ตาย 
ถ๎าไมํมาแจ๎งถือวํามีความผิดต๎องโทษปรับไมํเกิน 1,000 บาท 

ส าหรับนายทะเบียนที่จะไปแจ๎งการตายดังกลําวได๎ ได๎แกํ 
1. นายทะเบียนท๎องที่ที่ออกใบอนุญาตให๎มีหรือใช๎อาวุธปืนนั้น 
2. นายทะเบียนท๎องที่ที่ผู๎ตายมีภูมิล าเนาอยูํ 
3. นายทะเบียนท๎องที่ที่ผู๎แจ๎งการตายมีภูมิล าเนาอยูํ 

เมื่อได๎แจ๎งการตายตํอนายทะเบียนแล๎ว ให๎ทายาทผู๎ได๎รับอาวุธซึ่งเป็นมรดกของผู๎ตายไป
ติดตํอกับนายทะเบียนท๎องที่ภายใน 6 เดือนนับแตํวันที่ตาย (เจ๎าของปืน) ถึงแกํความตายเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตใหมํ ทั้งนี้ เพราะถึงแม๎วําทายาทจะได๎กรรมสิทธิ์ในอาวุธปืนนั้นแล๎วก็ตาม แตํก็ยังถือวําเป็น
การมีอาวุธในความครอบครองโดยมิได๎รับอนุญาตซึ่งผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงต๎องยื่นค าร๎องตํอ
นายทะเบียนท๎องที่ เพ่ือขอใบอนุญาตให๎มีหรือใช๎อาวุธปืน (แบบ ป.4) ซึ่ง ทางราชการก็จะพิจารณาวํา 
ทายาทหรือผู๎ขออนุญาตมีคุณสมบัติที่ต๎องห๎ามตามกฎหมายหรือไมํ ถ๎าไมํมีก็จะได๎จัดออกใบอนุญาต
ให๎ตํอไป 
 ขั้นตอนการขอรับโอนมรดกอาวุธปืน 

1. ถ๎ามีพินัยกรรมให๎ด าเนินการตามพินัยกรรม ถ๎ามีผู๎จัดการมรดกให๎ด าเนินการให๎
เป็นไปตามที่มีผู๎จัดการ หากไมํมี ให๎สอบปากค าทายาท และให๎ได๎สาระส าคัญวํ าไมํมีทายาทผู๎อ่ืน
คัดค๎าน จึงจะด าเนินการตํอไปได๎ เว๎นมีการโต๎เถียง ให๎รอไว๎จนคดีถึงท่ีสุด 

2. ทายาท ยื่นค าขอตามแบบ ป.1 ขอรับโอนมรดกอาวุธปืน 
3. เรียก ป.4 เกําคืน ออกใบ ป.4 ให๎ใหมํ แก๎ไขเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนอาวุธปืน

ประจ าต าบล50 

กรณีต้องแจ้งนายทะเบียน 
1. อาวุธปืนหายหรือถูกท าลายต๎องแจ๎งนายทะเบียนภายใน 15 วัน  

                                                           

 50สืบค๎นเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2558, จาก
http://www.sahanetilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=315511&Ntype=1  
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2. ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ต๎องขอใบอนุญาตแทนภายใน 30 วัน นับแตํทราบ
เหตุการณ์สูญหายหรือถูกท าลาย 

3. ถ๎าผู๎ได๎รับอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนตาย ทายาทต๎องแจ๎งนายทะเบียนภายใน 30 
วัน นับแตํวันทราบวันตายของผู๎ได๎รับใบอนุญาต มิฉะนั้นมีความผิด 

4. ผู๎ได๎รับใบอนุญาตย๎ายที่อยูํ ต๎องแจ๎งย๎ายตํอนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตํวันย๎าย 
โดยต๎องแจ๎ง ๒ ที่ คือแจ๎งตํอนายทะเบียนท๎องที่ที่ย๎ายออกภายใน 15 วัน นับแตํวันย๎ายออก และแจ๎ง
ตํอนายทะเบียนที่ย๎ายเข๎าภายใน 15 วัน นับแตํวันย๎ายเข๎า ใครไมํแจ๎งมีความผิด 

5. ผู๎ได๎รับใบอนุญาต หากกลายเป็นผู๎ไมํมีสิทธิรับใบอนุญาตในภายหลัง เชํน กลายเป็น
คนวิกลจริต หรือคนไร๎ความสามารถ ต๎องคืนอาวุธปืนและใบอนุญาตตํอนายทะเบียนโดยมิชักช๎า 
มิฉะนั้นจะมีความผิด 

6. ผู๎ใดน าอาวุธปืนมาจากตํางประเทศ ต๎องสํงมอบอาวุธปืนแกํพนักงานศุลกากร หรือ
แจ๎งตํอนายทะเบียนท๎องที่โดยมิชักช๎า มิฉะนั้นจะมีความผิด51 
 

2. หลักเกณฑ์การขออนุญาตพาอาวุธปืนติดตัว 
1. การออกใบอนุญาตให๎บุคคลใดพาอาวุธปืนติดตัวได๎นั้นเฉพาะแกํบุคคลที่ได๎รับ

ใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนจากนายทะเบียนท๎องที่แล๎วเทํานั้น หมายความวําบุคคลที่จะพาอาวุธ
ปืนติดตัวได๎นั้นจะต๎องมีใบอนุญาต 2 ประเภท คือใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน และใบอนุญาตพา
อาวุธปืนติดตัว มิฉะนั้น บุคคลยํอมไมํอาจพาอาวุธติดตัวได๎โดยถูกต๎องตามกฎหมาย 

2. บุคคลใดจะพาอาวุธติดตัวไปในเมือง หมูํบ๎าน หรือทางสาธารณะไมํได๎ เว๎นแตํได๎รับ
ใบอนุญาตให๎พาอาวุธปืนติดตัว ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดไว๎ในมาตรา 8 ทวิ 

3. ข๎อยกเว๎นกรณีที่ไมํมีใบอนุญาตพาอาวุธปืน พาอาวุธปืนติดตัวเข๎าไปในเมือง หมูํบ๎าน 
หรือทางสาธารณะ ต๎องมีเหตุจ าเป็นและเรํงดํวนตามสมควรแกํพฤติการณ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว๎ในมาตรา 8 ทวิ 

4. ข๎อห๎ามเด็ดขาดส าหรับบุคคลใดที่จะพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย โดยไมํจ ากัดวําเป็น
เวลาและสถานที่ใด หรือพาไปในที่ชุมชนที่ได๎จัดมีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอ่ืน
ใด แม๎จะเป็นผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตให๎พาอาวุธปืนติดตัวก็ไมํได๎รับความคุ๎มครอง เป็นการต๎องห๎ามทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ใน มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง 

                                                           

 
51อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5 .  
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5. ใบอนุญาตให๎พาอาวุธปืนติดตัวนั้น ผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาต อธิบดีกรมการปกครอง 
ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร และผู๎วําราชการจังหวัด เฉพาะรายในเขต
จังหวัดของตนเทํานั้น ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับผู๎มีอาจออกใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน ทั้งนี้ ตามที่
ก าหนดไว๎ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตํงตั้งนายทะเบียน เจ๎าพนักงาน และเจ๎าหน๎าที่ ตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 
2490 

6. ใบอนุญาตให๎พาอาวุธปืนติดตัวมีอายุ 1 ปี นับแตํวันที่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไป
ตามความในมาตรา 23 (7) 

7. หากบุคคลใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 ทวิ กฎหมายก าหนดบทลงโทษ ต๎องระวาง
โทษจ าคุกไมํเกินห๎าปีหรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎ใน
มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง52 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว 

1. บุคคลที่จะได๎รับอนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัว ต๎องเป็นผู๎ที่ได๎รับให๎มีและใช๎อาวุธปืน 
ตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 แหํง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 อยูํแล๎ว และมีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อ
ใช๎ในการปูองกันตัวและหรือทรัพย์สิน หรือเพ่ือการกีฬา 
  2. บุคคลประสงค์จะมีและใช๎อาวุธปืนติดตัว ต๎องยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนท๎องที่ (ที่ท าการปกครองอ าเภอ) ซึ่งตนมีภูมิล าเนาอยูํในทะเบียนบ๎านตามกฏหมายวําด๎วย
การทะเบียนราษฎร และต๎องมีใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน(แบบ ป.4) ขึ้นทะเบียนอยูํในท๎องที่นั้น
ด๎วย และเป็นบุคคลผู๎มีคุณสมบัติไมํต๎องห๎ามตามมาตรา 13 แหํง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 
  3. คุณสมบัติของผู๎ขออนุญาต (เพ่ือประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน) 

ผู๎ขออนุญาตต๎องมีคุณสมบัติตาม มาตรา 13 แหํง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ดังนี้ 
   (1) เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 
   (2) ไมํเป็นบุคคลซึ่งไมํสามารถใช๎อาวุธปืนได๎โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ 
   (3) ไมํเป็นบุคคลไร๎ความสามารถหรือเสมือนไร๎ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไมํ
สมประกอบหรือวิกลจริต 
   (4) ประกอบสัมมาอาชีพ มีถิ่นที่อยูํประจ าในท๎องที่ขออนุญาต และมีชื่อในทะเบียน
บ๎านตามกฎหมายวําด๎วยทะเบียนราษฎรไมํน๎อยกวํา 6 เดือน 

                                                           

 52ศูนย์บริการประชาชน ส านักการสอบสวนและนิติกร, สืบค๎นเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 
2558, จาก http://ilab.dopa.go.th/service/download-28.html  
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   (5) ไมํเป็นบุคคลที่มีความประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรงอันอาจกระทบตํอความสงบ
เรียบร๎อยของประชาชน 
   (6) ไมํเคยต๎องโทษจ าคุกในฐานความผิดที่กฎหมายก าหนด 
  4. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารแล๎วเห็นวํา ค าขอไมํถูกต๎อง หรือขาดเอกสาร
หรือหลักฐานใดจะแจ๎งผู๎ยื่นค าขอทราบเพ่ือด าเนินการแก๎ไขทันที กรณีแก๎ไขไมํได๎ในทันที ให๎จัดท า
บันทึกความบกพรํองและก าหนดระยะเวลาและลงนามทั้งสองฝุายไว๎ในบันทึกนั้น 
  5. เจ๎าหน๎าที่สํงตัวผู๎ขอรับใบอนุญาตเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
โดยให๎ผู๎ขอนับใบอนุญาตถือหนังสือไปยังสถานีต ารวจในพื้นที่ 
  6. เมื่อนายทะเบียนท๎องที่อ าเภอ ได๎รับผลการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรแล๎ว ให๎ประมวลเรื่องพร๎อมความเห็นสํงให๎นายทะเบียนท๎องที่จังหวัด ด าเนินการ เว๎นแตํ
กรณีผู๎ขออนุญาตได๎รับสิทธิไมํต๎องพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ ก็ไมํต๎องรอผลการตรวจสอบ
ประวัติ 
  7. เมื่อนายทะเบียนท๎องที่จังหวัด รับเรื่องจากนายทะเบียนท๎องที่อ าเภอแล๎ว หนํวยรับ
เรื่อง(ที่ท าการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต แล๎วสํงเรื่องให๎คณะท างาน
กลั่นกรองระดับจังหวัดพิจารณามีความเห็นเสนอผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ 
  8. ผู๎มีอ านาจในการออกใบอนุญาตให๎แกํบุคคลที่ได๎รับอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนติดตัว
ภายในเขตจังหวัด(แบบ ป.12) คือ ผู๎วําราชการจังหวัด 
  9. ใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด (แบบ ป.12) มีอายุ 1 ปี53 

ขั้นตอนการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว 

การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 (แบบ ป.12) มี
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวในเขตจังหวัด 
              1. ผู๎ขออนุญาตยื่นค าขอตํอนายทะเบียนท๎องที่ที่มีภูมิล าเนา 
              2. นายทะเบียนท๎องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน สํงเรื่องให๎จังหวัด
พิจารณา 
              3. จังหวัดตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎อง เสนอคณะกรรมการที่ผู๎วําราชการ

                                                           

 
53คูํมือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัวในเขตจังหวัด, ส านักการ

สอบสวนและนิติการ กระทรวงมหาดไทย, 27 มกราคม 2558.  
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จังหวัดแตํงตั้งพิจารณา 
                   (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302/ว 1777 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2523) 
              4. ผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเขตจังหวัด (แบบ ป.12) และ
แจ๎งให๎ ผู๎ขออนุญาตทราบ 
              5. ผู๎ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตพร๎อมช าระคําธรรมเนียม 1,000 บาท54 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว 

การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 (แบบ ป.12) บุคคล
ผู๎ขออนุญาตจะต๎องยื่นเอกสารหรือหลักฐาน ดังตํอไปนี้  
 เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ส าหรับข๎าราชการ 
  1. รูปถํายหน๎าตรงแตํงกายชุดข๎าราชการ หรือชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไมํสวมหมวก
ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
  2. ส าเนาบัตรข๎าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงานองค์การหรือหนํวยงานของรัฐ 
พร๎อมส าเนา 1ชุด 
  3. ทะเบียนบ๎าน  พร๎อมส าเนา 1 ชุด 
  4.ใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน (แบบ ป.4)  กรุณาตรวจสอบภูมิล าเนาให๎ถูกต๎อง
ตรงกับทะเบียนบ๎านและข๎อมูลควรเป็นปัจจุบันทุกรายการ  พร๎อมส าเนา 1 ชุด 
  5. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู๎บังคับบัญชา  
  6. ใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืนติดตวั พร๎อมส าเนา 1 ชุด (ถ๎ามี) 
  7. ใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันวําเป็นผู๎มีสภาพรํางกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง 
กรณีมีอายุตั้งแตํ 75 ปี ขึ้นไป 
 หลักฐานที่ใช๎ประกอบการยื่นค าร๎องฯ ให๎บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว ส าหรับประชาชนทั่วไป 
  1. รูปถํายหน๎าตรง แตํงชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไมํสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว  2 รูป 
  2. บัตรประชาชน พร๎อมส าเนา 
  3. ทะเบียนบ๎าน พร๎อมส าเนา 
  4. ป.4  (ภูมิล าเนา ป.4 ต๎องถูกต๎องตรงกับทะเบียนบ๎าน) พร๎อมส าเนา 1 ชุด 

                                                           

 
54พ.อ.อ.สุริยาวุธ บุญญาวรารัตน์, “การขอ ป.12 บทความนํารู๎,” สืบค๎นเมื่อวันที่  5 

พฤศจิกายน 2558, จาก https://www.evensi.cz 
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  5. หนังสือรับรองการท างาน ลงนามโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได๎ 
  6. หลักฐานการประกอบอาชีพ เชํน ในกรณีเป็นเจ๎าของกิจการ จะใช๎ส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนบริษัท  โดยการรับรองจากกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได๎ หรือส าเนา      
ใบทะเบียนการค๎า 
  7. ส าเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท ในรอบ 1 ปี โดยการรับรองจาก
กรรมการ ใช๎ในกรณี ที่เป็นเจ๎าของกิจการ หรือกรรมการผู๎จัดการบริษัท หรือกรรมการผู๎รับมอบ
อ านาจผูกพันบริษัท และบริษัทดังกลําวต๎องมีทุนจดทะเบียนตั้งแตํ 10,000,000 บาทข้ึนไป 
และมีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชี กระแสรายวันของบริษัท ในรอบ 1 ปี ตั้งแตํ 1,000,000 ขึ้นไปเทํานั้น
(กรณ ียื่นขอในนามเจ๎าของกิจการ หากผู๎ขออนุญาตเป็นเจ๎าของกิจการ) 
  8. บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยการรับรองจากธนาคาร ถํายส าเนาทุกหน๎า และรับรอง
ทุกหน๎าพร๎อมตราประทับโดยธนาคาร (บัญชีฝากประจ า หรือออมทรัพย์ หรือ ส าเนาพันธบัตรรัฐบาล 
หรือส าเนาสลากออมสิน) จ านวน 1,000,000 บาทข้ึนไป  เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 6 เดือน 
ติดตํอกันจนถึงวันที่ยื่นค าร๎อง 
  9. ส าเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได๎สํวนบุคคลในรอบปีที่ผําน 
  10. ใบอนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัว พร๎อมส าเนา 1 ชุด (กรณี เคยมี ป.12 มากํอน
แล๎ว) 
  11. ใบรับรองแพทย์ กรณี ผู๎ขอ มีอายุ ตั้งแตํ 75 ปีขึ้นไป 
  12.  หลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็น พิเศษมากกวําปกติธรรมดา ที่ต๎องการใช๎
เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาอนุญาตให๎มีอาวุธปืนติดตัว55 

2.4.3 กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอื่นๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอื่นๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข๎องสํวนใหญํจะเป็นกฎหมายที่มี

ผลบังคับใช๎ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีการออกกฎหมายนั้นเพ่ือให๎สอดรับกับสภาพของสถานการณ์

บ๎านเมืองที่เกิดขึ้นในชํวงเวลานั้น โดยมีการออกกฎหมายในรูปแบบชองพระราชบัญญัติ และประกาศ

คณะรักษาความสงบแหํงชาติ อยํางไรก็ตาม กฎหมายเหลํานี้มีประเด็นที่นําสนใจที่ควรน ามาพิจารณา 

คือ ประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมที่เก่ียวกับอาวุธปืน กฎหมายเหลํานี้ ได๎แกํ 

                                                           

 
55อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3 .  
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พระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผู๎น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ

ระเบิด ที่กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผู๎น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ

ระเบิดท่ีไมํได๎รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ พ.ศ. 2546 

ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ฉบับที่ 59/2557 เรื่อง ขยายระยะเวลาการน าสํง

มอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ทีใ่ช๎เฉพาะแตํการสงคราม 

ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ฉบับที่ 62/2557 เรื่อง ให๎ผู๎ที่มีอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไมํได๎รับอนุญาตหรือท่ีมีกฎหมายห๎ามออกใบอนุญาตน าสํงมอบ 

ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ฉบับที่ 84/2557 เรื่อง ให๎ผู๎ที่ครอบครองอาวุธ

ปืน เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ์ ของทางราชการทหาร น าสํงมอบ 

โดยนิรโทษกรรมเป็นการถือเสมือนหนึ่งวํา ผู๎กระท าความผิดนั้นๆมิได๎กระท าความผิด

เลย เป็นการออกกฎหมายให๎มีผลย๎อนหลัง ซึ่งปกติมิอาจกระท าได๎ แตํการนิรโทษกรรมเป็นการ

ย๎อนหลังที่ให๎คุณแกํผู๎กระท าความผิดจึงสามารถบังคับใช๎ได๎ การนิรโทษกรรมเป็นการยกเลิกความผิด

ของกฎเกณฑ์แหํงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งต๎องกระท าโดยฝุายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาที่จะ

ผูกพันต๎องออกเป็นกฎเกณฑ์แหํงกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์ไมํน๎อยกวําพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ อาจกระท า

ในรูปพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หรือเป็นการระบุไว๎ในรัฐธรรมนูญ56 

ประเทศไทยมีการใช๎กฎหมายนิรโทษกรรมหลายครั้ง แม๎โดยลักษณะของการนิรโทษ -

กรรมเองนั้น อาจกลําวได๎วํามิใชํสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติระบบกฎหมายปกติ แตํการนิรโทษกรรมใน

ประเทศไทยก็เป็นทางเลือกที่ได๎รับการพิจารณากระบวนการแรกๆ  ในการใช๎แก๎ไขปัญหาที่มี

วัตถุประสงค์ทางการเมืองการปกครอง และการดาเนินนโยบายบางประการของรัฐบาลหรือผู๎มีอ านาจ

ทางการเมืองในขณะนั้นอยูํเสมอมา  

                                                           

 
56ณวัฒน์ ศรีปัดถา, ลักษณะบางประการเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมในประเทศไทย, 

ส านักสํงเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล๎า, ไมํปรากฏปีที่พิมพ์, น. 2. 
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การนิรโทษกรรมตามที่เกี่ยวกับอาวุธปืน ถือเป็นการนิรโทษกรรมที่ใช๎ในลักษณะ

มาตรการเพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการบริหารของรัฐ ซึ่งเป็นลักษณะของการใช๎การนิรโทษกรรมเป็น

เครื่องมือของรัฐในการจัดระเบียบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกํอให๎เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายในภาย

หน๎า เพ่ือให๎ลืมและไมํลงโทษในการกระท าความผิดที่ท ามากํอนนั้น และชักจูงให๎ผู๎กระท าผิดได๎เริ่มต๎น

กระท าการที่ถูกกฎหมายตํอไป ซึ่งกฎหมายประเภทนี้มักจะไมํใช๎ค าวํานิรโทษกรรมโดยตรงแตํเนื้อหา

ของบทบัญญัติมักจะแสดงให๎เห็นวํา หากมีการกระท าตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ได๎ออกมาบังคับใช๎

ภายหลังแล๎ว ผู๎กระท าผิดก็จะได๎รับการยกเว๎นและไมํต๎องถูกลงโทษจากการกระท านั้น57 

เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติ ที่ระบุไว๎ในหมายเหตุของ

พระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผู๎น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไมํได๎

รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ พ. ศ. 2546 ที่ระบุวํา 

“เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู๎ครอบครอง

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต และ

มีการน าอาวุธดังกลําวไปใช๎ในทางที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและ

ปูองกันระงับการประกอบอาชญากรรม ทั้งภายในประเทศและอาชญากรรมข๎ามชาติ สมควรให๎ผู๎ที่มี

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต น า

อาวุธดังกลําวมามอบให๎แกํทางราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยก าหนดยกเว๎นความผิดทาง

อาญาแกํบุคคลนั้น จึงจ าเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้” 

ท าให๎ทราบวํา เป็นการใช๎การนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญา

ให๎แกํผู๎น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห๎ามออก

ใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ พ. ศ. 2546 เป็นเครื่องมือของรัฐในการจัดระเบียบ เพ่ือ

ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและปูองกันระงับการประกอบอาชญากรรม ทั้งภายในประเทศ

และอาชญากรรมข๎ามชาติ  

  

                                                           

 
57

 เพ่ิงอ้าง, น. 10. 
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ขอบเขตของการนิรโทษกรรม 

การก าหนดขอบเขตของการนิรโทษกรรมนั้นเป็นสํวนส าคัญและมีความจ าเป็นที่ต๎องมี

เพ่ือให๎กฎหมายนิรโทษกรรมยังสามารถกระท าได๎ในระบบกฎหมายที่มีอยูํ การนิรโทษกรรมเป็นการ

ก าหนดกฎหมายให๎มีผลย๎อนหลังไปยกเว๎นโทษที่บุคคลจะต๎องได๎รับจากการกระท าของตนเอง ให๎ไมํ

ต๎องรับโทษจากการกระท าดังกลําว การมีผลย๎อนหลังเชํนนี้เป็น “ข๎อยกเว๎น” ของระบบกฎหมายปกติ 

เมื่อกฎหมายนิรโทษกรรมก าหนดลบล๎างความผิดในเรื่องใด ก็จะกระทบตํอหลักวําด๎วยความแนํนอน

มั่นคงแหํงกฎหมายของกฎเกณฑ์แหํงกฎหมายนั้น อันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะ

ได๎รับความคุ๎มครองจากกฎหมายที่ชัดเจนและตํอเนื่อง การกระทบตํอหลักการดังกลําว ยํอมท า ให๎

ความเชื่อมั่นของประชาชนตํอกฎหมายลดลง หากมีการใช๎อยํางไมํมีขอบเขตจะทาลายระบบกฎหมาย

ได๎ การตรากฎหมายนิรโทษกรรมทุกครั้ง จึงต๎องมีการก าหนดขอบเขตแหํงผลของการนิรโทษกรรม 

เพ่ือเป็นการจ ากัดกรอบการถูกกระทบของกฎหมายที่มีอยูํเดิม เมื่อเงื่อนไขภายในขอบเขตผลของการ

นิรโทษกรรมนั้นๆ บรรลุแล๎ว กฎหมายที่ถูกกระทบด๎วยผลของการนิรโทษกรรมก็กลับมาบังคับได๎

อยํางกลมกลืนอยํางปกติตํอไป 

ในการนิรโทษกรรมที่ผํานมาของประเทศไทยนั้น มีการก าหนดขอบเขตแหํงผลของ

กฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งอาจจ าแนกเป็นขอบเขตด๎านสถานการณ์ และขอบเขตด๎านเวลาที่กฎหมาย

นิรโทษกรรมจะมีผล  

ขอบเขตด๎านสถานการณ์ที่จะยกเว๎นความผิด กฎหมายนิรโทษกรรมแตํละฉบับจะ

ก าหนดขอบเขตสถานการณ์ที่จะยกเว๎นความผิดแตกตํางกันไป ขึ้นอยูํกับเจตนารมณ์ในการนิรโทษ -

กรรมในแตํละครั้ง ความผิดอยํางเดียวกันหากกระท าในชํวงเวลาตํางกันอาจได๎รับหรือไมํได๎รับการ  

นิรโทษกรรมก็ได๎ โดยการก าหนดสิทธิของบุคคลที่อยูํในสถานการณ์นั้นๆ จะที่จะได๎รับสิทธิที่จะไมํถูก

บังคับการตามกฎหมายอื่นท่ีบัญญัติวําต๎องรับผิด  

การก าหนดให๎มีการมีผลต๎องยึดโยงกับพฤติการณ์ที่เป็นฐานความผิดบางอยําง และ

ก าหนดชํวงเวลาที่จะไมํต๎องรับผิด หากได๎มีการด าเนินการตามที่รัฐก าหนดไว๎ในชํวงเวลาที่ก าหนด 

ได๎แกํ 
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พระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผู๎น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ

ระเบิดที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ พ.ศ. 2546 

มาตรา 3 ก าหนดวํา 

“มาตรา 3 ผู๎ ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือที่

กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน ถ๎าได๎น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดดังกลําวมามอบให๎แกํนาย

ทะเบียนท๎องที่ภายในก าหนดหกสิบวัน นับแตํวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับให๎ผู๎นั้นได๎รับยกเว๎นจาก

ความผิดทางอาญาตามกฎหมายวําด๎วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่ง

เทียมอาวุธปืน และกฎหมายวําด๎วยการควบคุมยุทธภัณฑ์...” 

การก าหนดเงื่อนไขลักษณะนี้มักจะใช๎ในการนิรโทษกรรมในเรื่ องที่ไมํเกี่ยวข๎องกับ

ทางการเมือง แตํเป็นการด าเนินนโยบายบางอยํางตามวัตถุประสงค์ของรัฐขณะนั้น โดยยกเว๎นไมํเอา

โทษในการกระท าความผิดที่ท ามากํอนนั้น และชักจูงให๎ผู๎กระท าผิดได๎เริ่มต๎นกระท าการที่ถูกกฎหมาย

ตํอไป58 

จากความใน มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผู๎น าอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํ

ทางราชการ พ.ศ. 2546 จะเห็นได๎วําเป็นการจูงใจให๎ผู๎ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด

ที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํนายทะเบียนท๎องที่ในระยะเวลาที่

ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติฯ แล๎วผู๎นั้นจะได๎รับยกเว๎นจากความผิดทางอาญาตามกฎหมายวําด๎วย

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายวําด๎วยการ

ควบคุมยุทธภัณฑ์ และผู๎นั้นก็จะสามารถเริ่มต๎นกระท าการที่ถูกกฎหมายตํอไป โดยหากต๎องการมี

อาวุธปืนไว๎ในความครอบครองก็ต๎องไปด าเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายตํอไป 

  

                                                           

 
58อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, น. 14-16.  
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ผลทางกฎหมายของการนิรโทษกรรม 

กฎหมายนิรโทษกรรมมีลักษณะเป็นข๎อยกเว๎นของกฎหมายปกติ จึงต๎องตีความเนื้อหา

ของการนิรโทษกรรมโดยเครํงครัด ทั้งนี้ เนื่องจากวําการกระทาอันเป็นข๎อเท็จจริงนั้นได๎เกิดขึ้นแล๎ว 

กฎหมายนิรโทษกรรมไมํอาจลบล๎างข๎อเท็จจริงแหํงการกระทานั้นได๎ คงลบล๎างได๎แตํเพียง

องค์ประกอบทางกฎหมาย และโทษหรือความรับผิดที่จะมีตํอเรื่องนั้น ทั้งนี้ ผลทางกฎหมายของการ

นิรโทษกรรมจะมีเพียงใด ก็แล๎วแตํเนื้อการของบทบัญญัติแหํงการนิรโทษกรรมแตํละครั้ง ซึ่งพิจารณา

ได๎ ดังนี้ 

1. ผลตํอความผิดอาญา 

การกระท าใดจะเป็นความผิดอาญาได๎ต๎องประกอบด๎วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

องค์ประกอบทางกฎหมาย (element legal) องค์ประกอบทางการกระท า (element materiel)

และองค์ประกอบทางจิตใจ (element moral) การกระท าใดจะเป็นความผิดอาญาได๎ต๎องมีกฎหมาย

ที่ใช๎อยูํในขณะนั้นบัญญัติวําเป็นความผิด การนิรโทษกรรมที่เป็นการลบล๎างความผิดอาญาจึงต๎องท า

เป็นกฎหมายเชํนเดียวกัน กฎหมายนิรโทษกรรมตราขึ้นภายหลังเพ่ือใช๎บังคับแกํการกระทาความผิด

อาญาซึ่งได๎เกิดข้ึนแล๎ว โดยลบล๎างองค์ประกอบทางกฎหมายของการกระท านั้น เพ่ือไมํให๎การกระท า

นั้นเป็นความผิดอาญาอีกตํอไป กฎหมายนิรโทษกรรมจึงมีผลย๎อนหลังไปตั้งแตํมีการกระทานั้น ซึ่งเมื่อ

ได๎รับการนิรโทษกรรม จะเกิดสภาพที่เป็นทั้งเว๎นความผิดและยกเว๎นโทษ คือ 

กรณีที่เป็นกฎหมายยกเว๎นความผิด กฎหมายนิรโทษกรรมจะสํงผลให๎การกระท า

ความผิดที่เกิดข้ึนถูกลบล๎างไปเสมือนวําไมํเคยมีการกระท าความผิดนั้นเลย สังเกตได๎จากกฎหมายมัก

ใช๎ค าวํา “ห๎ามมิให๎ถือวําเป็นการละเมิดกฎหมาย” หรือ “ให๎เป็นอันพ๎นจากความผิดนั้นๆทั้งสิ้น” และ

ที่ใช๎กันมากสุดคือค าวํา “ให๎ผู๎กระท าพ๎นจากความผิดและความรับผิด” 

กรณีที่เป็นกฎหมายยกเว๎นโทษ เป็นกรณีที่กฎหมายมิได๎บัญญัติวําความผิดที่ได๎กระท า

ถูกลบล๎างหรือไมํ เพียงแตํบัญญัติยกเว๎นโทษส าหรับการกระทานั้น กฎหมายมักใช๎คาวํา “ถ๎ายังมิได๎ถูก

ฟูองตํอศาลก็ดี หรืออยูํในระหวํางพิจารณาของศาลก็ดี ให๎ระงับคดีและไมํเอาโทษตํอไป หรือถ๎าได๎รับ

โทษอยูํแล๎วในวันใช๎พระราชบัญญัตินี้ ก็ให๎ยกโทษที่ยังมิได๎รับนั้นเสีย” 
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2. ผลตํอวิธีพิจารณาคดีอาญา 

โดยเนื้อหาของกฎหมายนิรโทษกรรม อาจถือเป็นเงื่อนไขระงับคดีความตามมาตรา 39 

(5) และ(7)แหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได๎ โดยหากผู๎ที่ได๎รับการนิรโทษกรรมยังมิได๎

ถูกฟูองร๎องตํอศาลในวันที่กฎหมายนิรโทษกรรมใช๎บังคับ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการต๎อง

ระงับการสอบสวนหรือการฟูองร๎องแล๎วแตํกรณี59 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา การนิรโทษกรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้น มีข๎อดีหาก

น ามาใช๎อยํางเหมาะสม ดังเชํนกรณี พระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผู๎น าอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ พ.ศ. 

2535 และพระราชบัญญัติยกเว๎นความผิดทางอาญาให๎แกํผู๎น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ

ระเบิดที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห๎ามออกใบอนุญาต มามอบให๎แกํทางราชการ พ.ศ. 2546  ที่

เป็นการตราพระราชบัญญัติดังกลําวขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือของรัฐในการจัดระเบียบสังคม และเป็นการ

จูงใจให๎ผู๎กระท าความผิดกลับใจ หันมาเริ่มกระท าการให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย  

 

 

                                                           

 
59อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, น. 28-29.  
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บทที่ 3 
  

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของต่างประเทศ 
  
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด๎านการเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืน

อยํางเสรี โดยมีการก าหนดก าหนดรับรองสิทธิในการมีและถืออาวุธปืนของประชาชนไว๎ใน The 
Second Amendment (Amendment II) ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  

โดย The Second Amendment (Amendment II) ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานั้น
ปกปูองสิทธิในการมีและถืออาวุธปืนของประชาชน และได๎ถูกน ามาใช๎ในวันที่  15 ธันวาคม ค. ศ. 
1791 ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ the first ten amendments  

The Second Amendment (Amendment II) ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาตั้งอยูํ
บนพ้ืนฐานของกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ และได๎รับอิทธิพลจาก English Bill of Rights of 
1689 ซึ่งเซอร์วิลเลี่ยม แบล็คโสตน ได๎บรรยายวําเป็นสิทธิซึ่งสนับสนุนสิทธิปูองกันตนเองตาม
ธรรมชาติ1 

3.1.1 The Gun Control Act 1968 

พระราชบัญญัตินี้ เป็นพระราชบัญญัติฉบับที่  18 ตามประมวลกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาบัญญัติข้ึนเพื่อการควบคุมการขนสํงอาวุธระหวํางรัฐ 

พระราชบัญญัตินี้ ถูกบัญญัติ โดยวุฒิสภา และ สภาผู๎แทนราษฎรของอเมริกา 
พระราชบัญญัตินี้มีชื่อวํา “พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968” 
  

                                                           

 
1
“Second Amendment to the United States Constitution, “ Accessed 

November 9, 2015, 
https://books.google.co.th/books?id=z2BcSYLomQgC&pg=PA405&redir_esc=y#v=onep
age&q&f=false 
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วัตถุประสงค์ 
มาตรา 1012 สภานิติบัญญัติได๎ประกาศวําวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้คือเพ่ือ 

สนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายกลาง กฎหมายมลรัฐ และกฎหมายท๎องถิ่น ในการตํอต๎าน
อาชญากรรมและความรุนแรง พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมํได๎มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมภาระหรือเพ่ิม
ข๎อจ ากัดแกํประชาชนผู๎ที่ให๎ความเคารพกฎหมายในการซื้อ การครอบครอง หรือใช๎อาวุธปืนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการลําสัตว์ การกีฬา การปูองกันตัว หรือกิจกรรมอ่ืนที่ชอบด๎วยกฎหมาย และ
พระราชบัญญัตินี้ไมํได๎มีวัตถุประสงค์ในการกีดกันหรือจ ากัดการเป็นเจ๎าของหรือการใช๎อาวุธปืนโดย
ชอบด๎วยกฎหมายหรือหรือการเป็นสํวนหนึ่งของข๎อบังคับของกฎหมายกลางในกิจกรรมหรือข๎อบังคับ
ใด นอกจากวําจะมีเหตุจ าเป็นในการบังคับใช๎พระราชบัญญัตินี้ 

จากมาตรา 101 ข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ของการมี ใช๎ อาวุธปืนไว๎ ดังนี้ 

1. เพ่ือการลําสัตว์ 
2. เพ่ือการกีฬา  
3. เพ่ือการปูองกันตัว  
4. เพ่ือประกอบกิจกรรมอื่นที่ชอบด๎วยกฎหมาย 

นิยาม 
The Gun Control Act 1968 หรือ พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968 ได๎มีการ

ก าหนดนิยาม หรือความหมายของอาวุธปืน รวมถึงความหมายของค าส าคัญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องไว๎
โดยเฉพาะ โดยก าหนดนิยามไว๎ในมาตรา 921 ซึ่งมีใจความส าคัญดังตํอไปนี้ 

                                                           

 
2Sec. 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.  
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มาตรา 9213 นิยาม 
 (a) ส าหรับใช๎ในบทนี้ 
  (1) “บุคคล”  และ “ใครก็ตาม”  หมายถึง  บุคคลใดๆ นิติบุคคล บริษัท สมาคม 
องค์กร ห๎างหุ๎นสํวน  สังคม หรือบริษัทที่ออกทุนรํวมกัน 
  (3) “อาวุธปืน” (Firearm) หมายถึง  

 (A) อาวุธใดๆ (รวมถึงปืนอัดลม) ที่จะหรือได๎รับการออกแบบหรือถูก
ดัดแปลงไปเพ่ือปลํอยหรือยิงวัตถุด๎วยการจุดระเบิด  

 (B) กรอบหรือภาชนะของอาวุธนั้นๆ  
 (C) เครื่องขจัดเสียงหรือเครื่องเก็บเสียงของอาวุธปืน หรือ  

  (D) อุปกรณ์ในการท าลายใดๆ ความดังกลําวไมํหมายรวมถึงอาวุธปืน
โบราณ 

 (4) “อุปกรณ์ท าลาย” หมายถึง 
 (A) การระเบิด การวางเพลิง หรือก๏าซพิษใด- 

 (i) ระเบิด 
 (ii) ลูกระเบิดเล็ก 
 (iii) ขีปนาวุธมีประจุมากกวําสี่ออนซ์ 
 (iv) ขีปนาวุธที่ประกอบไปด๎วยระเบิดและประจุเพลิงมากกวําหนึ่ง

ในสี่ออนซ์ 
 (v) ทุํนระเบิด 
 (vi) อุปกรณ์ท่ีคล๎ายคลึงกับอุปกรณ์ท่ีอธิบายในสํวนกํอนหน๎านี้ 

 (B) ชนิดของอาวุธใด (ที่ไมํใชํปืนพกหรือเปลือกปืนพกซึ่งอัยการสูงสุดรู๎จัก
โดยทั่วไปซึ่งเหมาะสาหรับวัตถุประสงค์ทางด๎านกีฬา) โดยไมํวําจะรู๎จักกันในชื่อใดก็ตามหรือถูก
เปลี่ยนแปลง ยิงขีปนาวุธโดยการระเบิดหรือการขับเคลื่อนอยํางอ่ืน และกระบอกสูบใดซึ่งสูบได๎
มากกวําเส๎นผําศูนย์กลางครึ่งนิ้ว และ 
   (C) การรวมตัวของชิ้นสํวนที่ถูกออกแบบหรือใช๎สาหรับแปลงอุปกรณ์ใดๆ 
เป็นอุปกรณ์ทาลายที่อธิบายใน (A) หรือ (B) และท่ีซึ่งอาจพร๎อมประกอบกับอุปกรณ์ท าลาย 

                                                           

3The Gun Control Act 1968 Section 921 Definitions  
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   “อุปกรณ์ท าลาย” นั้นไมํรวมถึงอุปกรณ์ใดๆที่ไมํออกแบบหรือไมํออกแบบ
ใหมํเพ่ือใช๎เป็นอาวุธ อุปกรณ์ใด ตลอดจนการออกแบบดั้งเดิมเพ่ือใช๎เป็นอาวุธ ซึ่งได๎ออกแบบใหมํเพ่ือ
ใช๎เป็นสัญญาณ ดอกไม๎ไฟ เส๎นสาหรับขว๎าง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรืออุปกรณ์ที่คล๎ายคลึงกัน 
สํวนที่เกินจากการขาย การกู๎ยืม การให๎โดยเลขานุการกองทัพบกตามบทบัญญัติมาตรา 4682(2) , 
4685, หรือ 4686 ของบทที่ 10 หรือ อุปกรณ์อ่ืนที่ซึ่งอัยการสูงสุดค๎นพบวําไมํได๎ใช๎เฉกเชํนเดียวกับ
อาวุธ เป็นโบราณวัตถุ หรือ ปืนไรเฟิลที่เจ๎าของตั้งใจที่จะใช๎ในวัตถุประสงค์สาหรับการกีฬา 
นันทนาการ หรือวัฒนธรรม 
  (5) “ปืนพก” หมายถึง อาวุธที่ออกแบบ ดัดแปลง ท าขึ้น หรือท าใหมํเพ่ือที่จะยิง
โดยวิธีการวางบนบํา และอาวุธที่ออกแบบ ดัดแปลง ท าขึ้น หรือท าใหมํให๎ยิงโดยใช๎พลังงานจากวัตถุ
ระเบิดในปลอกกระสุนปืนผํานปากกระบอกเรียบ ทั้งการยิงเป็นชุด หรือการปลํอยกระสุนเดียวในแตํ
ละครั้งทีเ่หนี่ยวไก 
  (6) “ปืนพกล ากล๎องสั้น” หมายถึง ปืนลําสัตว์ที่มีล ากล๎องจ านวนหนึ่งหรือหลายล า
กล๎องซึ่งมีความยาวน๎อยกวํา 18 นิ้ว และอาวุธใดๆ ที่ท าจากปืนลําสัตว์ (ไมํวําจะท าโดยการดัดแปลง 
แก๎ไข หรืออ่ืนๆ) หากอาวุธนั้นถูกแก๎ไขให๎มีความยาวทั้งหมดน๎อยกวํา 26 นิ้ว 
  (7) “ปืนไรเฟิล” หมายถึง อาวุธที่ออกแบบ ดัดแปลง ท าขึ้น หรือท าใหมํ และ
เพ่ือที่จะยิงโดยวิธีการวางบนบํา และอาวุธที่ออกแบบหรือดัดแปลงและท าขึ้น หรือท าใหมํให๎ใช๎
พลังงานจากวัตถุระเบิดในกลํองดินระเบิดโลหะ เพ่ือยิงกระสุนนัดเดียวผํานปากกระบอกปืนไรเฟิลใน
การเหนี่ยวไกแตํละครั้ง  
  (8) “ปืนไรเฟิลล ากล๎องสั้น” หมายถึงปืนไรเฟิลที่มีล ากล๎องจ านวนหนึ่งหรือหลายล า
กล๎องซึ่งมีความยาวน๎อยกวํา 16 นิ้ว และอาวุธใดๆ ที่ท าจากปืนไรเฟิล (ไมํวําจะท าโดยการดัดแปลง 
แก๎ไข หรืออ่ืนๆ) หากอาวุธนั้นถูกแก๎ไขให๎มีความยาวทั้งหมดน๎อยกวํา 26 นิ้ว 
  (9) “ผู๎น าเข๎า” หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจการน าเข๎าอาวุธหรือกระสุนเข๎า
มาในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการขายหรือจัดจ าหนําย โดย “ผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต” หมายถึง บุคคลที่
ได๎รับอนุญาตตามข๎อก าหนดในบทนี้ 
  (10) “ผู๎ผลิต” หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจการผลิตอาวุธหรือกระสุน เพ่ือ
การขายหรือจัดจ าหนําย โดย “ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต” หมายถึง บุคคลที่ได๎รับอนุญาตตามข๎อก าหนด
ในบท 
  (11) “ผู๎แทนจ าหนําย” หมายถึง  
   (A) บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจขายอาวุธปืนในลักษณะขายสํงหรือขาย
ปลีก  
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   (B) บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจการซํอมอาวุธปืน หรือการท าหรือการ
ประกอบล ากล๎องพิเศษ พานท๎ายของปืน หรือกลไกไกปืน ของอาวุธปืน  
   (C) บุคคลใดๆ ที่เป็นผู๎รับจ าน า   
  โดย “ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต” หมายถึง ผู๎แทนจ าหนํายใดๆ ที่ได๎รับอนุญาต
ตามข๎อก าหนดในบทนี้ 
  (13) “นักสะสม” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ได๎มา ถือครอง หรือประกอบอาวุธใดๆ ที่
เป็นของหายาก หรือเป็นโบราณวัตถุ ตามที่อัยการสูงสุดนิยามไว๎ในกฎ  และ “นักสะสมที่ได๎รับ
อนุญาต” หมายถึง บุคคลที่ได๎รับอนุญาตตามข๎อก าหนดในบทนี้ 
  (15) “ผู๎หลบหนีคดี” หมายถึงบุคคลใดๆ ที่หนีจากรัฐใดๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ด าเนินคดีอาชญากรรม หรือหลีกเลี่ยงการให๎การในการด าเนินคดีอาชญากรรม 
  (18) “อัยการสูงสุด” หมายถึง อัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 
  (23) “ปืนกล” มีความหมายตามที่ระบุใน Section 5845 (b) ของพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนแหํงชาติ (26 U.S.C 5845(b)) 
  (24) “อุปกรณ์เก็บเสียงอาวุธปืน” หรือ “เครื่องขจัดเสียงอาวุธปืน” หมายถึง 
อุปกรณ์ใดๆ เพ่ือใช๎เก็บ ขจัดหรือลดเสียงระเบิดของอาวุธปืนที่สะดวกในการพกพา รวมถึง การ
รวมกันของชิ้นสํวนใดๆ ที่ออกแบบ ดัดแปลง และเพ่ือใช๎ประกอบ หรือประดิษฐ์เครื่องเก็บเสียง อาวุธ
ปืนหรือเครื่องขจัดเสียงอาวุธปืน และชิ้นสํวนใดๆ ที่ใช๎ในการประกอบหรือประดิษฐ์นั้น 
  (28) “ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ” หมายถึง ปืนไรเฟิลที่สามารถยิงซ้ าได๎โดยไมํต๎องบรรจุ
กระสุนโดยใช๎พลังงานของตลับลูกปืนในการถอดตลับและบรรจุกระสุนรอบใหมํ และต๎องอาศัยการ
เหนี่ยวไกเพ่ือยิงแตํละตลับ 
  (29) “ปืนสั้น” หมายถึง 
      (A) อาวุธปืนที่มีพานท๎ายปืนสั้นและถูกออกแบบให๎สามารถถือและยิงได๎
ด๎วยมือเดียว 
      (B) ชิ้นสํวนใดๆ ที่สามารถประกอบเป็นอาวุธ (A) ได๎ 

การขออนุญาต 
ในการพิจารณาการอนุญาตให๎ประชาชน มี ใช๎อาวุธปืนนั้น ต๎องพิจารณาจากบทบัญญัติ

มาตรา 923 ซึ่งมีใจความดังตํอไปนี้ 
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มาตรา 9234 การขออนุญาต 
 (a) บุคคลไมํอาจมีสํวนเกี่ยวข๎องกับธุรกิจน าเข๎า ผลิต หรือจ าหนํายอาวุธปืน หรือน าเข๎า ผลิต 
หรือจ าหนํายกระสุนปืน จนกวําจะได๎สมัครและได๎รับใบอนุญาตจากอัยการสูงสุดให๎กระท าการได๎   ใบ
สมัครจะมีรูปแบบและประกอบด๎วยข๎อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณาความเหมาะสมที่จ ะได๎รับ
ใบอนุญาตตามที่อัยการสูงสุดก าหนดไว๎เทํานั้น  และต๎องมีรูปถํายและลายพิมพ์นิ้วมือของผู๎สมัคร  
ผู๎สมัครจะต๎องเสียคําธรรมเนียมในการรับใบอนุญาต และต๎องเสียคําธรรมเนียมแยกส าหรับแตํละ
ธุรกิจที่ผู๎สมัครประกอบธุรกิจนั้นๆ ดังนี้ 
  (1) กรณีท่ีผู๎ขออนุญาตเป็นผู๎ผลิต 

     (A) อุปกรณ์ท าลาย กระสุนส าหรับอุปกรณ์ท าลาย หรือกระสุนเจาะเกราะ 
คําธรรมเนียม 1,000 ดอลลาร์ ตํอปี 
     (B) อาวุธปืนอ่ืนๆ นอกจากอุปกรณ์ท าลาย คําธรรมเนียม  50 ดอลลาร์  
ตํอปี 
      (C) กระสุนส าหรับอาวุธปืนที่ไมํใชํกระสุนส าหรับอุปกรณ์ท าลาย หรือ
กระสุนเจาะเกราะ  คําธรรมเนียม 10 ดอลลาร์ ตํอปี 
  (2) กรณีท่ีผู๎สมัครเป็นผู๎น าเข๎า 
      (A) อุปกรณ์ท าลาย กระสุนส าหรับอุปกรณ์ท าลาย หรือกระสุนเจาะเกราะ 
คําธรรมเนียม 1,000 ดอลลาร์ ตํอปี 
      (B) อาวุธปืนอ่ืนๆ นอกจากอุปกรณ์ท าลาย กระสุนส าหรับอุปกรณ์ท าลาย 
หรือกระสุนเจาะเกราะ คําธรรมเนียม 50 ดอลลาร์ ตํอปี 
  (3) กรณีท่ีผู๎สมัครเป็นผู๎แทนจ าหนําย 

     (A) อุปกรณ์ท าลาย หรือกระสุนส าหรับอุปกรณ์ท าลาย คําธรรมเนียม 
1,000 ดอลลาร์ ตํอปี 

     (B) บุคคลที่ไมํได๎เป็นตัวแทนจ าหนํายสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการท าลาย 
คําธรรมเนียม 200 ดอลลาร์ ตํอ 3 ปี ยกเว๎นการตํออายุใบอนุญาต คําธรรมเนียม 90 ดอลลาร์ ตํอ    
3 ปี 

 (b) บุคคลใดๆ ที่ต๎องการเป็นนักสะสมที่ได๎รับอนุญาตจะต๎องสมัครขอใบอนุญาตจากอัยการ
สูงสุด   ใบสมัครจะมีรูปแบบและประกอบด๎วยข๎อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณาความเหมาะสมที่จะ

                                                           

 
4 The Gun Control Act 1968 Section 923 Licensing   



64 
 
 

ได๎รับใบอนุญาตตามที่ระบุในข๎อก าหนดเทํานั้น คําธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาต คือ 10 ดอลลาร์ ตํอปี 
โดยใบอนุญาตภายใต๎อนุมาตรานี้จะใช๎กับธุรกรรมที่เก่ียวข๎องกับของหายากหรือโบราณวัตถุ 

 (c) นอกจากการยื่นใบสมัครที่ถูกต๎องและเสียคําธรรมเนียมตามที่ระบุ อัยการสูงสุดควรมอบ
ใบอนุญาตที่ให๎สิทธิผู๎รับอนุญาตในการขนสํง ขนลงเรือ และรับอาวุธปืน และกระสุนปืนตามที่ระบุใน
ใบอนุญาตระหวํางรัฐหรือระหวํางประเทศได๎ ในชํวงเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาตด๎วย 

จากความในมาตรา 923 ข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา ผู๎มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต คือ 
อัยการสูงสุด นอกจากนี้ กรณีที่มีการแยกพิจารณาวําผู๎ขออนุญาตเป็นผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า และผู๎แทน
จ าหนํายแสดงให๎เห็นวํา ระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบที่มีการ
ควบคุมตรวจสอบในขั้นต๎นผํานทางผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า และผู๎แทนจ าหนําย 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
The Gun Control Act 1968 หรือ พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968 ได๎มีการ

ก าหนดคุณสมบัติของผู๎ขออนุญาตไว๎ ซึ่งจะต๎องพิจารณาจาก มาตรา 922 ประกอบมาตรา 923 
ดังตํอไปนี้ 

มาตรา 923 (d)5  
 (d)   
  (1) ใบสมัครที่สํงภายใต๎วรรค (a) หรือ วรรรค (b) ของมาตรานี้จะได๎รับการอนุมัติ 
ถ๎า 

    (A) ผู๎สมัครมีอายุ 21 ปี หรือมากกวํา 
     (B) ผู๎สมัคร (รวมทั้งกรณีนิติบุคคล ห๎างหุ๎นสํวน สมาคม หรือบุคคลที่มี

อ านาจทั้งทางตรงและทางอ๎อมในการควบคุมหรือท าให๎เกิดการบริหารและนโยบายของ นิติบุคคล 
ห๎างหุ๎นสํวน หรือสมาคม) ไมํถูกห๎ามไมํให๎สํง ขน หรือรับอาวุธปืน หรือกระสุน ระหวํางรัฐหรือระหวําง
ประเทศภายใต๎มาตราที่ 922(g) และ (n) ของบทนี้ 
      (C) ผู๎สมัครไมํเคยเจตนาฝุาฝืนข๎อบังคับใดๆ ของบทนี้หรือกฎที่ถูกประกาศ 
      (D) ผู๎สมัครไมํเคยเจตนาปกปิดข๎อมูลของวัตถุใดๆ ที่ถูกร๎องขอ หรือไมํเคย
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถุท่ีเป็นเท็จในการสมัคร 
      (E) ในรัฐนั้น ผู๎สมัครมี 

                                                           

 
5The Gun Control Act 1968 Section 923 (d)    
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  (i) สถานประกอบการเพ่ือท าธุรกิจได๎รับอนุญาตภายใต๎บทนี้ หรือ
จากธุรกิจที่ผู๎สมัครตั้งใจจะท าภายในชํวงเวลาที่สมเหตุสมผล 

    (ii) ในกรณีของนักสะสม สถานที่เพ่ือด าเนินการสะสมที่ได๎รับ
อนุญาต หรือการสะสมที่ตั้งใจจะท าภายในชํวงเวลาที่สมเหตุสมผล   
   (F) ผู๎สมัครรับรองวํา 
    (i) ธุรกิจที่ท าภายใต๎ใบอนุญาตนั้นไมํถูกห๎ามโดยกฎหมายของรัฐ 
หรือท๎องถิน่ที่กิจการที่ได๎รับอนุญาตนั้นตั้งอยูํ 
    (ii) 
              (l) ภายใน 30 วัน หลังจากการสมัครได๎รับอนุมัติ ธุรกิจนั้น
ต๎องท าตามข๎อเรียกร๎องของกฎหมายรัฐและกฎหมายท๎องถิ่นในเรื่องการด าเนินธุรกิจ 
              (ll) ธุรกิจนั้นจะยังไมํสามารถด าเนินการภายใต๎การอนุญาต
จนกวํา  ข๎อเรียกร๎องของกฎหมายรัฐและกฎหมายท๎องถิ่นจะถูกปฏิบัติตาม 
         (lll) ผู๎สมัครได๎สํงแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรีให๎แกํ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎บังคับใช๎กฎหมายท๎องถิ่นที่กิจการนั้นตั้งอยูํวํา ผู๎สมัครมีความตั้งใจจะสมัครขอใบอนุญาต
เกี่ยวกับอาวุธปืนของสํวนกลาง 
  (2) อัยการสูงสุดต๎องอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตภายใน 60 วัน 
นับแตํวันที่ได๎รับใบสมัคร ถ๎าอัยการสูงสุดไมํอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตในชํวงเวลา
ที่ก าหนด ผู๎สมัครอาจกระท าการตามมาตรา 1361 ของ title 286 เพ่ือบังคับให๎อัยการสูงสุด
ด าเนินการ หากอัยการสูงสุดอนุมัติผู๎สมัครจะได๎รับใบอนุญาตเมื่อมีการจํายคําธรรมเนียมตามที่
ก าหนดไว๎ 
  

                                                           
628 U.S. Code § 1361 - Action to compel an officer of the United States to 

perform his duty  : The district courts shall have original jurisdiction of any action in 

the nature of mandamus to compel an officer or employee of the United States or 

any agency thereof to perform a duty owed to the plaintiff. Accessed November 8, 

2015, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1361 
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มาตรา 922 (d)7 บุคคลที่ต๎องห๎ามในการอนุญาต 
(d) ถือวําผิดกฎหมายส าหรับบุคคลใดๆ ที่ขายหรือจัดหาอาวุธหรือกระสุนให๎แกํบุคคลที่

ตนรู๎หรือมีเหตุอันควรเชื่อได๎วําบุคคลดังกลําว 
 (1) อยูํภายให๎ข๎อกลําวหา หรือถูกศาลตัดสินวํามีความผิดในความผิดซึ่งมีโทษจ าคุก

เกินกวํา 1 ปี 
  (2) เป็นผู๎หลบหนีคดี 
  (3) เป็นผู๎ใช๎สารควบคุมอยํางผิดกฎหมายหรือติดสารควบคุม (ตามความใน Section 
102 พระราชบัญญัติสารควบคุม (21 u.s.c 202)) 
  (4) ได๎รับการวินิจฉัยวําผิดปกติทางจิตหรือเคยเข๎ารับการรักษาในสถาบันทางจิตเวช
ใดๆ 
  (5) เป็นชาวตํางประเทศท่ีเข๎ามายังสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฎหมาย 
  (6) ถูกปลดออกจากกองทัพภายใต๎เงื่อนไขขาดศีลธรรม 
  (7) เป็นประชากรของสหรัฐอเมริกาซ่ึงตํอมาได๎ถูกประกาศตัดสิทธิ 
  (8) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งไมํให๎เข๎าใกล๎ รังควาน สะกดรอยตาม หรือขํมขูํ แกํผู๎
ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อวําจะท าให๎เกิดความกลัววําจะเกิดการบาดเจ็บ
ทางกายแกํผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก ยกเว๎นค าสั่งศาลที่ 

     (A) มีค าสั่งออกมาหลังการประกาศของศาลและบุคคลที่ถูกศาลสั่งดังกลําว
มีโอกาสที่จะมีสํวนเกี่ยวข๎อง และ 
      (B)  
    (i) รวมถึงพบวําบุคคลที่ถูกศาลสั่งดังกลําวได๎แสดงอาการคุกคาม
อันเชื่อได๎วําจะกํอให๎เกิดอันตรายตํอความปลอดภัยทางกายแกํผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก หรือ 
    (ii) โดยมีข๎อห๎ามการใช๎ พยายามใช๎ หรือขํมขูํโดยใช๎ก าลังทาง
กายภาพแกํ ผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อวําจะท าให๎เกิดการบาดเจ็บทาง
กาย 
  (9) ถูกตัดสินวํามีความผิดในความผิดอาญาประเภทไมํร๎ายแรงที่เกี่ยวกับความ
รุนแรง 

จากความในมาตรา 922 (d) ที่ก าหนดลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการอนุญาต เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

                                                           

 
7The Gun Control Act 1968 Section 922 (d)    
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เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 จะเห็นได๎วํา มาตรา 922 
(d) ที่ก าหนดลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการอนุญาต มีลักษณะคล๎ายคลึงกับลักษณะของบุคคลที่
ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน 
วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490  แตํก็มีบางลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามใน
การอนุญาต ที่ก าหนดไว๎แตกตํางกัน อาทิ กรณีตามมาตรา 922 (d) (3) (5) (6) (7) (8) ซึ่งไมํปรากฏ
ในลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490  

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน 
The Gun Control Act 1968 หรือ พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968 ได๎มีการ

ก าหนดความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนไว๎ในมาตรา 922 ซ่ึงก าหนดเป็นลักษณะของข๎อห๎าม หากมีการฝุา
ฝืนข๎อห๎ามนั้น จึงเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรา 922 ข๎อห๎ามบุคคลกระท าผิดกฎหมาย8 
(a) การกระท าตํอไปนี้ถือวําผิดกฎหมาย 

 (1) ส าหรับบุคคลทั่วไป 
      (A) ยกเว๎นผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต หรือผู๎แทน
จ าหนํายที่ได๎รับอนุญาตที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจการน าเข๎า ผลิต ติดตํอค๎าอาวุธ หรือธุรกิจการขนสํงอาวุธ
ระหวํางรัฐหรือระหวํางประเทศ 
      (B) ยกเว๎นผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาตหรือผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาตที่เกี่ยวข๎องกับ
ธุรกิจการน าเข๎าหรือผลิตกระสุน และธุรกิจการขนสํงกระสุนระหวํางรัฐหรือระหวํางประเทศโดยขนสํง
ทางเรือหรือรถยนต์ 
  (2) ส าหรับผู๎น าเข๎า ผู๎ผลิต ผู๎แทนจ าหนําย หรือนักสะสมที่ได๎รับอนุญาตในการขนสํง
อาวุธระหวํางรัฐหรือระหวํางประเทศให๎แกํบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่
ได๎รับอนุญาต ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต ยกเว๎น 
      (A) การคืนหรือจัดหาแทนอาวุธประเภทเดียวกันให๎แกํผู๎ที่สํงให๎ และการสํง
อาวุธตามค าขอภายใต๎กฎหมายกลาง กฎหมายของรัฐ และกฎหมายท๎องถิ่นไปให๎น าเข๎าที่ได๎รับ
อนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต หรือผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาตและนักสะสมท่ีได๎รับอนุญาต 

                                                           

 
8The Gun Control Act 1968 Section 922 Unlawful acts.   
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      (B) การขนสํงอาวุธทางไปรษณีย์ไปยังผู๎มีสิทธิ์รับปืนพก ปืนพกลูกโมํ หรือ
อาวุธขนาดเล็กใดๆ ที่สามารถซํอนไว๎กับตัวผู๎มีสิทธิ์นั้นได๎เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ 
      (C) วรรคนี้จะถูกแปลความอยํางเดียวกันในโคลัมเบีย เปอโตริโก และทุกรัฐ
ของสหรัฐอเมริกา ในฐานที่มีสถานะเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา 
  (3) ส าหรับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต 
ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่ได๎รับอนุญาตในการพกพาอาวุธที่ซื้อหรือได๎รับมาจาก
บุคคลตํางรัฐในรัฐที่ตนอาศัยอยูํ (กรณีที่เป็นบริษัทหรือองค์ธุรกิจอ่ืน หมายถึงรัฐที่ตั้งขององค์กรธุรกิจ
นั้น) ยกเว๎น (A) ผู๎มีสิทธิได๎รับอาวุธตามพินัยกรรมตามกฎหมายหรือเป็นทายาทผู๎ได๎มาซึ่งอาวุธใน
มรดกที่ไมํมีพินัยกรรมในรัฐอ่ืนซึ่งไมํใชํรัฐที่ตนอาศัยอยูํ หากเป็นผู๎มีสิทธิตามกฎหมายในการซื้อหรือ
ครอบครองอาวุธในรัฐนั้น (B) การรับสํงอาวุธภายใต๎อนุมาตรา (b)(3)    (C) การสํงอาวุธโดยการร๎อง
ขอของผู๎น ารัฐภายในวันที่ก าหนดไว๎ 
  (4) ส าหรับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต 
ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่ได๎รับอนุญาตในการพกพาอุปกรณ์ท าลาย   ปืนกล 
(ตามความใน section 5845 ของประมวลกฎหมายวําด๎วยภาษีอากร 1954) ปืนลําสัตว์ล ากล๎องสั้น 
ปืน  ไรเฟิลล ากล๎องสั้น ยกเว๎นให๎ได๎รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากอัยการสูงสุดในกรณีที่เกี่ยวกับ
ความจ าเป็นและความปลอดภัยสาธารณะ 
  (5) ส าหรับบุคคล (ยกเว๎นผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทน
จ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต) ในการโอน ขาย แลกเปลี่ยน ให๎ ขนสํง หรือ
น าสํงอาวุธให๎แกํบุคคลอ่ืน (ยกเว๎นผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทนจ าหนํายที่
ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต) โดยผู๎โอนรู๎หรือมีเหตุอันควรเชื่อวําบุคคลนั้นไมํได๎อาศัย
อยูํ (หรือในกรณีเป็นบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอ่ืน ได๎แกํที่ตั้งขององค์กรธุรกิจนั้น) ในรัฐเดียวกันกับผู๎โอน 
ยกเว๎น (A) การโอน การขนสํง หรือการน าสํงอาวุธในกรณีผู๎มีสิทธิได๎รับอาวุธตามพินัยกรรมตาม
กฎหมายหรือเป็นทายาทผู๎ได๎มาซึ่งอาวุธในมรดกที่ไมํมีพินัยกรรม หากเป็นผู๎ที่ได๎รับอนุญาตในการ
ได๎มาหรือครอบครองอาวุธตามกฎหมายของรัฐที่ตนอาศัยอยูํ (B) การให๎ยืมหรือให๎เชําอาวุธเป็นการ
ชั่วคราวแกํผู๎ที่ใช๎เพื่อจุดประสงค์ทางการกีฬาโดยถูกกฎหมาย 
  (6) ส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข๎องในการได๎มาหรือพยายามให๎ได๎มาซึ่งอาวุธหรือกระสุน
จาก ผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่
ได๎รับอนุญาต โดยมีเจตนาหลอกลวง โดยการพูดเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร แสดงพยานหลักฐานเท็จ 
หรือบิดเบือนข๎อมูล เพ่ือที่จะหลอกลวงผู๎น าเข๎า ผู๎ผลิต ตัวแทนจ าหนําย หรือนักสะสม วําการขายหรือ
การจัดหาอาวุธหรือกระสุนนั้นกระท าถูกต๎องตามที่กฎหมายก าหนดไว๎ 
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 (7) ส าหรับบุคคลที่ผลิตที่ผลิตหรือน าเข๎ากระสุนเจาะเกราะ เว๎นแตํ 

      (A) การผลิตกระสุนเพ่ือใช๎ในหนํวยงานราชการของสหรัฐอเมริกาและรัฐ
อ่ืนๆ 
      (B) การผลิตกระสุนเพ่ือการสํงออก 
      (C) การผลิตกระสุนเพ่ือใช๎ในการทดลองซึ่งได๎รับอนุญาตโดยอัยการสูงสุด 
  (8) ส าหรับบุคคลที่ผลิตที่ผลิตหรือน าเข๎าเพ่ือขายหรือจัดสํงกระสุนเจาะเกราะ เว๎น
แต ํจะเป็นการขายหรือการจัดสํง 
      (A) เพ่ือใช๎ในหนํวยงานราชการของสหรัฐอเมริกาและรัฐอ่ืนๆ 
      (B) เพ่ือการสํงออก 
      (C) เพ่ือใช๎ในการทดลองซึ่งได๎รับอนุญาตโดยอัยการสูงสุด 
  (9) ส าหรับบุคคลอ่ืนที่ไมํใชํผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทน
จ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต และไมํได๎อาศัยอยูํในสหรัฐอเมริกา ในการได๎มา
ซึ่งอาวุธ เว๎นแตํใช๎เพื่อจุดประสงค์ทางการกีฬาโดยถูกกฎหมาย 

จากความในมาตรา 922 ซึ่งก าหนดข๎อห๎ามบุคคลกระท าผิดกฎหมายไว๎ จะเห็นไว๎วํา มี
การแยกก าหนดการกระท าที่ถือวําผิดกฎหมาย โดยก าหนดแยกเป็นกรณีบุคคลทั่วไป และ กรณีผู๎ 
น าเข๎า ผู๎ผลิต ผู๎แทนจ าหนําย หรือนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นการควบคุมตรวจสอบ
ภายหลังจากได๎รับอนุญาตจากอัยการสูงสุดแล๎ว แสดงให๎เห็นวํา แม๎ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็น
ประเทศที่มีระบบการควบคุมอาวุธปืนอยํางเสรี แตํก็ยังคงการควบคุมตรวจสอบในภายหลังจากการ
อนุญาตแล๎วเชํนกัน ซึ่งการก าหนดการกระท าที่ถือวําผิดกฎหมายไว๎ตามบทบัญญัติมาตรา 922 
ข๎างต๎น ก าหนดครอบคลุมถึงบุคคลทุกประเภทที่ได๎รับอนุญาต  

นอกจากนี้มีข๎อที่นําสนใจ คือ มาตรา 922 (6) ที่ก าหนดกรณีบุคคลที่เกี่ยวข๎องในการ
ได๎มาหรือพยายามให๎ได๎มาซึ่งอาวุธหรือกระสุนจาก ผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต 
ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต โดยมีเจตนาหลอกลวง โดยการพูดเท็จ 
ปลอมแปลงเอกสาร แสดงพยานหลักฐานเท็จ หรือบิดเบือนข๎อมูล เพ่ือที่จะหลอกลวงผู๎น าเข๎า ผู๎ผลิต 
ตัวแทนจ าหนําย หรือนักสะสม วําการขายหรือการจัดหาอาวุธหรือกระสุนนั้นกระท าถูกต๎องตามที่
กฎหมายก าหนดไว๎ ซึ่งถือเป็นกรณีที่เป็นการก าหนดกฎหมายไว๎ในเชิงปูองปรามให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎อง
ในการได๎มาหรือพยายามให๎ได๎มาซึ่งอาวุธหรือกระสุน  ต๎องแสดงเจตนาบริสุทธิ์ และต๎องแสดง
พยานหลักฐานตามจริง มิฉะนั้น ถือวํามีความผิดตามมาตรา 922 (6) 
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มาตรา  922 (b)9 ข๎อห๎ามการขายอาวุธ 
(b) กรณีตํอไปนี้ถือวําผิดกฎหมายส าหรับ ผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต 

ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต หรือนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต ในการขายหรือจัดสํง 
  (1) อาวุธหรือกระสุนให๎บุคคลผู๎ได๎รับอนุญาตโดยรู๎หรือมีเหตุอันควรเชื่อได๎วําอายุต่ า
กวํา 18 ปี และอาวุธหรือกระสุน ยกเว๎นปืนสั้น ปืนไรเฟิล ให๎แกํให๎บุคคลผู๎ได๎รับอนุญาตโดยรู๎หรือมี
เหตุอันควรเชื่อได๎วําอายุต่ ากวํา 21 ปี 
  (2) อาวุธให๎แกํบุคคลในรัฐใดก็ตามท่ีการซื้อหรือครอบครองของบุคคลนั้นจะเป็นการ
ฝุาฝืนกฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือพระราชกฤษฎีกาที่ได๎รับการตีพิมพ์ ณ สถานที่ขาย จัดสํง หรือ
สถานที่ตั้งอ่ืน เว๎นแตํรู๎หรือมีเหตุอันควรเชื่อได๎วําการซื้อหรือครอบครองของบุคคลนั้นจะไมํเป็นการฝุา
ฝืนกฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือพระราชกฤษฎีกาท่ีได๎รับการตีพิมพ์ 
  (3) อาวุธให๎แกํบุคคลผู๎ได๎รับอนุญาตโดยรู๎หรือมีเหตุอันควรเชื่อได๎วํา ไมํได๎อาศัยอยูํ 
(หรือในกรณีเป็นบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอ่ืน ได๎แกํที่ตั้งขององค์กรธุรกิจนั้น) ในรัฐที่ผู๎ได๎รับอนุญาตมี
ส านักงานตั้งอยูํ ยกเว๎น (A) การขายหรือจัดสํงปืนไรเฟิลหรือปืนสั้นให๎บุคคลที่อาศัยอยูํนอกรัฐของผู๎
ได๎รับอนุญาตที่ท้ังผู๎รับโอนและผู๎โอนได๎มาพบกันเพ่ือให๎การโอน และการขาย การจัดสํง และการได๎มา
เป็นไปโดยชอบด๎วยกฎหมายภายใต๎กฎหมายของทั้งสองรัฐ (โดยผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต    ผู๎น าเข๎า และ
ผู๎แทนจ าหนําย ได๎ถูกสันนิษฐานไว๎กํอนวําได๎รู๎ถึงกฎหมายของรัฐและพระราชกฤษฎีกาที่ได๎รับการ
ตีพิมพ์ของทั้งสองรัฐ) (B) การให๎ยืมหรือให๎เชําอาวุธเป็นการชั่วคราวแกํผู๎ที่ใช๎เพ่ือจุดประสงค์ทางการ
กีฬาโดยถูกกฎหมาย 
  (4) อุปกรณ์ท าลาย ปืนกล (ตามความใน section 5485 ของประมวลกฎหมายวํา
ด๎วยภาษีอากร 1945) ปืนลําสัตว์ล ากล๎องสั้น ปืนไรเฟิลล ากล๎องสั้น ให๎แกํบุคคลใดยกเว๎นให๎ได๎รับการ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากอัยการสูงสุดในกรณีท่ีเกี่ยวกับความจ าเป็นและความปลอดภัยสาธารณะ 
  (5) อาวุธหรือกระสุนเจาะเกราะให๎แกํบุคคลใด เว๎นแตํผู๎ได๎รับอนุญาตจะมีการบันทึก
ชื่อ อายุ ที่อยูํของบุคคลนั้น หรือหลักฐานและสถานที่ตั้งขององค์กรธุรกิจนั้นๆ กรณีเป็นบริษัทหรือ
องค์กรธุรกิจอ่ืน 
  อนุมาตรา (1)-(4) ของวรรคนี้ ไมํรวมถึงการท าธุรกรรมระหวํางผู๎น าเข๎าที่ได๎รับ
อนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต และนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต อนุมาตรา 
(4) ของวรรคนี้ไมํรวมถึงการขายหรือน าสํงให๎แกํองค์กรวิจัยที่จัดตั้งขึ้นโดยอัยการสูงสุด 

                                                           

 
9The Gun Control Act 1968 Section 922 (b)   
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(C)10 ในกรณีที่ไมํได๎ห๎ามไว๎ในบทนี้ ผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทน
จ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต อาจขายอาวุธให๎กับบุคคลที่ไมํได๎มาปรากฏตัวยังสถานที่ประกอบธุรกิจก็ได๎ 
ถ๎า 
  (1) ผู๎รับโอนสํงเอกสารรับรองในลักษณะดังตํอไปนี้มายังผู๎โอน 
  “ภายใต๎บทลงโทษตามกฎหมาย ข๎าพเจ๎าสาบานวํา กรณีอาวุธปืนอ่ืนนอกเหนือจาก
ปืนสั้นและปืนไรเฟิล ข๎าพเจ๎าอายุ 21 ปีหรือมากกวํา หรือกรณีปืนสั้นหรือปืนไรเฟิล ข๎าพเจ๎าอายุ 18 
ปี หรือมากวํา และไมํถูกห๎ามให๎รับอาวุธระหวํางรัฐหรือระหวํางประเทศ การรับอาวุธของข๎าพเจ๎าจะ
ไมํฝุาฝืนกฎใดๆ ของรัฐและพระราชกฤษฎีกาท่ีได๎รับการตีพิมพ์ ในที่ท่ีข๎าพเจ๎าอาศัยอยูํ…” 
  (2) กํอนมีการสํงอาวุธ ผู๎โอนต๎องยื่นส าเนาเอกสารรับรองข๎างต๎นพร๎อมด๎วย
รายละเอียดของอาวุธไปยังเจ๎าหน๎าที่กฎหมายของรัฐที่ผู๎รับโอนอาศัยอยูํและได๎รับหลักฐานให๎สํงหรือ
ปฏิเสธสํงกลับมา 
  (3) ผู๎โอนได๎จัดสํงช๎าไปอยํางต่ าเป็นเวลา 7 วัน นับแตํได๎รับหลักฐานการอนุมัติการ
สํงหรือปฏิเสธการสํง  

 ส าเนาเอกสารรับรองและส าเนาใบอนุญาตจากเจ๎าหน๎าที่กฎหมายรวมถึงหลักฐาน
การรับหรือไมํรับอาวุธจะต๎องเก็บไว๎เป็นบันทึกในการได๎มาซึ่งอาวุธของผู๎ได๎รับอนุญาต 

(d)11 ถือวําผิดกฎหมายส าหรับบุคคลใดๆ ที่ขายหรือจัดหาอาวุธหรือกระสุนให๎แกํบุคคล
ที่ตนรู๎หรือมีเหตุอันควรเชื่อได๎วําบุคคลดังกลําว 

 (1) อยูํภายให๎ข๎อกลําวหา หรือถูกศาลตัดสินวํามีความผิดในความผิดซึ่งมีโทษจ าคุก
เกินกวํา 1 ปี 
  (2) เป็นผู๎หลบหนีคดี 
  (3) เป็นผู๎ใช๎สารควบคุมอยํางผิดกฎหมายหรือติดสารควบคุม (ตามความใน Section 
102 พระราชบัญญัติสารควบคุม (21 u.s.c 202)) 
  (4) ได๎รับการวินิจฉัยวําผิดปกติทางจิตหรือเคยเข๎ารับการรักษาในสถาบันทางจิตเวช
ใดๆ 
  (5) เป็นชาวตํางประเทศท่ีเข๎ามายังสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฎหมาย 
  (6) ถูกปลดออกจากกองทัพภายใต๎เงื่อนไขขาดศีลธรรม 
  (7) เป็นประชากรของสหรัฐอเมริกาซ่ึงตํอมาได๎ถูกประกาศตัดสิทธิ 

                                                           

 
10The Gun Control Act 1968 Section 922 (c)    

 
11The Gun Control Act 1968 Section 922 (d)    



72 
 
 

  (8) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งไมํให๎เข๎าใกล๎ รังควาน สะกดรอยตาม หรือขํมขูํ แกํผู๎
ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อวําจะท าให๎เกิดความกลัววําจะเกิดการบาดเจ็บ
ทางกายแกํผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก ยกเว๎นค าสั่งศาลที่ 

     (A) มีค าสั่งออกมาหลังการประกาศของศาลและบุคคลที่ถูกศาลสั่งดังกลําว
มีโอกาสที่จะมีสํวนเกี่ยวข๎อง และ 
      (B)  
    (i) รวมถึงพบวําบุคคลที่ถูกศาลสั่งดังกลําวได๎แสดงอาการคุกคาม
อันเชื่อได๎วําจะกํอให๎เกิดอันตรายตํอความปลอดภัยทางกายแกํผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก หรือ 
    (ii) โดยมีข๎อห๎ามการใช๎ พยายามใช๎ หรือขํมขูํโดยใช๎ก าลังทาง
กายภาพแกํผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อวําจะท าให๎เกิดการบาดเจ็บทาง
กาย 
  (9) ถูกตัดสินวํามีความผิดในความผิดอาญาประเภทไมํร๎ายแรงที่เกี่ยวกับความ
รุนแรง 

จากความในมาตรา 922 (b) ที่ก าหนดข๎อห๎ามการขายอาวุธไว๎ โดยจะเห็นได๎วํา ข๎อห๎าม
การขายอาวุธนี้ เป็นการห๎าม ผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต  ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับ
อนุญาต หรือนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต ซึ่งการห๎ามตามมาตรานี้ หากฝุาฝืน ถือวําผิดกฎหมาย อันเป็น
การบัญญัติกฎหมายไว๎ให๎ผู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต  ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับ
อนุญาต หรือนักสะสมที่ได๎รับอนุญาต ต๎องมีความระมัดระวัง และไมํประมาทในการขายอาวุธ ทั้งนี้
เพ่ือให๎เกิดความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในสังคม 

สํวนในกรณีที่กฎหมายไมํได๎ห๎ามซึ่งก าหนดไว๎ในมาตรา 922 (C) ก็มีการก าหนดในเชิง
ปูองกันใหผ๎ู๎น าเข๎าที่ได๎รับอนุญาต ผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาต ผู๎แทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต อาจขายอาวุธ
ให๎กับบุคคลที่ไมํได๎มาปรากฏตัวยังสถานที่ประกอบธุรกิจก็ได๎ ถ๎ามีการสํงเอกสารรับรองตํางๆ ตามที่
กฎหมายก าหนดไว๎ เพ่ือให๎แนํใจวําบุคคลนั้นมีคุณสมบัติของผู๎ขออนุญาตตามที่กฎหมายก าหนดไว๎  

นอกจากนี้ กรณีตามมาตรา 922 (d) เป็นการก าหนดความผิดส าหรับบุคคลทั่วไปทีข่าย
หรือจัดหาอาวุธ หรือกระสุนให๎แกํบุคคลที่ตนรู๎หรือมีเหตุอันควรเชื่อได๎วํามีลักษณะต๎องห๎ามตามที่
กฎหมายก าหนดไว๎ จะเห็นได๎วํา กฎหมายก าหนดเป็นความผิดเพียงวําบุคคลนั้นขายหรือจัดหาอาวุธ
หรือกระสุน ให๎แกํบุคคลที่ตนรู๎หรือมีเหตุอันควรเชื่อได๎วํามีลักษณะต๎องห๎ามตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยสันนิษฐานไว๎กํอน ซึ่งเป็นการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเป็นบทสันนิษฐาน เพ่ือเป็นการควบคุม
ให๎บุคคลทั่วไปที่ขายหรือจัดหาอาวุธหรือกระสุนต๎องมีความระมัดระวัง 
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การเพิกถอนใบอนุญาต 

The Gun Control Act 1968 หรือ พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968 ได๎มีการ
ก าหนดให๎มีการเพิกถอนใบอนุญาตได๎ ภายหลังจากได๎มีการออกใบอนุญาตแล๎ว โดยก าหนดไว๎ใน
มาตรา 922 (e) ซึ่งมีใจความดังตํอไปนี้ 

มาตรา 922 (e)12 
(e) อัยการสูงสุดอาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกภายใต๎มาตรานี้ หากทราบหรือมีโอกาส

ได๎ยินวํา ผู๎ถือใบอนุญาตนั้นมีเจตนาจะฝุาฝืนข๎อก าหนดใดๆ ในบทนี้หรือกฎเกณฑ์ที่ อัยการสูงสุด
ก าหนดไว๎ในบทนี้ 

จากความในมาตรา 922 (e) ข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา ผู๎มีอ านาจในการเพิกถอนใบอนุญาต
ภายหลังจากได๎มีการออกใบอนุญาตแล๎ว คือ อัยการสูงสุด ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับผู๎มีอ านาจในการ
อนุญาต นอกจากนี้ กรณีที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได๎นั้น เป็นการก าหนดไว๎เพียงกว๎างๆ เพียงวําหาก
ทราบหรือมีโอกาสได๎ยินวํา ผู๎ถือใบอนุญาตนั้นมีเจตนาจะฝุาฝืนข๎อก าหนดใดๆ ในบทนี้หรือกฎเกณฑ์ที่
อัยการสูงสุดก าหนดไว๎ในบทนี้ แสดงให๎เห็นวํากฎหมายให๎เป็นดุลยพินิจของอัยการสูงสุดในการ
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต โดยเหตุที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตที่กฎหมายก าหนดวํา “มีเจตนา
จะฝุาฝืนข๎อก าหนดใดๆ ในบทนี้” กรณีนี้ต๎องพิจารณาตามเหตุที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 922 ซึ่งจากที่
กลําวมาแล๎วข๎างต๎นวํา มาตรานี้เป็นการก าหนดเกี่ยวกับข๎อห๎าม ซึ่งหากฝุาฝืนข๎อห๎ามจึงจะเป็ นการ
กระท าความผิดตามกฎหมาย  

การพกพาอาวุธปืน 

The Gun Control Act 1968 หรือ พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 1968 ได๎มีการ
ก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการพกพาอาวุธปืนไว๎ ตามมาตรา 926 ซึ่งมีรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

มาตรา 926A13 การพกพาอาวุธปืนระหวํางรัฐ 
ตามบทบัญญัติอ่ืนๆของกฎหมายหรือกฎหรือข๎อบังคับของรัฐหรือเมืองใด บุคคลผู๎ไมํได๎

ต๎องห๎ามตามบทเกี่ยวกับการพกพา การสํง หรือ การรับอาวุธปืนจะมีสิทธิพกพาอาวุธปืนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดๆ ตามกฎหมายจากสถานที่ซึ่งบุคคลนั้นสามารถครอบครองอยํางถูกกฎหมายและ
พกพาอาวุธปืนดังกลําวไปยังสถานที่อ่ืน ที่สามารถครอบครองและพกพาอาวุธปืนได๎อยํางถูกกฎหมาย
ในระหวํางการพกพาอาวุธปืนดังกลําว ต๎องถูกถอดกระสุนปืนและทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนต๎องไมํ
                                                           

 
12The Gun Control Act 1968 Section 922 (e)    

 
13The Gun Control Act 1968  Section 926 A 
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สามารถเข๎าถึงได๎ทันที หรือ ไมํสามารถเข๎าถึงได๎โดยตรงจากห๎องโดยสารของยานพาหนะ เชํน ในกรณี
ที่ยานพาหนะไมํได๎แยกสํวนจากห๎องคนขับ อาวุธปืนหรือกระสุนปืนนั้นต๎องบรรจุในภาชนะที่ล็อคไว๎
มากกวําบรรจุไว๎ในลิ้นชักหรือคอนโซลหน๎ารถ 

จากความในบทบัญญัติข๎างต๎น จะเห็นได๎วําเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยในการพกพาอาวุธปืน  

มาตรา 926B14 การพกพาอาวุธปืนโดยเจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมาย 
(a) ตามบทบัญญัติอ่ืนๆของกฎหมายหรือกฎหรือข๎อบังคับของรัฐหรือเมืองใด บุคคล 
ผู๎เป็นเจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมายและบุคคลผู๎ถือบัตรประจาตัวตาม (d) อาจพกพาอาวุธ

ปืนที่ถูกจัดสํงหรือพกพาเพ่ือการค๎าภายในรัฐหรือตํางประเทศ ภายใต๎ (b) 
(b) ในสํวนนี้จะไมํตีความรวมถึงหรือจากัดกฎหมายของรัฐ 
  (1) ใบอนุญาตสํวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต๎องห๎ามหรือจากัดการครอบครอง

อาวุธปืนในที่ดินของเขา หรือ 
  (2) การห๎ามหรือจากัดการครอบครอบอาวุธปืนในที่ดินของรัฐหรือรัฐบาล

ท๎องถิ่น กองบัญชาการ อาคาร ฐานที่ตั้ง หรือสวนสาธารณะ 
(c) ค าวํา “เจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมาย” หมายถึง พนักงานของหนํวยงานรัฐบาลผู๎ซึ่ง 
  (1) ได๎รับอนุญาตตามกฎหมายให๎มีสํวนรํวมในการปูองกัน การตรวจสอบ 

การสอบสวน การดาเนินคดี หรือ การกักขังบุคคลใดๆซึ่งละเมิดตํอกฎหมายและมีอ านาจตาม
กฎหมายในการจับกุมหรือสงสัย ภายใต๎มาตรา 807 (b) ของบทที่ 10 กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา(มาตรา 7(b) ตามประมวลกฎหมายวําด๎วยการพิจารณาคดีในศาลทหาร (Uniform 
Code of Military Justice)) 

  (2) ได๎รับอนุญาตจากหนํวยงานให๎พกพาอาวุธปืน 
  (3) มิได๎เป็นเรื่องของการดาเนินการใดๆทางวินัยโดยหนํวยงานซึ่งอาจสํงผล

ในการระงับหรือสูญเสียอ านาจของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 
  (4) ตรงตามมาตรฐาน ถ๎ามีการกํอตั้งโดยหนํวยงานที่ซึ่งต๎องการพนักงาน

ประจ าในการใช๎อาวุธปืน 
  (5) ไมํได๎อยูํภายใต๎อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา หรือ ยากลํอม

ประสาท หรือสารอื่น และ 
  (6) ไมํได๎ถูกห๎ามโดยรัฐบาลกลางจากการรับอาวุธปืน 

                                                           

 
14The Gun Control Act 1968  Section 926 B 
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(d) หนํวยงานของรัฐต๎องการบัตรประจาตัวที่ระบุภาพถํายโดยหนํวยงานของรัฐบาล ที่
ระบุตัวพนักงานเจ๎าหน๎าที่ต ารวจหรือเจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมายของหนํวยงาน 

(e) ค าวํา “อาวุธปืน” ที่ใช๎ในสํวนนี้ 
  (1) ยกเว๎นในอนุมาตรานี้ จะมีความหมายเหมือนกับมาตรา 921 
  (2) รวมไปถึงกระสุนปืนที่ไมํต๎องห๎ามอยํางชัดแจ๎งโดยรัฐบาลกลางหรือ 

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปืนของสหรัฐอเมริกา (National Firearms Act) 
  (3) ไมํรวมถึง 
   (A) ปืนกลใดๆ (ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 5845 ของ

พระราชบัญญัติอาวุธ 
ปืนของสหรัฐอเมริกา (National Firearms Act) 

   (B) ปืนเก็บเสียงใดๆ (ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 921 ของบทนี้) 
และ 

   (C) อุปกรณ์ทาลายใดๆ (ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 921 ของบทนี้) 
(f)149 เพ่ือวัตถุประสงค์ในสํวนนี้ เจ๎าหน๎าที่ผู๎บังคับใช๎กฎหมายของสถานีต ารวจรถไฟ

(Amtrak Police Department) เจ๎าหน๎าที่ผู๎บังคับใช๎กฎหมายของธนาคารกลาง หรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎
บังคับใช๎กฎหมายของสาขาการบริหารของรัฐบาลกลางผู๎เป็นพนักงานของหนํวยงานรัฐบาลซึ่งมี
อ านาจโดยกฎหมายที่จะมีสํวนรํวม หรือ ดูแล ปูองกัน ตรวจสอบ สอบสวน หรือ ด าเนินคดี หรือ
กักขังบุคคลใด 

3.1.2 กฎหมายควบคุมอาวุธปืนในระดับมลรัฐ 

รัฐนิวยอร์ก (The New York Secure Ammunition and Firearms 
Enforcement Act of 2013) 

จากแผนควบคุมอาวุธปืนของประธานาธิบดี บารัค โอบามา (Barack Obama) “Now 

is the time” สํงผลให๎รัฐนิวยอร์กได๎ผํานรํางกฎหมายในสิ่งที่กลุํมสนับสนุนระบุวํา เป็นกฎหมายที่ 

เข๎มงวดตํอการเป็นเจ๎าของอาวุธปืน  สํงผลให๎นิวยอร์กกลายเป็นรัฐแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ 

ออกกฎหมายเพ่ือมาควบคุมอาวุธปืน ภายหลังการสังหารหมูํนักเรียนและครูที่โรงเรียนประถมแซนดี 

ฮุก ในรัฐคอนเนคติคัต ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติท๎องถิ่น 

ในรัฐนิวยอร์ก ได๎ผํานรํางกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับนี้ด๎วยคะแนน 104 ตํอ 43 เสียง และสมาชิก 
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วุฒิสภาระดับท๎องถิ่นสนับสนุนรํางกฎหมายนี้ด๎วยคะแนน 43 ตํอ 18 เสียง15 เป็นการแสดงให๎เห็นถึง 

ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของรัฐนิวยอร์ก อันเป็นรัฐหนึ่งใน 50 รัฐของประเทศ

สหรัฐอเมริกาทีม่ีความเข๎มงวดมากยิ่งขึ้นกวําเดิม   

พระราชบัญญัติการบังคับใช๎กระสุนปืนและอาวุธปืนนิวยอร์ก ค.ศ. 2013 (NY SAFE 

ACT of  2013 )16 

วัตถุประสงค์: เพ่ือปูองกันชาวนิวยอร์กโดยลดความพร๎อมของอาวุธจูํโจมและยับยั้ง

อาชญากรรมที่เกิดจาก การใช๎อาวุธปืนในขณะที่สํงเสริมความยุติธรรม ความสอดคล๎อง และ

ประสิทธิภาพในวิธีการเพ่ือให๎ มั่นใจวํานักกีฬาและผู๎เป็นเจ๎าของอาวุธปืนที่ถูกต๎องตามกฎหมายจะมี

ความเพลิดเพลินอยํางเต็มรูปแบบในอาวุธปืนที่พวกเขาเหลํานั้นมีสิทธิ เครือขํายแนวคิดทางกฎหมาย

จัดหาสิ่งที่ยากที่สุด ครอบคลุมที่สุด และค าตอบที่สมดุลของชาติเกี่ยวกับความรุนแรงของอาวุธปืน 

กฎหมายนี้เป็นครั้ง แรกที่นิวยอร์กมีการห๎ามอยํางสมบูรณ์ส าหรับซองบรรจุกระสุนที่มีความจุใน

ระดับสูงที่มีมากํอนปี ค.ศ. 1994 กลําวคือห๎ามซองบรรจุกระสุนที่บรรจุเกิน 7 นัด (จากเดิม คือ 10 

นัด) ทั้งยังติดตามการ ซื้อกระสุนในเวลาจริงเพ่ือเตือนการอนุญาตส าหรับผู๎ซื้อในปริมาณมาก ขณะที่

ตรวจสอบประวัติผู๎ซื้อด๎วย 

ในชํวงการปฏิรูปกฎหมายเข๎ารํวมกับจุดอํอนของโครงสร๎างในรัฐปัจจุบัน เพ่ือน ามาซึ่ง

ความมั่นคงและความมีเหตุผลซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคมที่ปลอดภัย มาตรฐานหนึ่งเดียวของ

การข๎ามรัฐ เพ่ือให๎มั่นใจวําเจ๎าของอาวุธปืนที่ถูกต๎องตามกฎหมายได๎รับใบอนุญาตอยํางรวดเร็วใน

ขณะที่ผู๎ถูกต๎องห๎ามถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ ฐานข๎อมูลมลรัฐจะจัดเก็บการจดทะเบียนในปัจจุบันและ

ปูองกันอันตรายหรือความไมํแนํนอนในการครอบครองเป็นเจ๎าของอาวุธปืน กฎใหมํนี้ได๎ปิดชํองโหวํ

แตํไมํรวมการขายอาวุธปืนจากการตรวจสอบประวัติของรัฐบาล  ท าให๎ข๎อก าหนดของเจ๎าของอาวุธปืน

ของรัฐรัดกุมขึ้นโดยบุคคลที่ปุวยทางจิตเวชอยํางรุนแรง มีความต๎องการที่เก็บรักษาอาวุธปืนส าหรับ

                                                           

 
15ryt9.com, สืบค๎นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559, http://www.ryt9.com/s/iqry/1569613 

 
16Ny senate, “Enacts the NY SAFE Act of 2013,” Accessed May 5, 2016,  

http://open.nysenate.gov/ legislation/bill/s2230-2013      
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เจ๎าของผู๎ที่อยูํอาศัยรํวมกันกับบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม อยูํภายใต๎ค าสั่งของการปูองกันหรือ

บุคคลผู๎ซึ่งปุวยทางจิตโดยไมํรู๎ตัว กฎหมายนี้ยังสร๎างสิ่งใหมํและเพ่ิมโทษส าหรับการใช๎อาวุธปืนที่ไมํ

ถูกต๎อง และ เพ่ิมการปูองกันส าหรับผู๎ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวโดยการสํงมอบอาวุธปืน

และการระงับใบอนุญาตอาวุธปืนและการเพิกถอนในกรณีการปูองกันนั้นได๎ถูกฟูองร๎อง 

ค าแถลงการณ์ที่สนับสนุน 

อาวุธปืนที่อยูํในเงื้อมือคนผิดนั้น เปรียบเสมือนอาวุธที่ไมํสามารถบอกได๎วําจะไปท าลาย

และ ท าให๎เกิดโศกนาฏกรรมแกํสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในชุมชนซึ่งอาจจะถูกพรากไปในทันที 

การกราดยิงท าให๎ความรู๎สึกปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะถูกท าลาย  ในทั่วประเทศความรุนแรงจาก

อาวุธปืนได๎ท าลายชีวิตกวํา 30,000 ตํอปี  

ในขณะที่บทแก๎ไขเพ่ิมเติมที่สองของรัฐธรรมนูญให๎สิทธิอันชอบธรรมในการเก็บและ 

ครอบครองอาวุธปืน ศาลสูงสหรัฐได๎กลําววํา “สิทธิดังกลําวนั้นไมํมีขีดจ ากัด  คดีระหวํางเขตปกครอง 

พิเศษโคลัมเบียกับเฮลล์เลอร์ (Heller), 554 U.S. 570, 595, 626 (2008) ในคดีเฮลล์เลอร์ศาลสูงได๎ 

อธิบายวํา “ในความคิดเห็นของเราไมํมีอะไรที่ควรจะสงสัยส าหรับข๎อห๎ามอันยาวนานในการ 

ครอบครองอาวุธปืนโดยอาชญากรหรือผู๎ปุวยทางจิตหรือกฎหมายห๎ามพกพาอาวุธปืนในสถานที่ส าคัญ 

เชํน โรงเรียน และสถานที่ราชการ หรือเงื่อนไขของกฎหมายหรือคุณสมบัติของการค๎าขายอาวุธปืน” 

554 U.S. at 626-27 ศาลยอมรับ “ประวัติศาสตร์ประเพณีการห๎ามพกพาอาวุธปืนของความอันตราย 

และผิดปกติของอาวุธเหมือนกัน” กฎหมายนี้ได๎เอาใจใสํค าแนะน าของศาลสูงโดยกลั่นกรองและ 

เพ่ิมเติมข๎อห๎ามเกี่ยวกับอาวุธจูํโจม และเพ่ิมความปลอดภัยให๎แกํชาวเมืองนิวยอร์กในขณะที่ยินยอม 

ท าตามบทแก๎ไขเพ่ิมเติมที่สองด๎วย  

อาวุธบางอยํางมีอันตรายมากและกระสุนนั้นมีความร๎ายแรง เราไมํสามารถจะขายสิ่ง

เหลํานั้นในรัฐอีกตํอไป อาวุธจูํโจมที่มีลักษณะทางทหารแบบที่ซึ่งไมํมีความจ าเป็นส าหรับการลําสัตว์

และการกีฬา อาวุธชนิดนี้ การทดสอบที่น ามาใช๎ในกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความเรียบ

งํายของค านิยามเน๎นไปที่การท า ให๎ เป็นอันตรายถึงแกํความตายได๎ของอาวุธ โดยขยาย

คุณสมบัติเฉพาะ ได๎รับความยากของการรักษารายการของอาวุธปืนให๎ทันสมัยตํอการเปลี่ยนแปลงใน
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การออกแบบอาวุธปืน หนึ่งในคุณลักษณะทดสอบคือวิธีการที่ครอบคลุมให๎มากขึ้นส าหรับการใช๎อาวุธ

อันตรายเหลํานี้17  

กระสุนปืน  

กํอนหน๎านี้รัฐได๎มีการจ ากัดซองบรรจุกระสุนปืนหลายนัด เนื่องจากไมํสามารถที่จะบอก

ถึง ความแตกตํางระหวํางซองบรรจุกระสุนที่ถูกผลิตกํอนหรือหลังวันที่ได๎ประกาศการจ ากัดดังกลําว 

กฎหมายฉบับนี้ได๎ห๎ามการครอบครองซองบรรจุกระสุนที่สามารถบรรจุได๎มากกวํา 10 นัด ไมํวําจะมี 

การผลิตในวันใดก็ตาม ปัจเจกบุคคลสามารถที่จะครอบครองได๎เฉพาะซองบรรจุกระสุนที่สามารถ 

บรรจุได๎มากกวา 7 นัด เทํานั้น และจะได๎รับอนุญาตที่จะบรรจุกระสุนได๎เพียง 7 นัด  

กฎหมายใหมํนี้ยังจะระบุตัวบุคคลผู๎ซื้อกระสุนปืนจ านวนมาก ไมํวําจะซื้อจากบุคคลหรือ 

อินเตอร์เน็ต ผู๎ขายต๎องระบุชื่อของผู๎ซื้อแกํฐานข๎อมูลจ าลองของรัฐหลังจากฐานข๎อมูลสํวนกลางที่ 

เรียกวํา “NICS” ได๎ท าให๎แนํใจวําผู๎ซื้อไมํได๎เป็นบุคคลต๎องห๎ามตามกฎหมายในการครอบครองกระสุน 

ปืน ผู๎ขายกระสุนปืนต๎องให๎ข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข๎อมูลของรัฐ ส าหรับการขายกระสุน 

ปืนในแตํละครั้ง รวมทั้งยอดขายกระสุนปืนด๎วย  

เพ่ือที่จะปูองกันการหลีกเลี่ยงการควบคุมใหมํนี้ กฎหมายนี้ต๎องการให๎ผู๎ขายไมํวําจะ

อาศัยใน รัฐนิวยอร์ก หรือนอกรัฐสํงกระสุนปืนให๎กับตัวแทนจ าหนํายในรัฐนิวยอร์ก ตัวแทนจ าหนําย

นั้นต๎อง เก็บรักษาบันทึกข๎อมูลการขายกระสุนปืนและท าการตรวจสอบสถานะของผู๎ที่ถูกตัดสิทธิเสมอ  

การ จัดสํงกระสุนปืนโดยไมํได๎โอนตัวตํอตัวท าให๎ไมํสามารถยืนยันตัวตนของผู๎ซื้อผํานการตรวจสอบ

บัตร ประจ าตัวประชาชน เชํนนี้โดยปราศจากการยืนยันตัวตนของผู๎ซื้อประโยชน์ของการตรวจสอบ

ประวัติ และข๎อมูลที่ได๎ท าการบันทึกไว๎ดังกลําวได๎ถูกหลีกเลี่ยงอยํางสมบูรณ์ กฎหมายต๎องการให๎การ

ขาย กระสุนปืนทั้งหมดเป็นการขายโดยการโอนตัวตํอตัว จึงจะสามารถยืนยันตัวผู๎ซื้อและท าการ

ตรวจสอบ ประวัติผู๎ซื้อ เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสอดคล๎องกับแผนงานนี้ได๎18  

ใบอนุญาต  

                                                           

 
17อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น. 82- 83.   

 
18อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น. 84.    
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ปัจจุบันในรัฐนิวยอร์ก นอกเมืองนิวยอร์ก เวสเชสเตอร์ นาสซัว และ ซัฟฟอล์ก 

ใบอนุญาตอาวุธปืนไมํมีวันหมดอายุ ไมํมีขั้นตอนการตํออายุ หมายความวํา ไมํมีการทบทวนคุณสมบัติ

ของผู๎รับ ใบอนุญาต ดังนั้น เมื่อผู๎ถือใบอนุญาตขาดคุณสมบัติที่จะพกพาอาวุธปืนภายหลังได๎รับ

ใบอนุญาต ผู๎นั้น ก็ยังสามารถมีใบอนุญาตนั้นได๎ กฎหมายนี้ต๎องการให๎บุคคลผู๎ซึ่งถือใบอนุญาตอาวุธ

ปืนมาให๎รับรองอีก ครั้งทุกๆ 5 ปี การสอบตกของผู๎ถือใบอนุญาตนั้นจะมีผลเป็นการถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต  

ยิ่งไปกวํานั้น เพื่อให๎แนํใจวําตามกฎหมาย ผู๎ถือใบอนุญาตอาวุธปืนจะได๎รับใบอนุญาตของ 

พวกเขาอยํางเร็วที่สุดเทําที่ เป็นไปได๎และเพ่ือให๎แนํใจวําความรวดเร็วและคว ามถูกต๎องใน 

ความสามารถของการจับคูํผู๎ถือใบอนุญาตด๎วยการตัดสิทธิ์ เชํน การตัดสินวํากระท า ความผิด  

พระราชบัญญัติจึงได๎ใช๎ใบอนุญาตและการบันทึกฐานข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ฐานข๎อมูลทาง 

อิเล็กทรอนิกส์จะจะจับคูํโดยทะเบียนบุคคลต๎องห๎ามของรัฐ (เชํน ผู๎ที่มีประวัติอาชญากรรม มีค าสั่งให๎ 

ปูองกัน และเป็นโรคจิตซึ่งเป็นเจ๎าของอาวุธปืนและมีใบอนุญาต) เชํนเดียวกับฐานข๎อมูลต๎องห๎ามอ่ืนๆ 

เชํน ข๎อมูลการตายเพ่ือให๎แนํใจวํา ข๎อมูลใบอนุญาตของนิวยอร์กทันสมัยเสมอ  

นอกจากนี้ ค าสั่งปูองกันมีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวจากผู๎

เสพยา และปูองกันการกํออาชญากรรมที่รุนแรงที่เกิดขึ้น พระราชบัญญัติเพ่ิมระดับการปูองกัน

ส าหรับเหยื่อ ความรุนแรงในครอบครอบโดยเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการครอบครองและการสํงมอบ

อาวุธปืนและ การระงับ และการเพิกถอน และ การขาดคุณสมบัติส าหรับใบอนุญาตโดยบุคคลผู๎ที่

ตอบสนองตํอค าสั่งปูองกัน พระราชบัญญัติได๎เปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติศาลครอบครัวให๎เหมือน

หรือคล๎ายคลึง กับการแก๎ไขในปี ค.ศ. 2007 ที่แก๎ไขโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (CPL)  

การขายอาวุธปืนโดยสํวนตัว   

ภายใต๎กฎหมายนิวยอร์กในปัจจุบัน การตรวจสอบประวัติของผู๎ ซื้ออาวุธปืนนั้นเป็นที่

ต๎องการ ส าหรับการซื้ออาวุธปืนจากตัวแทนจ าหนํายและในการแสดงอาวุธปืน อยํางไรก็ตาม ปัจเจก

บุคคล อาจจะท าการซื้ออาวุธปืนโดยผํานบุคคลผู๎ขายเป็นการสํวนตัวโดยไมํต๎องผํานการตรวจสอบ

ประวัติ กฎหมายต๎องการการตรวจสอบประวัติส าหรับผู๎ขายปืนทุกคน รวมไปถึงบุคคลผู๎ขายเป็นการ
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สํวนตัว เพื่อให๎แนํใจวําไมํมีบุคคลใดสามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายในการรับซื้ออาวุธปืนจากบุคคลผู๎ขาย

เป็นการ สํวนตัว19 

การจัดเก็บในสถานที่ท่ีปลอดภัย   

เพ่ือปูองกันการครอบครองหรือใช๎อาวุธปืนโดยไมํมีอ านาจ กฎหมายนี้ได๎ก าหนดให๎

บุคคลผู๎เป็นเจ๎าของอาวุธปืนหรือบุคคลผู๎ซึ่งอาศัยอยูํกับบุคคลผู๎เป็นเจ๎าของอาวุธปืนโดยถูกจ ากัดไมํให๎ 

ครอบครองอาวุธปืนภายใต๎บทบัญญัติของกฎหมายของรัฐบาลกลาง เพ่ือที่จะท าให๎อาวุธปืนนั้นอยูํใน 

สถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย หรือ ท าให๎ไมํสามารถน าออกมายิงได๎โดยใสํตัวล็อคไว๎ที่อาวุธปืนถ๎าอาวุธปืน 

นั้นอยูํนอกเหนือการควบคุมของเจ๎าของ  

บุคคลผู๎มีปัญหาสุขภาพจิต   

กฎหมายนี้ได๎เพ่ิมบทบัญญัติเพ่ือที่จะยกเลิกหรือระงับใบอนุญาตของบุคคลที่มีปัญหา 

สุขภาพจิต ตามความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญด๎านสุขภาพจิต ที่สามารถจะกํอให๎เกิดอันตรายตํอตัวเอง 

หรือผู๎อ่ืนหากได๎ครอบครองอาวุธปืน กฎหมายได๎ขยายและอธิบายกฎหมาย Kendra ในการให๎บริการ 

เพ่ิมเติมส าหรับบุคคลผู๎มีปัญหาสุขภาพจิต  

บัญญัติใหมํและเพ่ิมบทลงโทษทางอาญา   

การบัญญัติใหมํและการแก๎ไขมาตราของประมวลกฎหมายอาญานั้นมุํงเน๎นไปที่วิธีการ

ของ ความรุนแรงของการพกพาอาวุธปืนไปที่ชุมชน ท าให๎การบังคับใช๎กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ดีใน

การ ลงโทษและปูองกันการพกพาดังกลําว การพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายไปบนท๎องถนนท า ให๎      

สวัสดิภาพของชุมชนทั้งหมดตกอยูํในอันตราย บทบัญญัติเหลํานี้ท าให๎แนํใจวํามีบทลงโทษที่เหมาะสม

ในการที่อาวุธปืนตกอยูํในความครอบครองของบุคคลต๎องห๎าม ตลอดจนท าให๎เด็กอยูํในความเสี่ยง 

ทํามกลางอันตรายอ่ืนและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในการที่ครอบครองอาวุธปืนใกล๎บริเวณโรงเรียน ยิ่ง 

ไปกวํานั้น ตระหนักถึงความรุนแรงซึ่งมีสาเหตุมากจากกลุํมกิจกรรม กฎหมายได๎ก าหนดบทลงโทษ

ส าหรับการเข๎ารํวมกิจกรรมของกลุํมซึ่งกํอให๎เกิดอาชญากรรมที่รุนแรง กฎหมายนี้ยังประกอบไปด๎วย

                                                           

 
19อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น. 84.     
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บทบัญญัติใหมํเกี่ยวกับอันตรายที่ต๎องเผชิญในทุกๆ วัน ซึ่งสามารถปกปูองชาวนิวยอร์กโดยการ

ก าหนดโทษขั้นสูงส าหรับเจตนาท าให๎ผู๎ อ่ืนถึงแกํความตาย ส าหรับในเรื่องการพกพาอาวุธปืนนั้น

พระราชบัญญัติการบังคับใช๎กระสุนปืนและอาวุธปืน นิวยอร์ก ค.ศ. 2013 (NY SAFE ACT of 2013) 

ไมํได๎ท าการแก๎ไขจึงใช๎บทบัญญัติเดิมในประมวล กฎหมายอาญาของรัฐนิวยอร์ก (NY Penal Code) 

โดยสรุปเรื่องการพกพาอาวุธปืนในรัฐนิวยอร์ก ดังนี้  

ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนพกของรัฐนิวยอร์กนั้นจะมีผลใช๎ได๎เพียง 5 เมืองนอกเมือง

นิวยอร์ก เทํานั้น เว๎นแตํจะได๎รับการอนุญาตให๎มีผลใช๎โดยเมืองนิวยอร์กด๎วย และไมํอาจพกพาอาวุธ

ปืนพกเข๎า ไปในเมืองนิวยอร์กได๎ซึ่งรวมถึงกรณีใบอนุญาตพกพาเพ่ือปูองกันตัวด๎วย เว๎นแตํจะเข๎า

เงื่อนไขยกเว๎น บางประการ กลําวคือ นอกเสียจากวําจะได๎รับการอนุญาตเป็นพิเศษจากอธิบดี

ต ารวจ20 

นิยาม   

ตามมาตรา 265.0021 ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐนิยอร์ก อาวุธปืน หมายถึง   

                                                           

 
20อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, หน๎า 82- 85.  

 
21

 265.00 "Firearm" means   

 (a) any pistol or revolver; or (b) a shotgun having one or more barrels less 

than eighteen inches in length; or   

 (c) a rifle having one or more barrels less than sixteen inches in length; or  

 (d) any weapon made from a shotgun or rifle whether by alteration, 

modification, or otherwise if such weapon as altered, modified, or otherwise has an 

overall length of less than twenty-six inches; or   

 (e) an assault weapon. For the purpose of this subdivision the length of the 

barrel on a shotgun or rifle shall be determined by measuring the distance between 

the muzzle and the face of the bolt, breech, or breech lock when closed and when 

the shotgun or rifle is cocked; the overall length of a weapon made from a shotgun 
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(a) ปืนพกหรือปืนลูกโมํใดๆ  

(b) ปืนสั้นที่มีล ากล๎องปืนหนึ่งกระบอกหรือมากกวํา โดยมีความยาวล ากล๎องน๎อยกวํา 

18 นิ้ว หรือ 

(c) ปืนไรเฟิลที่มีล ากล๎องปืนหนึ่งกระบอกหรือมากกวํา โดยมีความยาวล ากล๎อองน๎อย

กวํา 16 นิ้ว หรือ  

(d) อาวุธใดที่ท าจากปืนสั้นหรือปืนไรเฟิลโดยการแก๎ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือน าอาวุธ

มา แก๎ไขเปลี่ยนแปลงโดยมีความยาวโดยรวมน๎อยกวํา 26 นิ้ว หรือ  

(e) อาวุธโจมตี เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยความยาวของล ากล๎องของปืนสั้นหรือไรเฟิล

จะ ถูกก าหนดโดยการวัดระยะหํางจากปากกระบอกปืนและหน๎าไกปืน , ท๎ายปืน หรือ เครื่องล็อคไก

ปืน เมื่อถูกปิดและเมื่อปืนสั้นหรือไรเฟิลนั้นขึ้นนกสับ ความยาวโดยรวมของอาวุธที่ท าขึ้นจากปืนสั้น

หรือไร เฟิลวัดจากปลายสุดของอาวุธวัดจากปลายสุดของริมเส๎นขนานไปยังเส๎นกึ่งกลางของปาก

กระบอก   ล ากล๎องปืน อาวุธปืนนั้นไมํรวมถึงปืนโบราณ   

การขอใบอนุญาต  

นิวยอร์กนั้นมีกฎและข๎อบังคับมากมายในการในการขอใบอนุญาตพกพา ซึ่งเป็น

กระบวนการที่ใช๎ระยะเวลานาน สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะท าคือท าการตรวจสอบกับทางส านักงานออก

ใบอนุญาตในเมืองหรือเขตที่ต๎องการ เนื่องด๎วยเขาจะมีวิธีกระบวนการด า เนินการของแตํละท๎องที่ที่

ปฏิบัติกัน  

จาก 59 เขตในการพิจารณาใบอนุญาต  55 เขต ระบุให๎การออกใบอนุญาตปืนพกนั้น

เป็นของศาลโดยให๎ผู๎พิพากษาเป็นดั่งเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาต แตํอยํางไรก็ดี ในการ

ตรวจสอบประวัติของผู๎ขอนั้นให๎เป็นอ านาจของเจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมายภายในท๎องถิ่น ในขณะที่ที่

                                                           

or rifle is the distance between the extreme ends of the weapon measured along a 

line parallel to the center line of the bore. Firearm  
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เขตอ านาจศาลที่เหลืออยําง เขตเมืองนิวยอร์ก เขตปกครองแนสซอ และ เขตปกครองซัฟฟอล์กนั้น 

เจ๎าหน๎าที่ผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตเป็นอธิบดีต ารวจ หรือนายอ าเภอ โดยต๎องขออนุญาตตํอเจ๎าหน๎าที่

ของเมือง หรือประเทศที่ผู๎ขออาศัยอยูํ หรือสถานที่ที่ผู๎มีงานท าหรือสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยูํหาก

เป็นพํอค๎า หรือเจ๎าของร๎านค๎า22 

ใบอนุญาตในเขตปกครองแนสซอ เขตปกครองซัฟฟอล์ก และเขตปกครองเวสเชสเตอร์

นั้นจะ หมดอายุภายใน 5 ปี สํวนในเขตเมืองนิวยอร์กนั้นแตํเดิมใบอนุญาตมีอายุภายใน 2 ปี ซึ่ง

กฎหมายใหมํ ที่ใช๎ในวันที่ 15 มกราคม 2013 นี้ได๎ก าหนดให๎ทุกใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี23  

หากไมํอนุญาตจะต๎องมีการเขียนเหตุผลวําเหตุใดจึงไมํอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

มิฉะนั้น ศาลอาจตัดสินให๎ออกใบอนุญาตพกพาได๎หากวําการไมํอนุญาตนั้นเป็นไปโดยพลการและ

อ าเภอใจ24  

ประเภทของใบอนุญาตพกพาปืนพก  

ตามมาตรา 400.0025 อนุมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายอาญารัฐนิวยอร์ก  

(a) ในที่อยูํอาศัย – มีไว๎และครอบครองในที่อยูํอาศัยโดยเจ๎าบ๎าน  

                                                           

 22USA carry, “New York Concealed Carry Permit Information,” Accessed May 5, 

2016, http://www.usacarry.com/new_york_concealed_carry_permit_ information. 

html   

 23New York State Police, “Guide to The New York Safe Act for Members of the 

Division of State Police,” Accessed May 5, 2016, 

http://www.nypdcea.org/pdfs/NYSP_Safe_Act_Field_Guide. pdf      

 
24USA carry, op. cit.   

 
25400.00  2. Types of licenses. A license for gunsmith  or  dealer  in  firearms 

shall  be  issued  to engage in such business. A license for a pistol or revolver, other 
than an assault weapon or  a  disguised  gun,  shall  be issued  to  (a)  have  and 
possess in his dwelling by a householder;    
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(b)26 ในสถานประกอบธุรกิจ– มีไว๎และครอบครองในสถานประกอบธุรกิจโดยพํอค๎า

หรือ เจ๎าของร๎าน  

(c)27 ธนาคารหรือผู๎ให๎บริการขนสํงดํวน – มีไว๎และครอบครองโดยปกปิดในขณะที่ได๎รับ 

มอบหมายงานจากผู๎จ๎างวานการขนสํง โดยสถาบันทางธนาคาร หรือโดยบริษัทที่ให๎บริการการขนสํง 

ดํวน   

(d)28 ตุลาการศาลฎีกาล าดับชั้นที่ 1 และท่ี2 หรือโดยผู๎พิพากษาศาลแพํงหรือศาลอาญา

ใน เขตเมืองนิวยอร์ก – มีไว๎และครอบครองโดยปกปิดโดยตุลาการศาลฎีกาล าดับชั้นที่ 1 และที่2 หรือ 

โดยผู๎พิพากษาศาลแพํงหรือศาลอาญาในเขตเมืองนิวยอร์ก  

(e)29 เจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานราชทัณฑ์ – มีไว๎และครอบครองโดยปกปิดในขณะที่ได๎รับ 

มอบหมายงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานทั่วไปจากหนํวยงานของมลรัฐ เขตปกครอง นคร เมือง หรือ 

หมูํบ๎าน ภายใต๎การควบคุมของอธิบดีราชทัณฑ์ของเมือง หรือพัศดีเรือนจ า ผู๎ก ากับการต ารวจ หรือ

หัวหน๎าผู๎คุมของเรือนจ าประจ ามลรัฐ ทัณฑสถาน สถานกักกัน ที่คุมขังประจ าเขต  หรือหนํวยงานอ่ืน

                                                           

 
26(b)  have and possess in his place of business by a merchant or  storekeeper  

 27(c)  have  and carry concealed while so employed by a messenger 
employed by a  banking  institution  or  express  company  

 
28(d)  have  and  carry concealed  by  a  justice  of  the  supreme court in the 

first or second  judicial departments, or by a judge of the New York city civil court  or 
the  New York city criminal court   

 
29(e) have and carry concealed while so employed by a regular employee of 

an institution of the state, or of any county, city, town or  village,  under  control  of  
a  commissioner  of  correction  of  the city or any warden, superintendent or head 
keeper of any  state  prison,  penitentiary,  workhouse,  county  jail  or other 
institution  for  the detention of persons convicted or accused of crime or held as 
witnesses in criminal cases,  provided that application is made therefor by such 
commissioner, warden,  superintendent or head keeper  
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ใดที่ใช๎ควบคุมตัวผู๎ต๎องหา หรือเป็นที่พักพยานในคดีอาญา ซึ่งเป็นสถานที่ อันได๎รับการอนุมัติโดย 

อธิบดีราชทัณฑ์ พัศดีเรือนจ า ผู๎ก ากับการต ารวจ หรือหัวหน๎าผู๎คุม  

(f)30 เหตุอันสมควร – มีไว๎และพกพาโดยปกปิด โดยไมํจ าต๎องพิจารณาถึงอาชีพ หรือ 

สถานที่ โดยบุคคลนั้นได๎มีเหตุอันสมควร  

(g)31 เป็นอาวุธปืนอันมีเอกลักษณ์ – มีไว๎ ครอบครอง สะสมและพกพาได๎ซึ่งอาวุธปืน

อันมี เอกลักษณ์ รายละเอียดปรากฏตาม มาตรา 400.00 อนุมาตรา 2(1)(2) กลําวคือ   

 (1)  ไมํได๎ออกแบบหรือออกแบบใหมํ เพื่อใช๎กับกระสุนเกลียวในล ากล๎องปืน หรือ 

ใช๎กับกระสุนชนวนกลาง หรือ  

 (2)  ใช๎เกลียวในล ากล๎องปืน และ กระสุนชนวนกลางกับกระสุนปืนที่ไมํได๎ผลิตใน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและไมํสามารถหาซื้อได๎ตามปกติ 

  *เฉพาะในกรณีเจ๎าพนักงานผู๎บังคับใช๎กฎหมายปลดเกษียนที่ได๎รับการรับรอง หรือ

กรณี ใบอนุญาตที่ไมํมีเงื่อนไขจ ากัดสิทธิจึงจะเป็นใบอนุญาตพกพาแบบเต็มตัว สํวนใบอนุญาตอ่ืนๆ

ทั้งหมด นั้นจะมีเงื่อนไขจ ากัดในด๎านเวลาและสถานที่ที่จะพกพาได๎  

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต   

A  ต๎องเป็นผู๎มีคุณธรรม 

B  ไมํเคยต๎องค าพิพากษาลงโทษในคดีอาญาอุกฉกรรจ์ รายละเอียดปรากฏตาม มาตรา 

265.00 บทนิยาม อนุมาตรา 17 และ มาตรา 400.00 อนุมาตรา 1.(d)32  

                                                           

 
30(f) have and carry concealed, without regard  to  employment  or place  of  

possession,  by  any  person when proper cause exists for the issuance thereof; and  

 
31(g)  have,  possess,  collect  and  carry  antique pistols  which  are  defined  

as  follows:  (i)  any single shot, muzzle  loading pistol with a matchlock, flintlock, 
percussion cap,  or  similar  type  of  ignition  system  manufactured in or before 
l898, which is not designed for using rimfire or conventional centerfire fixed   
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C  ไมํเคยมีประวัติการปุวยทางจิต  

D  ปราศจากความทุพพลภาพทางจิต ความพิการ หรือโรคร๎ายแรงใดๆที่จะท าให๎ 

ความสามารถในการดูแลและใช๎ปืนอยํางปลอดภัยนั้นด๎อยลง  

E  อาศัยหรือมีถิ่นที่อยูํทางธุรกิจภายในเขตห๎าเมืองตะวันตกของเขตปกครอง ซัฟฟอล์ก 

(บาบิโลน แฮงตินตัน อิสวิป สมิททาวน์ บลองฮาเวน)  

F  ผู๎ยื่นค าขอไมํมีสาเหตุอ่ืนใดที่ดีท่ีจะท าให๎ถูกปฏิเสธการให๎ใบอนุญาต  

G  มีอายุอยํางน๎อยยี่สิบเอ็ดปี เว๎นแตํผู๎ยื่นค าขอได๎เคยถูกบรรจุในกองทัพ สหรัฐอเมริกา 

นาวิกโยธิน ต ารวจน้ า ทัพอากาศ หรือหนํวยตะเวนชายฝั่ง หรือ หนํวยรักษาความ ปลอดภัยแหํงชาติ

ประจ ามลรัฐนิวยอร์ก เชํนนี้ข๎อบังคับวําด๎วยอายุจักไมํค านึงถึง  

H  ต๎องไมํเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต อยูํในระหวํางภาคทัณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติ ตามที่

ระบุไว๎ในมาตรา 540.14 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ มาตรา 842(a) ของ พระราชบัญญัติ

ศาลครอบครัว  

I  ไมํเคยต๎องโทษคดีอาญาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว การขอนั้นมีทั้งขอใหมํทั้ง

ฉบับและตํออายุ ในกรณีของใบอนุญาตพกพาปืนพก ซึ่งขอตํอ หนํวยงานออกใบอนุญาตประจ า เมือง 

หรือเขตแล๎วแตํวําผู๎ขอนั้นมีที่อยูํ ได๎รับการจ๎าง หรือมีสถาน ประกอบธุรกิจที่ใด ในกรณีที่เป็น

ใบอนุญาตในฐานะผู๎ขายอาวุธปืน ให๎ขอกับหนํวยงานที่ร๎านนั้นตั้งอยูํ   

แบบฟอร์มเปลํานั้นต๎องได๎รับการรับรองโดยผู๎ก ากับการต ารวจประจ าเขต เว๎นแตํในเขต

เมือง นิวยอร์กใบค าขอต๎องระบุชื่อเต็ม วันเกิด ที่อยูํ อาชีพปัจจุบันในแตํลํะคนที่กรอกค าขอ โดยไมํ

ค านึงวํา จะบุคคลนั้นเป็นชาวอเมริกันหรือไมํ หรือมีเงื่อนไขครบถ๎วนตามแตํละหัวข๎อที่ได๎กลําวมา

หรือไมํ  และ ข๎อเท็จจริง อ่ืนๆอาจจะได๎รับการเรียกร๎องเพ่ือแสดงออกถึงความเป็นคนดี มี

ความสามารถ มีคุณธรรม ของผู๎ขอแตํละคน ค าขอจะถูกกรอกข๎อความและรับทราบโดยผู๎ขอ ผู๎ขอ

                                                           

 
32§400.00.1 (d) who  is  not  a  fugitive  from  justice.    
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จะต๎องสํงรูปถํายของตนมากับ ค าขอหนึ่งใบ และส าเนารูปถํายตามจ านวนส าเนาค าขอ โดยรูป

ดังกลําวต๎องถํายมาไมํเกิน30วันกํอน วันยื่นค าขอใบอนุญาตพกพา 

สถานที่ห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด   

เว๎นแตํโดยเจ๎าหน๎าที่สํวนกลางหรือเจ๎าหน๎าที่รักษาความสงบเรียบร๎อยแล๎ว ห๎ามพกพา

ปืนใน เขตศาลเด็ดขาดภายใต๎กฎของส านักงานศาลปกครอง ซึ่งมีผลบังคับเสมือนกฎหมาย รัฐบัญญัติ

เองก็ ระบุห๎ามการพกพาในเขตศาลและส านักงานอัยการเว๎นแตํโดยเจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมายที่

ก าลัง ปฏิบัติหน๎าที่ ในสถานที่ราชการของทุกเมืองและเขตปกครอง โดยรายละเอียดแล๎วแตํสถานที่  

บุคคลผู๎ครอบครองอาวุธปืนไรเฟิล ปืนพก หรืออาวุธปืนอ่ืนๆ ซึ่งใช๎ส าหรับการศึกษาใน 

โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย โดยไมํได๎รับการอนุญาตจากสถาบันนั้นๆ เว๎นแตํในเขตวน 

ศาสตร์ทุกแหํงที่เป็นของมหาวิทยาลัยประจ ารัฐนิวยอร์กคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อมและวนศาสตร์  

: มาตรา 265.01a33 

ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาเขตอ านาจที่สาม ได๎วินิจฉัยวํามาตรา 926 A ของหมวด 18 

ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาวํา ให๎ความคุ๎มครองเพียงผู๎ที่พกพาในขณะเดินทางโดยยานพาหนะ 

และไมํครอบคลุมถึงผู๎ที่เดินทางผํานทําอากาศยานเพ่ือขึ้นเครื่องบินแม๎ปืนนั้นได๎น ากระสุนออกและอยูํ 

ในกลํองที่ปิดมิดชิดและในกระเป๋าสัมภาระที่ถูกตรวจสอบแล๎วจากสายการบินการเดินทางโดยพกพา 

อาวุธปืนในนิวยอร์ก  

                                                           

 
33§ 265.01-a. Criminal possession of a weapon on school grounds. A  person  

is  guilty  of  criminal  possession  of a weapon on school grounds when he or she 
knowingly has in his or her possession  a  rifle, shotgun,  or  firearm  in  or  upon  a  
building  or  grounds,  used for educational purposes, of any school, college, or 
university, except  the forestry  lands,  wherever  located,  owned  and maintained 
by the State University of New York college of environmental science and forestry, or 
upon a school bus as defined in section one  hundred  forty-two  of  the vehicle  
and  traffic  law,  without  the  written authorization of such educational institution.    
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วิธีการเดินทางท่ีดีที่สุดในนิวยอร์กหรือมลรัฐอ่ืนๆที่มีข๎อจ ากัดการพกพาขณะเดินทางคือ

การ พกส าเนาของ หมวด 18 ภาค 1 บท 44 มาตรา 926A ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาไว๎

ด๎วย เพราะผู๎บังคับใช๎กฎหมายบางทํานอาจไมํทราบกฎหมายนี้ และเก็บอาวุธปืนไว๎ในกลํองที่ปิด

มิดชิดและ แยกกระสุนปืนไว๎อีกกลํองตํางหาก ห๎ามมีกระกระสุนในที่บรรจุกระสุน แล๎วน าไปเก็บไว๎ใน

ชํองเก็บของของรถ หากไมํมีก็ให๎เก็บไว๎ในด๎านหลังรถให๎ไกลที่สุดในกลํองท่ีปิดมิดชิด โดยกฎหมายของ 

นิวยอร์กนั้นให๎อ านาจในการพกพาอาวุธปืนขณะเดินทางระหวํางรัฐได๎หากได๎รับอนุญาตให๎พกพาจา 

กมลรัฐที่อยูํอาศัยและมลรัฐที่ก าลังจะเดินทางไป แตํหากต๎องพักในนิวยอร์กและใช๎เวลายามค่ าในที่พัก 

แรม โรงแรม แค๎มป์ เมื่อนั้นจะเป็นการกระท าผิดกฎหมายและอาจถูกจับกุมได๎ และแม๎โดยทั่วไปการ 

พักทานอาหารหรือเติมแก๏สนั้นเป็นสิ่งที่อนุโลมได๎ แตํไมํใชํส าหรับรัฐนิวยอร์ก โดยหมวด 18 ภาค 1 

บท 44 มาตรา 926A34 บัญญัติไว๎วํา 

“ไมํวําจะโดยกฎหมายอ่ืนใดก็ตาม บุคคลผู๎มิได๎ต๎องห๎ามจากบทบัญญัตินี้จากการ

เดินทางทาง บก ทางเรือ หรือได๎รับอาวุธปืน ยํอมสามารถที่จะเดินทางโดยพกพาอาวุธปืนไปได๎อยําง

ถูกกฎหมาย หากวําบุคคลนั้นได๎รับอนุญาตตามกฎหมายจากที่ท่ีเขาอยูํและยังที่ที่เขาจะเดินทางไป ใน

การนี้ ปืนนั้น ต๎องไมํได๎บรรจุกระสุน ไมํวําปืนหรือกระสุนต๎องไมํเข๎าถึงได๎โดยงําย หรือใช๎ ได๎โดยงําย 

โดยผู๎โดยสารใน ยานพาหนะนั้น ในกรณีที่ยานพาหนะนั้นไมํมีการแบํงสํวนรถจากที่นั่งคนขับกับ

ด๎านหลัง ปืนและ กระสุนจะต๎องถูกเก็บไว๎ในตู๎บรรจุที่จัดเก็บอยํางปลอดภัย นอกจากชํองเก็บของหรือ

สํวนหน๎ารถ”  

ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน ใบอนุญาต – ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ใบอนุญาตใดๆที่ได๎

ออกโดยกฎหมายนี้ยํอมมีผล สมบูรณ์โดยไมํพึงถูกบังคับโดยกฎหมายท๎องถิ่นหรือเทศบัญญัติ 

ใบอนุญาตนั้นไมํอาจโอนไปยังผู๎ อ่ืนได๎ ไมํเพียงแคํนั้น ใบอนุญาตให๎พกพาหรือครอบครองปืนยํอม

จ ากัดใช๎เฉพาะแตํเพียงตามสถานที่หรือ เวลาที่ระบุเทํานั้น แตํกระนั้นยํอมมีผลอ๎างได๎ทุกพ้ืนที่ของ  

มลรัฐ เว๎นแตํในเมืองนิวยอร์ก ซึ่งจะให๎มีผลอ๎างยันได๎ตํอเมื่อได๎รับการอนุญาตให๎มีผลเป็นพิเศษจาก

อธิบดีต ารวจของเมือง ใบอนุญาตเชํนวํานั้นจะมีผลสมบูรณ์ภายในเขตเมืองนิวยอร์ก ในกรณีที่ไมํมี

ใบอนุญาตที่ออกโดยอธิบดีต ารวจของเมืองภายใต๎ เงื่อนไขคือ   

                                                           

 
34§ 265.01-a.   
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A โดยมีใบอนุญาต อาวุธปืนดังกลําวได๎รับการสั่งซื้อจากตัวแทนจ าหนํายที่ได๎รับอนุญาต

ใน เมืองนิวยอร์กและมีการเคลื่อนย๎ายออกจากเมืองดังกลําวทันทีจากตัวแทนจ าหนํายเชํนวํานั้น โดย

ผู๎ ได๎รับใบอนุญาตต๎องเก็บอาวุธปืนในตู๎บรรจุที่ปิดมิดชิดในระหวํางการเดินทางอยํางตํอเนื่องและไมํมี 

การหยุดจอดรถท่ีไหน  

B โดยมีใบอนุญาต อาวุธปืนดังกลําวได๎ถูกเคลื่อนย๎ายโดยผู๎รับใบอนุญาตในตู๎บรรจุที่ปิด

มิดชิด ในระหวํางการเดินทางผํานเมืองนิวยอร์กอยํางตํอเนื่องและไมํมีการหยุดจอดที่ไหน   

C โดยมีใบอนุญาต อาวุธปืนดังกลําวถูกพกพาโดยเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยในรถ

หุ๎ม เกราะส าหรับล าเลียงเงินหรือสิ่งของมีคําอ่ืนๆ หรือจากยานยนต์ที่ทราบกันทั่วไปวําเป็นรถหุ๎ม

เกราะใน ระหวํางการปฏิบัติหน๎าที่  

D ผู๎ได๎รับใบอนุญาตเป็นเจ๎าหน๎าที่ต ารวจที่เกษียณอายุราชการโดยเป็นเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ

ที่ระบุ ตามอนุมาตราสามสิบสี่ หัวข๎อ1.20 ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเป็นเจ๎าหน๎าที่

บังคับใช๎ กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เกษียณอายุราชการตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 2.15 ในกฎหมาย

วิธี พิจารณาความอาญา หรือผู๎ได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานผู๎มีอ านาจตามที่ระบุไว๎ในอนุมาตรา

10 ของมาตรา 265.00 ของหมวดนี้  แตํอยํางไรก็ตามหากใบอนุญาตดังกลําวไมํได๎ออกมาโดยเมือง

นิวยอร์กจะต๎องมีการบันทึก "เจ๎าหน๎าที่ต ารวจเกษียณอายุ" หรือ "เจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมาย 

สํวนกลางเกษียณอายุ" ตามแตํกรณี ในกรณีของเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกษียณอายุใบอนุญาตนั้นยํอมต๎องน า

ระเบียบเรื่องอาวุธของเจ๎าหน๎าที่ต ารวจหรือเจ๎าหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมายของรัฐบาลกลางมาบังคับใช๎

ด๎วย  

E ผู๎ได๎รับใบอนุญาตเป็นเจ๎าหน๎าที่รักษาความสงบตามนิยามของอนุมาตราสี่ของมาตรา 

2.10 ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากไมํได๎ออกโดยเมืองนิวยอร์ก แตํมีการบันทึกโดย”

เจ๎าหน๎าที่ รักษาความสงบกรมศุลกากรนิวยอร์ก” และจะได๎รับการบันทึกในใบอนุญาตจากกระทรวง

พาณิชย์ ใบอนุญาตในฐานะผู๎จัดหนํายอาวุธปืนไมํอาจใช๎อ๎างยันได๎นอกเขตที่ระบุในใบอนุญาต 
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วอชิงตัน ดี ซี The District of Columbia (Washington, D.C.)   

เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ซึ่ งอยูํ ในวอชิงตัน ดี  ซี  เมืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น มีการห๎ามพกพาอาวุธปืนทั้งพกพาแบบเปิดเผยและแบบปกปิดเป็นเวลายาวนาน ซึ่ง

ไมํเป็นไปตามบทแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791)  

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2014 ศาลแขวงสหรัฐอเมริกา ของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย

ได๎ออก ค าพิพากษาตัดสินคดีระหวําง Palmer (พาลเมอร์) กับ เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย ซึ่ง 

Plamer ได๎ ฟูองเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียเกี่ยวกับการห๎ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะเพ่ือ

ปูองกันตัว การ ตัดสินของศาลห๎ามเจ๎าหน๎าที่ของเขตปกครองพิเศษโคลัม เบียจากการบังคับใช๎

บทบัญญัติของกฎหมาย ของท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ให๎พกพาอาวุธปืนออกมา

นอกเคหสถาน  

กํอนที่เขตปกครองพิเศษโคลัมเบียจะมีการห๎ามเกี่ยวกับปืนพก ผลของการตัดสินของ

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาในคดีระหวําง เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย กับ Heller (เฮลเลอร์) ในปีค.ศ. 

2008 ได๎รับรองสิทธิของปัจเจกบุคคลภายใต๎บทแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 (ค.ศ. 1791) ในการ 

ครอบครองอาวุธปืนเพ่ือที่จะปูองกันตนเอง สองปีตํอมา ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได๎ตัดสินคดี 

ระหวําง McDonald (แมค โดนัลล์) กับ Chicago (ชิคาโก๎) ที่ได๎รับรองสิทธิของ Heller (เฮลเลอร์)ใน 

การปูองกันปัจเจกบุคคลจากการละเมิดจากรัฐบาล รวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐ และ ท๎องถิ่น   

อยํางไรก็ตามคดีของ Heller (เฮลเลอร์) และ McDonald (แมค โดนัลล์) เป็นเพียงการ    

ท๎าทายการออกกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขอบเขตของพวกเขาให๎เก็บอาวุธปืนไว๎ เพียงแตํในเคหสถาน     

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาไมํได๎ให๎ค าแนะน าที่ชัดเจนในระดับที่เหมาะสมเกี่ยวกับสิทธิในการพกพา

อาวุธปืนในที่สาธารณะ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปูองกัน เนื่องจากการออกกฎเกณฑ์ดังกลําวไมํได๎

เกิดขึ้นกํอนการเกิดคดีดังกลําว แตํอยํางไรก็ตามการอธิบายของบทแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ 2 

(ค.ศ. 1791) นั้นท าให๎เกิดการรับรองสิทธิในการพกพาอาวุธออกมาภายนอกบ๎าน แตํก็ไมํสามารถ

หลีกเลี่ยงได๎  

ในภายหลัง ศาลปกครองกลางได๎รับรองสิทธิในการพกพาอาวุธขยายออกไปยังประตู

หน๎าบ๎าน การตัดสินนี้ได๎รวมการสนับสนุนคดีของสมาคมไรเฟิลแหํงชาติ (NRA- National 
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Restaurant Association) ระหวําง Shepard (เชปเพิร์ด) กับ Madigan (มาดิแกรนด์) ซึ่งมีผลมา 

จากการที่รัฐอิลลินอยส์ (Lllinois) ห๎ามไมํให๎พกพาอาวุธปืนไปยังที่สาธารณะ และ คดีระหวําง 

Peruta (เปรูต๎า) กับ San Diego (แซนดีเอโก) ที่เกี่ยวข๎องกับกฎข๎อบังคับท๎องถิ่นที่ท าระบบ 

ใบอนุญาตของแคลิฟอร์เนียมีข๎อห๎ามที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพกพาอาวุธปืน ตัวอยํางเหลํานี้ซึ่ง 

ส าคัญอยํางชัดเจนในศาลคดี Palmer (พาลเมอร์) ในความเห็นที่ตรงไปตรงมาในคดีดังกลําว  

ตามความเห็นของศาลในคดี Palmer (พาลเมอร์) ในแงํของ Heller (เฮลเลอร์) 

McDonald (แมค โดนัลล์) และทายาทของพวกเขานั้น ไมํมีพ้ืนฐานใดๆ ส าหรับศาลที่จะสามารถสรุป

ได๎วําเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียได๎สั่งห๎ามการพกพาอาวุธปืนพกออกนอกบ๎านไปยังที่สาธารณะนั้น

เป็นการตรวจสอบระดับใดภายใต๎รัฐธรรมนูญ  

การคาดการณ์ของเจ๎าหน๎าที่ในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียและผู๎แทนทางกฎหมาย

เกี่ยวกับ การควบคุมอาวุธปืนอ่ืนๆมีปฏิกิริยาในทางลบตํอค าตัดสินและได๎เข๎ารํวมในค าชักชวน

เกี่ยวกับความ อันตรายเป็นพิเศษของอาวุธปืนที่ได๎เสนอในเขตปกครองของพวกเขาในระหวํางคดี 

Heller (เฮลเลอร์) แนํนอนวําไมํมีพวกเขาคนใดได๎ท าการคาดคะเนค าตัดสินของคดี Heller (เฮล

เลอร์)   

ในคดี Heller (เฮลเลอร์) ค าตัดสินของศาลไมํปรากฏเกี่ยวกับการปูองกันการบังคับใช๎ 

กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมอาวุธปืน ทั้งสองกรณีการเรียกร๎อง 

ข๎อจ ากัดจึงไมํได๎เป็นการพยายามที่จะแยกแยะระหวํางบุคคลผู๎ซึ่งต๎องการมีอาวุธปืนอยํางถูกต๎องตาม 

กฎหมายเพื่อใช๎ในการตํอสู๎กับอาชญากรรม ดังนั้น ผลประโยชน์จากการตัดสินนั้นมีเพียงความสงบสุข 

ของปัจเจกบุคคลผู๎ซึ่งต๎องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎สอดคล๎องกับกฎหมาย ไมํใชํกับอาชญากรที่ใช๎ 

ความรุนแรงผู๎ซึ่งละเลยเพิกเฉยตํอกฎหมายและใช๎ประโยชน์จากแนวโน๎มของการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ของบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ของการกระท าของอาชญากรเหลํานั้นเอง  

ในเวลานี้ยังคงไมํมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลของค าตัดสิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งส าหรับผู๎ที่

ไมํได๎ อาศัยอยูํในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียกับทะเบียนอาวุธปืนของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย 

นอกจากนี้เงื่อนไขที่ได๎ประกาศในคดีนี้ เขตปกครองพิเศษโคลัมเบียได๎เพ่ิมเติมกฎระเบียบของรัฐบาล 

ในการครอบครองอาวุธปืน กระสุนปืน และ ซองกระสุนปืน ที่เห็นได๎ชัดวํายังคงไมํได๎รับผลกระทบ 
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และสามารถวางกับดักผู๎เยี่ยมเยียนเขตปกครองได๎โดยงําย ส าหรับในระยะเวลาอันสั้น กรมต ารวจได๎

กระท าตามค าแนะน าของส านักงานอัยการของเขต ปกครองพิเศษ โดยได๎ระงับการบังคับใช๎กฎหมาย

ตามความเห็นของศาล สถานการณ์ที่ปรากฏคือ ปัจเจกบุคคลผู๎ได๎รับประโยชน์จากโอกาสที่จะได๎ใช๎

สิทธิพกพาอาวุธปืนไปยังสาธารณสถานในเขต ปกครองพิเศษ  

แตํอยํางไรก็ตาม เจ๎าหน๎าที่ของเขตปกครองพิเศษได๎ยื่นค าร๎องตํอศาลเพ่ือระงับผลของ      

ค าตัดสินในระหวํางการพิจารณาอุทธรณ์ หรือมีทางเลือกโดยภายในระยะเวลา 180 วันเพ่ือให๎สภา

ของเขตปกครองพิเศษได๎ออกกฎหมายฉบับใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับความคิดเห็นดังกลําว โจทก์ได๎   

ตกลงให๎ลําช๎าได๎จ ากัดเพียง 90 วัน เพ่ือให๎เขตปกครองพิเศษได๎ทบทวนกฎหมายและอนุญาตให๎โจทก์ 

คัดค๎านในระหวํางการพิจารณาอุทธรณ์ของศาล ตํอมาวันที่  29 กรกฎาคม2014 ผู๎ พิพากษา 

Frederick Scullin ได๎สั่งให๎น ากฎหมายกลับมาใช๎ ซึ่งหมายความวํากฎหมายของเขตปกครองพิเศษที่ 

ตํอต๎านการห๎ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะสามารถน ากลับมาใช๎บังคับได๎35 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 

2014 ดังนั้น การห๎ามพกพาอาวุธปืนทั้งพกพาแบบเปิดเผยและแบบปกปิดไปยังที่สาธารณะจึงยังคงใช๎ 

บังคับอยูํ  

Code of the District of Columbia กฎหมายเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย บทที่ 45 

อาวุธ และการครอบครองอาวุธ  

  

                                                           

 
35

 NRA-ILA, “Court Declares District of Columbia’s Ban on Bearing Arms 
Unconstitutional,” Accessed May 5, 2016, 
http://www.nraila.org/newsissues/articles/2014/7/court-declares-district-of-columbias-
ban-on-bearing-armsunconstitutional.aspx     
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นิยาม  

มาตรา 22-450136  

2(A) อาวุธปืน หมายถึง อาวุธใดๆ โดยไมํค านึงถึงการน าไปใช๎ ไมํวําจะตั้งใจท าการ

ออกแบบ หรือออกแบบใหมํ หรือท าขึ้นหรือท าขึ้นใหมํ เปลี่ยนแปลง เรียกคืน หรือซํอมแซม หรือ มี 

วัตถุประสงค์ที่จะใช๎เป็นขีปนาวุธ หรือ เป็นขีปนาวุธโดยการระเบิด ค าวํา อาวุธปืน ไมํรวมถึง  

(A) อุปกรณ์ท าลายล๎างที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 7-2501.01(7)  

(B) อุปกรณ์ท่ีใช๎ส าหรับปา สํงสัญญาณ หรือเพ่ือความปลอดภัยและมีความต๎องการหรือ 

ได๎รับ การแนะน าโดยผู๎รักษาความปลอดภัยชายฝั่งหรือคณะกรรมการการค๎าระหวํางรัฐ  

(C) อุปกรณ์ที่ใช๎เฉพาะส าหรับยิงตอกหมุด ตะปู ปลอกกระสุนปืน หรือกระสุนปืนที่มี 

ลักษณะคล๎ายคลึงกันและที่สามารถน าไปใช๎เป็นอาวุธ การพกพาอาวุธโดยปกปิด; การครอบครอง

อาวุธระหวํางการกระท าอาชญากรรมท่ีรุนแรง; การลงโทษ  

  

                                                           

 
36§22-4501. Definitions. – (2A) "Firearm" means any weapon, regardless of 

operability, which will, or is designed or redesigned, made or remade, readily 

converted, restored, or repaired, or is intended to, expel a projectile or projectiles by 

the action of an explosive. The term "firearm" shall not include:   

 (A) A destructive device as that term is defined in § 7-2501.01(7);   

 (B) A device used exclusively for line throwing, signaling, or safety, and 

required or recommended by the Coast Guard or Interstate Commerce Commission; 

or   

 (C) A device used exclusively for firing explosive rivets, stud cartridges, or 

similar industrial ammunition and incapable for use as a weapon.    
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มาตรา 22-450437 

(a) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดพกพาภายในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียไมํวําจะเป็นโดยเปิดเผยหรือ

โดย ปกปิดซึ่งปืนพกหรืออาวุธใดที่สามารถท าให๎ถึงแกํความตายหรือกํอให๎เกิดอันตรายที่สามารถ

พกพา โดยปกปิด ผู๎ใดฝุาฝืนต๎องระวางโทษตามมาตรา 22-4515 ยกเว๎นกรณีดังตํอไปนี้   

  (1) ผู๎ที่ฝุาฝืนมาตรานี้โดยพกพาปืนพกหรืออาวุธที่สามารถท าให๎ถึงแกํความ

ตายหรือ กํอให๎เกิดอันตรายในสถานที่อ่ืนที่มิใชํที่พักอาศัย สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่ดินที่ บุคคล

นั้นเป็นเจ๎าของ จะถูกปรับไมํเกินที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 22-357.01 หรือจ าคุกไมํเกิน 5 ปีหรือ ทั้งจ า

ทั้งปรับ  

                                                           

 
37§22-4504. Carrying concealed weapons; possession of weapons during 

commission of crime of violence; penalty - (a) No person shall carry within the 

District of Columbia either openly or concealed on or about their person, a pistol, or 

any deadly or dangerous weapon capable of being so concealed. Whoever violates 

this section shall be punished as provided in § 22-4515, except that:   

 (1) A person who violates this section by carrying a pistol, or any deadly or 

dangerous weapon, in a place other than the person's dwelling place, place of 

business, or on other land possessed by the person, shall be fined not more than 

the amount set forth in § 22-3571.01 or imprisoned for not more than 5 years, or 

both; or   

 (2) If the violation of this section occurs after a person has been convicted in 

the District of Columbia of a violation of this section or of a felony, either in the 

District of Columbia or another jurisdiction, the person shall be fined not more than 

the amount set forth in § 22-3571.01 or imprisoned for not more than 10 years, or 

both.  
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  (2) หากการฝุาฝืนมาตรานี้เกิดขึ้นหลังจากบุคคลได๎ถูกตัดสินลงโทษในเขต

ปกครอง พิเศษโคลัมเบียเกี่ยวกับการละเมิดมาตรานี้  หรือกํออาชญากรรมอ่ืนในเขตปกครองพิเศษ

โคลัมเบีย หรือถูกตัดสินอยํางอ่ืน บุคคลนั้นจะถูกปรับไมํเกินที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 22-3571.01 หรือ

จ าคุกไมํเกิน 10 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ  (a-1)38 นอกจากที่กฎหมายอนุญาต ห๎ามมิให๎ผู๎ใดพกพา

ปืนไรเฟิล หรือ ปืนสั้น ภายในเขต ปกครองพิเศษโคลัมเบีย บุคคลใดท าการฝุาฝืนอนุมาตรานี้จะต๎อง

ระวางโทษทีก่ าหนดไว๎ตาม (a)(1) และ (2)  

(b)39 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดภายในเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียเป็นเจ๎าขอปืนพก ปืนกล ปืนสั้น 

ปืน ไรเฟิล หรือปืนอ่ืนๆ หรือปืนเทียม ขณะที่กํออาชญากรรมที่ร๎ายแรงหรือเป็นอันตรายที่ระบุใน

มาตรา       22-4501 หากพิสูจน์ได๎วํากระท าการฝุาฝืนอนุมาตรานี้ บุคคลนั้นจะต๎องถูกระวางโทษ

จ าคุกไมํเกิน 15 และจะถูกตัดสินจ าคุกขั้นต่ าไมํน๎อยกวํา 5 ปี และจะไมํถูกปลํอยเนื่องจากการท า

ทัณฑ์บนหรือการคุม ประพฤติหรือการระงับชั่วคราวของวรรคกํอนที่ให๎ใช๎โทษจ าคุกบังคับ  

(c)40 นอกจากการลงโทษอ่ืนภายใต๎มาตรานี้ บุคคลอาจถูกปรับเป็นเงินไมํเกินจ านวนที่ 
ก าหนดไว๎ในมาตรา 22-3571.01  

                                                           

 
38(a-1) Except as otherwise permitted by law, no person shall carry within the 

District of Columbia a rifle or shotgun. A person who violates this subsection shall be 
subject to the criminal penalties set forth in subsection (a)(1) and (2) of this section.     

 
39(b) No person shall within the District of Columbia possess a pistol, machine 

gun, shotgun, rifle, or any other firearm or imitation firearm while committing a crime 
of violence or dangerous crime as defined in § 22-4501. Upon conviction of a 
violation of this subsection, the person may be sentenced to imprisonment for a 
term not to exceed 15 years and shall be sentenced to imprisonment for a 
mandatory-minimum term of not less than 5 years and shall not be released on 
parole, or granted probation or suspension of sentence, prior to serving the 
mandatory-minimum sentence.   

 
40(c) In addition to any other penalty provided under this section, a person 

may be fined an amount not more than the amount set forth in § 22-3571.01.    
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อ านาจในการพกพาอาวุธปืนในบางสถานที่ และเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ  

มาตรา 22-4504.01.41   

แม๎วําจะมีกฎหมายอื่นใด ให๎บุคคลที่มีทะเบียนอาวุธปืนอาจจะพกพาอาวุธปืนได๎  

(1) ภายในบ๎านที่จดทะเบียน  

(2) ในขณะใช๎เพื่อวัตถุประสงค์ในการสันทนการที่ถูกต๎องตามกฎหมาย  

(3) ในขณะใช๎เก็บไว๎ที่สถานที่ท่ีจดทะเบียนส าหรับธุรกิจ หรือ  

(4) ขณะที่เคลื่อนย๎ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่มีอ านาจให๎ไว๎อยํางชัดเจนโดยเขต 

ปกครองหรือกฎหมายกลางและสอดคล๎องกับความต๎องการของกฎหมายนั้น  

  

                                                           

 
41§22-4504.01. Authority to carry firearm in certain places and for certain 

purposes.- Notwithstanding any other law, a person holding a valid registration for a 

firearm may carry the firearm:   

 (1) Within the registrant's home;   

 (2) While it is being used for lawful recreational purposes;   

 (3) While it is kept at the registrant's place of business; or   

 (4) While it is being transported for a lawful purpose as expressly authorized 

by District or federal statute and in accordance with the requirements of that statute.     
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การขนส่งอาวุธปืน  

มาตรา 22-4504.02.42 

(a) บุคคลใดผู๎ไมํได๎ต๎องห๎ามตามกฎหมายจากการขนสํงทางบก ขนสํงทางเรือ หรือรับ

อาวุธ ปืนจะได๎รับอนุญาตให๎ขนสํงอาวุธปืนเพ่ือวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หากขนสํงอาวุธปืนตาม

มาตรานี้ จากสถานที่ใดๆที่บุคคลนั้นมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปยัง

สถานที่อ่ืนที่ บุคคลนั้นมีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองและพกพาอาวุธปืนเชํนกัน  

(b)43 (1) ถ๎าการขนสํงอาวุธปืนกระท าโดยยานพาหนะ อาวุธปืนต๎องไมํบรรจุ

กระสุนปืน และทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนที่ถูกขนสํงจะต๎องไมํสามารถเข๎าถึงได๎ทันทีหรือไมํสามารถ

เข๎าถึงได๎ โดยตรงจากห๎องโดยสารของพาหนะขนสํง  

   (2) ถ๎าพาหนะที่ขนสํงไมํมีสํวนที่แยกจากสํวนของคนขับ อาวุธปืนหรือ

เครื่องกระสุน ปืนต๎องล็อคเก็บในตู๎นิรภัยนอกเหนือจากลิ้นชักหรือคอนโซลรถ และอาวุธปืนต๎องไมํ

บรรจุกระสุน  

                                                           

 
42§22-4504.02. Lawful transportation of firearms - (a) Any person who is not 

otherwise prohibited by the law from transporting, shipping, or receiving a firearm 
shall be permitted to transport a firearm for any lawful purpose from any place 
where he may lawfully possess and carry the firearm to any other place where he 
may lawfully possess and carry the firearm if the firearm is transported in accordance 
with this section.    
 

43(b)(1) If the transportation of the firearm is by a vehicle, the firearm shall be 

unloaded, and neither the firearm nor any ammunition being transported shall be 

readily accessible or directly accessible from the passenger compartment of the 

transporting vehicle.   

 (2) If the transporting vehicle does not have a compartment separate from 

the driver's compartment, the firearm or ammunition shall be contained in a locked 

container other than the glove compartment or console, and the firearm shall be 

unloaded.    
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(c)44 หากการขนสํงอาวุธปืนอยูํในลักษณะอ่ืนที่ไมํใชํการขนสํงโดยยานพาหนะอาวุธปืน 

จะต๎อง : 

  (1) ไมํบรรจุกระสุน  

  (2) บรรจุในตู๎นิรภัยล็อค และ  

  (3) แยกจากเครื่องกระสุนปืน  

ข๎อยกเว๎นของมาตรา 22-4504.  

มาตรา 22-4505.45  

(a) บทบัญญัติในมาตรา 22-4504(a) และ 22-4504(a-1) จะไมํใช๎บังคับกับ:  

                                                           

 
44(c) If the transportation of the firearm is in a manner other than in a vehicle, 

the firearm shall be:   

 (1) Unloaded;   

 (2) Inside a locked container; and   

 (3) Separate from any ammunition.     

 
45§ 22-4505. Exceptions to § 22-4504 - (a) The provisions of §§ 22-4504(a) and 

22-4504(a-1) shall not apply to:   

 (1) Marshals, sheriffs, prison or jail wardens, or their deputies, policemen or 

other duly appointed law enforcement officers, including special agents of the Office 

of Tax and Revenue, authorized in writing by the Deputy Chief Financial Officer for 

the Office of Tax and Revenue to carry a firearm while engaged in the performance 

of their official duties, and criminal investigators of the Office of the Inspector 

General, designated in writing by the Inspector General, while engaged in the 

performance of their official duties;    
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  (1) นายพล นายอ าเภอ พัศดีเรือนจ าและคุก หรือผู๎ท าการแทน ต ารวจหรือ

เจ๎าหน๎าที่ผู๎บังคับใช๎กฎหมาย รวมถึงตัวแทนพิเศษของส านักงานภาษีอากรและคําธรรมเนียม ผู๎ได๎รับ

อนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรจากรองหัวหน๎าฝุายการเงินของส านักงานภาษีอากรและคําธรรมเนียมใน

การที่จะพกพาอาวุธปืนในขณะเข๎ารํวมปฏิบัติหน๎าที่ราชการของตน และการสืบสวนอาชญากรรมของ

ส านักงานผู๎ตรวจราชการที่ถูกก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู๎ตรวจราชการขณะที่เข๎ารํวมปฏิบัติ

หน๎าที่ราชการของตน  

  (2)46 เจ๎าหน๎าที่พิเศษและเจ๎าหน๎าที่ต ารวจมหาวิทยาลัย ผู๎ซึ่งพกพาอาวุธปืน

สอดคล๎อง กับบทบัญญัติมาตรา 5-129.02 ของกฎหมายของเขตปกครองพิเศษ และกฎซึ่งประกาศใช๎

ตามมาตรา ดังกลําว 

  (3)47 สมาชิกของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือนาวิกโยธิน

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกองก าลังทหารประจ ารัฐหรือกองก าลังส ารองเมื่อมีหน๎าที่ หรือสมาชิก

ประจ าขององค์กรใดซึ่งมีอ านาจที่จะจัดซื้อหรือได๎รับอาวุธจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต๎เงื่อนไขวํา

ให๎สมาชิกดังกลําวไปยัง หรือไปจากสถานที่ที่ชุมนุมชนหรือสถานที่เปูาหมาย  

  (4)48 นักงานเจ๎าหน๎าที่หรือลูกจากของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน๎าที่

พกพาอาวุธปืน พกโดยปกปิด  

                                                           

 
46(2) Special police officers and campus police officers who carry a firearm in 

accordance with D.C. Official Code § 5-129.02, and rules promulgated pursuant to 
that section;    

 
47(3) Members of the Army, Navy, Air Force, or Marine Corps of the United 

States or of the National Guard or Organized Reserves when on duty, or to the 
regularly enrolled members of any organization duly authorized to purchase or 
receive such weapons from the United States; provided, that such members are at or 
are going to or from their places of assembly or target practice;     

 
48(4) Officers or employees of the United States duly authorized to carry a 

concealed pistol;   
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  (5)49 บุคคลใดผู๎เข๎ารํวมธุรกิจในการผลิต ซํอมแซม หรือซื้ออาวุธปืนหรือ

ตัวแทนของ บุคคลผู๎ซึ่งครอบครองใช๎ หรือพกพาอาวุธปืนพกตามธรรมดาของธุรกิจดังกลําว และ   

  (6)50 บุคคลใดขณะพกพาอาวุธปืนพก ขนสํงตามมาตรา 22-4504.02 จาก

สถานที่ซื้อ ไปยังบ๎านหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของบุคคลนั้น หรือไปยังสถานที่ซํอมแซมหรือกลับไป

ยังบ๎านหรือ สถานที่ประกอบธุรกิจหรือเคลื่อนย๎ายสิ่งของจากสถานที่หนึ่งของบ๎านหรือธุรกิจอ่ืนๆหรือ

จากกิจกรรม นันทนาการตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนเกี่ยวข๎อง  

(b)51 บทบัญญัติตามมาตรา 22-4504(a)  ประเด็นที่เกี่ยวกับอาวุธปืนพก จะไมํใชํกับ 

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจที่เกษียณจากกรมต ารวจ ถ๎าเจ๎าหน๎าที่ต ารวจดังกลําวได๎ลงทะเบียนอาวุธปืนพกและ 

ได๎ปกปิดหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ  

(c)52 เพ่ือวัตถุประสงค์ตาม (a)(6) ของมาตรานี้ ค าวํา “กิจกรรมนันทนาการที่มีอาวุธปืน 

เกี่ยวข๎อง” นั้นรวมถึง การฝึกอบรมเกี่ยวกับอาวุธปืนและฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย  

                                                           

 
49(5) Any person engaged in the business of manufacturing, repairing, or 

dealing in firearms, or the agent or representative of any such person having in his or 

her possession, using, or carrying a pistol in the usual or ordinary course of such 

business; and    

 
50(6) Any person while carrying a pistol, transported in accordance with § 22-

4504.02, from the place of purchase to his or her home or place of business or to a 
place of repair or back to his or her home or place of business or in moving goods 
from one place of abode or business to another, or to or from any lawful 
recreational firearm-related activity.    

 
51(b) The provisions of § 22-4504(a) with respect to pistols shall not apply to a 

police officer who has retired from the Metropolitan Police Department, if the police 
officer has registered a pistol and it is concealed on or about the police officer.    

 
52(c) For the purposes of subsection (a)(6) of this section, the term 

"recreational firearm-related activity" includes a firearms training and safety class.     
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เขตปลอดอาวุธปืน  

มาตรา 22-4502.0153   

(a) พ้ืนที่ทั้งหมดภายใน 1,000 ฟุตของสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่รับเลี้ยงเด็ก 

โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย หรือสระวํายน้ าสาธารณะ 

สนามเด็ก เลํน สถานที่ตั้งตู๎เกม ศูนย์เยาวชน หรือห๎องสมุดสาธารณะ และรอบบริเวณบ๎านที่ระบุไว๎ใน 

พระราชบัญญัติที่อยูํอาศัยแหํงสหรัฐอเมริกา 1937 การพัฒนาหรือการบริหารงานโดยกรมที่อยูํอาศัย 

และพัฒนาตัวเมือง หรือในหรือรอบบริเวณบ๎านของเจ๎าของ ที่ด าเนินการ หรือได๎รับเงินชํวยเหลือโดย 

การเคหะแหํงเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือการสนับสนุนโดยหนํวยงานข๎างต๎น จะเป็นผู๎ประกาศ 

เขตปลอดอาวุธปืน เพ่ือจุดประสงค์ของมาตรานี้ ค าวํา “การระบุอยํางเหมาะสม” หมายความถึง ปูาย 

ที่ระบุวําอาคารหรือพ้ืนที่นั้นเป็นเขตปลอดอาวุธปืน  

(b)54 บุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายภายในเขตปลอดอาวุธปืนจะต๎องได๎รับ

โทษ ปรับสองเทํา หรือ โทษจ าคุกสองเทํา หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

                                                           

 
53(a) All areas within,1000 feet of an appropriately identified public or private 

day care center, elementary school, vocational school, secondary school, college, 

junior college, or university, or any public swimming pool, playground, video arcade, 

youth center, or public library, or in and around public housing as defined in section 

3(1) of the United States Housing Act of 1937 the development or administration of 

which is assisted by the United States Department of Housing and Urban 

Development, or in or around housing that is owned, operated, or financially assisted 

by the District of Columbia Housing Authority, or an event sponsored by any of the 

above entities shall be declared a gun free zone. For the purposes of this subsection, 

the term “appropriately identified” means that there is a sign that identifies the 

building or area as a gun free zone.   
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(c)55 บทบัญญัติมาตรานี้ไมํใช๎บังคับกับบุคคลที่มีใบอนุญาตพกพาตามกฎหมายในเขต 

ปกครองพิเศษโคลัมเบียผู๎ซึ่งอาศัยหรือท างานภายใน 1,000 ฟุตของเขตปลอดอาวุธปืนหรือเป็น 

สมาชิกกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกา หนํวยคุ๎มกันแหํงชาติ 

หรือองค์กรที่มีหน๎าที่ แผนกที่ท าการไปรษณีย์ หรือลูกจ๎างเมื่อมีหน๎าที่ นายพล นายอ า เภอ พัศดี 

เรือนจ า หรือเจ๎าหน๎าที่อ่ืน เชํน เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ หรือ บุคคลผู๎ถูกแตํงตั้งโดยเจ๎าหน๎าที่ผู๎บังคับใช๎ 

กฎหมาย เจ๎าหน๎าที่หรือพนักงานของสหรัฐอเมริกาที่ได๎รับอนุญาตให๎พกพาอาวุธดังกลําว สถาบัน 

การเงิน ผู๎ขนสํงสาธารณะผู๎ซึ่งเข๎ารํวมธุรกิจการขนสํงจดหมาย เงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน และ 

ได๎รับใบอนุญาตในการขายสํงหรือขายปลีก  

การอนุญาต    

ในงานทะเบียนอาวุธปืนนั้น อาวุธปืนทั้งหมดจะต๎องลงทะเบียนในเขตปกครองพิเศษ 

โคลัมเบีย กํอนที่จะสามารถซื้ออาวุธปืนได๎นั้นจะต๎องกรอกรายละเอียดทั้งหมดลงในเอกสาร ซึ่งมี 

จ านวนมากและเป็นกระบวนการที่ซับซ๎อน รัฐบาลของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียได๎ปรับปรุง 
                                                           

 
54(b) Any person illegally carrying a gun within a gun free zone shall be 

punished by a fine up to twice that otherwise authorized to be imposed, by a term 

of imprisonment up to twice that otherwise authorized to be imposed, or both.   

 
55(c) The provisions of this section shall not apply to a person legally licensed 

to carry a firearm in the District of Columbia who lives or works within 1000 feet of a 

gun free zone or to members of the Army, Navy, Air Force, or Marine Corps of the 

United States; the National Guard or Organized Reserves when on duty; the Post 

Office Department or its employees when on duty; marshals, sheriffs, prison, or jail 

wardens, or their deputies; policemen or other duly-appointed law enforcement 

officers; officers or employees of the United States duly authorized to carry such 

weapons; banking institutions; public carriers who are engaged in the business of 

transporting mail, money, securities, or other valuables; and licensed wholesale or 

retail dealers.  
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ประสิทธิภาพในกระบวนการนี้ได๎ดีข้ึนแตํมันยังคงซับซ๎อน กรมต ารวจของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย

มีเว็บไซต์เพ่ือรองรับการจดทะเบียนอาวุธปืน และบุคคลทุกคนต๎องกระท ากํอนที่จะสามารถเป็น 

เจ๎าของอาวุธปืนนั้น   

3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษ 

 
ประเทศอังกฤษมีชื่อเสียงในด๎านการเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มี

เข๎มงวดที่สุดในโลก โดยกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษมีได๎ถูกตราขึ้นในชํวงปี ค. ศ. 

1951 – 1960  แตํได๎รับการแก๎ไขเพ่ิมเติมในชํวงปลายศตวรรษที่ 20 ให๎จ ากัดความเป็นเจ๎าของอาวุธ

ปืนในอนาคต เพ่ือที่จะตอบสนองตํอการสังหารหมูํซึ่งมีอาวุธที่ได๎รับอนุญาตตามกฎหมายเข๎ามา

เกี่ยวข๎อง ปืนพกเป็นอาวุธที่ต๎องห๎ามและต๎องได๎รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ อาวุธปืนและปืนพก

ต๎องได๎รับการรับรองความเป็นเจ๎าของจากเจ๎าหน๎าพนักงานต ารวจ รวมทั้งผู๎ยื่นขอใบอนุญาตจะต๎องมี

เหตุผลที่ดีในการร๎องรอครอบครองอาวุธปืน สิทธิในการปูองกันตนเอง หรือความต๎องการทั่วไปในการ

ครอบครองอาวุธปืนนั้นจะไมํได๎รับการพิจารณาในฐานะเป็นเหตุผลที่ดีในการร๎องขอครอบครองอาวุธ

ปืน นอกจากนี้การเก็บรักษาอาวุธปืนอยํางปลอดภัยก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งเมื่อใบอนุญาต

ครอบครองอาวุธปืนได๎รับการอนุมัติ 

การพัฒนาของการเปลี่ยนแปลงหลักๆ  ในกฎหมายควบคุมอาวุธปืนสมัยใหมํในประเทศ

อังกฤษ สํวนใหญํนั้นเป็นผลมาจากโศกนาฏกรรมตํางๆ และการเปลี่ยนแปลงไปของทัศนคติของ

สาธารณชนที่มีตํอการเป็นเจ๎าของอาวุธปืน   

The Firearms Act 1968 ถือเป็นกฎหมายในขั้นต๎นที่มีการควบคุมการใช๎และการ

ครอบครองอาวุธปืน และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได๎รับการแก๎ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง ได๎ก าหนดให๎อาวุธ

ปืนจ านวนมากกวําห๎าสิบประเภทเป็นความผิด โดยมีความมุํงหมายที่จะควบคุมและจ ากัดการใช๎อาวุธ

ปืน พระราชบัญญัติฉบับนี้ได๎รับการกลําวถึงในฐานะเป็นกฎเกณฑ์ที่ บังคับใช๎โดยวิถีทางของความผิด
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อาญาและการลงโทษตามกฎหมาย ประเภทตํางๆ ของอาวุธที่ก าหนดไว๎โดยพระราชบัญญัตินี้ ได๎แกํ 

อาวุธปืน อาวุธปืนที่ต๎องห๎าม ปืนสั้น และอาวุธทางอากาศ56 

3.2.1 Firearm (Amendment) Act 1988 

นิยามของอาวุธปืน 

Firearm (Amendment) Act 1988 ได๎ก าหนดนิยามของอาวุธปืนไว๎โดยก าหนดไว๎ใน
มาตรา 57(1) และ ในการพิจารณานิยามของอาวุธที่ต๎องห๎ามและกระสุนต๎องพิจารณาตาม มาตรา 1 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรา 5757(1) ให๎นิยามวํา “อาวุธปืน” หมายถึง  
“อาวุธที่มี อันตรายถึงตายได๎จากการยิงกระสุนปืนหรือขีปนาวุธที่ถูกยิงออกไป 

หมายความรวมถึง 
(a) อาวุธที่ต๎องห๎ามไมํวําอาวุธนั้นจะมีอันตรายถึงตายหรือไมํ  
(b) สํวนประกอบใดๆ ของอาวุธที่มีอันตรายถึงตายได๎หรือของอาวุธที่ต๎องห๎าม  
(c) อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวกับอาวุธปืนที่ถูกออกแบบหรือถูกน ามาใช๎เพ่ือขจัดเสียง

หรือประกายไฟที่เกิดจากการยิงออกไป” 
อาวุธที่ต๎องห๎ามและกระสุน มาตรา 158  

 (1) มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน 1968 (ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้
เรียกวํา “พระราชบัญญัติแมํบท”) มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมเพ่ือขยายความลักษณะอาวุธต๎องห๎ามและ
กระสุน ซึ่งหมายความรวมถึงอาวุธและกระสุนที่ครอบครอง ได๎มา ผลิต จ าหนําย หรือโอน ซึ่งต๎อง
ได๎รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 

 (2) ส าหรับวรรค a ของอนุมาตรา (1) ให๎ใช๎ความแทนวํา  
  “(a) อาวุธใดๆ ที่ได๎รับการออกแบบหรือดัดแปลงให๎ยิงได๎ครั้งละ 2 

นัดหรือมากกวําโดยไมํต๎องเหนี่ยวไกปืนซ้ า 

                                                           
56 “Firearms-Control Legislation and Policy: Great Britain,” Accessed November 

9, 2015, https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/greatbritain.php 

 
57 Firearm (Amendment) Act 1988 Section 57 Interpretation.  

 
58 Firearm (Amendment) Act 1988 Section 1 Prohibited weapons and 

ammunition  
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 (ac) ปืนพกยาวชนิด self-loading หรือ pump-action smooth-bore 
ซึ่งไมํใชํปืนพกยาวที่มีล ากล๎องส าหรับบรรจุกระสุนขนาด .22 และไมํใชํปืนพกยาวที่มีความยาว
กระบอกปืนน๎อยกวํา 24 นิ้วหรือความยาวรวมน๎อยกวํา 40 นิ้ว 

 (ad) ปืนพกประเภท smooth-bore นอกเหนือจากปืนพกที่มีล ากล๎อง
ส าหรับบรรจุกระสุนขนาด 9 มม. หรือบรรจุกระสุนที่ปลายกระสุนแตํละซอง 

 (ae) อุปกรณ์ยิงจรวดหรือดินปืน ส าหรับปลํอยหัวจรวด นอกเหนือจาก
อุปกรณ์ยิงจรวดหรือดินปืนที่ได๎รับการออกแบบเพ่ือให๎การยิงเป็นแนว หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ด๎าน
เทคนิคความร๎อน หรือเพ่ือเป็นอุปกรณ์สํงสัญญาณ 

 (3) ส าหรับวรรค c ของ อนุมาตรา (1) ให๎ใช๎ความแทนวํา  
 “(c) ซองกระสุนปืนใดๆ กับกระสุนที่ได๎รับการออกแบบหรือดัดแปลงให๎

ระเบิดทันทีหรือกํอนหน๎าการยิง กระสุนใดๆ ที่มีสํวนผสมหรือได๎รับการออกแบบหรือดัดแปลงให๎มี
สํวนผสมเป็นพิษตามที่ระบุในวรรค (b) และหากสามารถใช๎กับอาวุธปืนใดๆ ระเบิดมือ ระเบิด หรือ
จรวด หรือปลอกกระสุนที่ได๎รับการออกแบบให๎ระเบิดได๎ดังที่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น” 
   (4) หากรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย เห็นวําข๎อก าหนดตาม
พระราชบัญญัติแมํบทเก่ียวกับอาวุธต๎องห๎ามหรือกระสุน ควรครอบคลุมถึง 
  (a) อาวุธปืนใดๆ (ที่ไมํใชํอาวุธที่ใช๎ทางอากาศ) ซึ่งมิได๎ระบุไว๎ในอนุมาตรา (1) ของ
มาตรา 5 ถือวําเป็นการจ าหนํายที่ผิดกฎหมายในประเทศอังกฤษกํอนปี ค. ศ. 1988  และพิจารณา
แล๎วเห็นวํา 
        (i) มีอันตรายร๎ายแรง หรือ 
        (ii) ทั้งหมดหรือบางสํวนประกอบด๎วยวัสดุที่ไมํสามารถตรวจพบได๎ได๎ด๎วย
เครื่องมือซึ่งใช๎ส าหรับตรวจโลหะ   
  (b) กระสุนใดๆ ที่มิได๎ระบุไว๎ในอนุมาตรา แตํพิจาณาแล๎วเห็นวํามีอันตรายร๎ายแรง 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยอาจสั่งให๎เพ่ิมเติมในอนุมาตราได๎โดยอาจปรับเปลี่ยนค าจ ากัดความ
ของอาวุธหรือกระสุนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ หรืออาจสั่งการเป็นอยํางอ่ืน 
   (5) อ านาจในการออกค าสั่งภายใต๎อนุมาตรา (4) จะมีผลบังคับใช๎ตํอเมื่อ
ได๎รับการอนุมัติจากแตํละสภาเทํานั้น 

การออกและต่ออายุใบอนุญาตปืนสั้น  
Firearm (Amendment) Act 1988 ได๎ก าหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต และการตํอ

อายุใบอนุญาตปืนสั้นไว๎ในมาตรา 3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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มาตรา 359  
 (1) มาตรา 28 (1)60 ของพระราชบัญญัติแมํบท (องค์ประกอบในการออกใบอนุญาตปืนสั้น) 
ให๎ใช๎ความแทนวํา 

“(1) อนุมาตรา (1A) การออกและตํออายุใบอนุญาตปืนสั้นจะกระท าโดยหัวหน๎างานของ
ต ารวจหากพิจารณาเห็นวําผู๎ขออนุญาตสามารถครอบครองปืนสั้นโดยไมํกํอให๎เกิดอันตรายตํอความ
สงบสุขและความปลอดภัยของสาธารณชน  

(1A) หัวหน๎างานของต ารวจจะไมํออกและตํออายุใบอนุญาตให๎ในกรณี 
 (a) มีเหตุผลอันสมควรเชื่อวําผู๎ขออนุญาตไมํมีสิทธิได๎รับอนุญาตให๎ครอบครองปืนสั้น

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
 (b) พิจารณาแล๎วเห็นวําผู๎ขออนุญาตไมํมีเหตุผลสมควรในการครอบครอง ซื้อ หรือ

ได๎มา 
 (1B) ส าหรับวัตถุประสงค์ของวรรค (b) ของอนุมาตรา (1A) ผู๎ขออนุญาตควรมีเหตุผลอันควร 
หากจะน าปืนไปใช๎ในการกีฬาหรือการแขํงขันหรือการยิงสัตว์ และต๎องไมํเคยถูกปฏิเสธค าขอตาม
วรรคดังกลําว เนื่องจากผู๎ขออนุญาตจงใจที่จะไมํใช๎ปืนด๎วยตนเองและให๎ผู๎อื่นยืม 
 (2) หลังมาตรา 28 (2) ของพระราชบัญญัติแมํบท (แบบฟอร์มและเนื้อหาของใบอนุญาตปืน) 
ให๎เพ่ิมเติมวํา  
 “(2A) ใบอนุญาตปืนสั้นต๎องระบุลักษณะตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งหมายเลขประจ าปืน ถ๎ารู ๎

                                                           
59Firearm (Amendment) Act 1988 Section 3 Grant and renewal of shot gun 

certificates.  
60 Section 28 Special provisions about shot gun certificates.    
(1) การออกและตํออายุใบอนุญาตปืนสั้นจะกระท าโดยหัวหน๎างานของต ารวจหากพิจารณา

เห็นวําการครอบครองปืนสั้นของผู๎ขออนุญาตไมํกํอให๎เกิดอันตรายตํอความสงบสุขและความปลอดภัย
ของสาธารณชน                            
(1A) หัวหน๎างานของต ารวจจะไมํออกและตํออายุใบอนุญาตให๎ในกรณี  

(a) มีเหตุผลอันสมควรเชื่อวําผู๎ขออนุญาตไมํมีสิทธิได๎รับอนุญาตให๎ครอบครองปืนสั้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือ 
 (b) พิจารณาแล๎วเห็นวําผู๎ขออนุญาตไมํมีเหตุผลสมควรในการครอบครอง ซื้อ หรือได๎มา 
Accessed November 9, 2015, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/27/section/28  
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จากความในมาตรา 3 ข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา ผู๎มีอ านาจในการออกใบอนุญาตและตํออายุ
ใบอนุญาต คือ หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากความข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา 
กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษมีการควบคุมอยํางเข๎มงวด เห็นได๎จากความในมาตรา 3 
(1A) ที่ก าหนดวําหัวหน๎างานของต ารวจจะไมํออกและตํออายุใบอนุญาตให๎ในกรณี (a) มีเหตุผลอัน
สมควรเชื่อวําผู๎ขออนุญาตไมํมีสิทธิได๎รับอนุญาตให๎ครอบครองปืนสั้นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ  (b) 
พิจารณาแล๎วเห็นวําผู๎ขออนุญาตไมํมีเหตุผลสมควรในการครอบครอง ซื้อ หรือได๎มา  ซึ่งเป็นการ
ก าหนดไว๎อยํางกว๎างๆ ให๎เป็นดุลยพินิจของผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตและตํออายุใบอนุญาต 

การถอดถอนใบอนุญาต  
Firearm (Amendment) Act 1988 ได๎ก าหนดเกี่ยวกับการถอดถอนใบอนุญาตไว๎ใน

มาตรา 12 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรา 1261 

 (1) เมื่อใบอนุญาตถูกถอดถอนได๎โดยหัวหน๎างานต ารวจ ภายใต๎บทบัญญัติมาตรา 30A (2), 
(3) หรือ (4)62 หรือ 30C ของพระราชบัญญัติแมํบท หัวหน๎างานต ารวจจะแจ๎งให๎ผู๎ถือใบอนุญาตทราบ
                                                           

61Section 12 Revocation of certificates.  

62Section 30A Revocation of firearm certificates.  
(1) ใบอนุญาตอาวุธปืนอาจถูกถอดถอนได๎โดยหัวหน๎างานต ารวจในพื้นที่ซ่ึงผู๎ถือใบอนุญาตอาศัยอยูํ 
หากพิจารณาวําเป็นกรณีตาม อนุมาตรา (2)-(5)  
(2) ใบอนุญาตอาวุธปืนอาจถูกถอดถอนได๎โดยหัวหน๎างานต ารวจหากมีเหตุอันควรเชื่อวํา 
 (a) ผู๎ถือใบอนุญาตมีลักษณะนิสัยที่ไมํมีความยับยั้งชั่งใจหรือมีสภาพจิตใจที่ไมํมั่นคง หรือเป็น
บุคคลที่ไมํควรได๎รับความไว๎วางใจที่จะครอบครองอาวุธปืนได๎ หรือ 
 (b) ไมํสามารถอนุญาตการครอบครองอาวุธปืนหรือกระสุนแกํผู๎ถือใบอนุญาตได๎โดยไมํ
กํอให๎เกิดอันตรายตํอความสงบสุขและความปลอดภัยของสาธารณชน 
(3) ใบอนุญาตอาวุธปืนอาจถูกถอดถอนได๎หากหัวหน๎างานต ารวจพิจารณาวําเป็นบุคคลที่ไมํมีสิทธิ
ได๎รับอนุญาตให๎ครอบครองอาวุธปืนทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 1 ของพระราชบัญญัตินี้  
(4) ใบอนุญาตอาวุธปืนอาจถูกถอดถอนได๎หากหัวหน๎างานต ารวจพิจารณาวําผู๎ขออนุญาตไมํมีเหตุผล
สมควรในการครอบครอง ซื้อ หรือได๎มาซึ่งอาวุธปืนหรือกระสุน 
Accessed November 9, 2015, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/27/section/30A 
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เป็น ลายลักษณ์อักษร เพ่ือสํงมอบใบอนุญาตและอาวุธปืนและกระสุนในครอบครองตามที่ระบุไว๎ใน
ใบอนุญาต 
 (2) หากฝุาฝืนไมํปฏิบัติตามที่แจ๎งตามอนุมาตรา (1) ถือเป็นเป็นความผิด และจะมีโทษจ าคุก
ไมํเกิน เดือน หรือปรับไมํเกินระดับ 4 ของระดับมาตรฐาน หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 (3) เมื่อสํงมอบอาวุธปืนและกระสุนตามท่ีได๎รับแจ๎งตามอนุมาตรา (1) แล๎ว 
  (a) หากอุทธรณ์ส าเร็จจะได๎รับมอบอาวุธปืนและกระสุนคืน 
  (b) หากไมํส าเร็จศาลจะสั่งให๎ปลดอาวุธปืนและกระสุนตามท่ีเห็นสมควร 
  (c) หากค าอุทธรณ์ไมํได๎รับการพิจารณา จะมีการปลดอาวุธปืนหรือกระสุน 
       (i) ตามท่ีเจ๎าหน๎าที่และเจ๎าของจะตกลงกัน หรือ 
        (ii) หากไมํสามารถตกลงกันได๎ ให๎เจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ตัดสิน 
 (4) หัวหน๎างานต ารวจจะแจ๎งให๎เจ๎าของปืนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามอนุมาตรา 
(3)(c)(ii) เจ๎าของสามารถยื่นอุทธรณ์ได๎ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติแมํบท และศาลอาจสั่งไมํ
รับอุทธรณ์หรือสั่งปลดอาวุธหากเห็นสมควร 

จากความในมาตรา 12 ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับการถอดถอนใบอนุญาต จะเห็นได๎วําผู๎มี
อ านาจถอดถอนใบอนุญาต คือ หัวหน๎างานต ารวจในพื้นที่ซ่ึงผู๎ถือใบอนุญาตอาศัยอยูํ ซึ่งเห็นวํามีความ
เหมาะสมแล๎ว เนื่องจากหัวหน๎างานต ารวจในพ้ืนที่ซึ่งผู๎ถือใบอนุญาตอาศัยอยูํยํอมมีความคุ๎นเคยกับ
พ้ืนทีซ่ึ่งผู๎ถือใบอนุญาตอาศัยอยูํ และยํอมมีโอกาสในการพบเจอผู๎ถือใบอนุญาต สํวนเหตุที่จะพิจารณา
ถอดถอนใบอนุญาตเป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎ในมาตรา 30A (2), (3) หรือ (4) ของพระราชบัญญัติแมํบท 
(Firearm Act 1968)  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเหตุที่จะพิจารณาถอดถอนใบอนุญาตแล๎ว จะเห็นได๎วํา 
เหตุที่จะพิจารณาถอดถอนใบอนุญาตได๎นั้น เป็นลักษณะการก าหนดโดยค านึงถึงความสงบเรียบร๎อย
และความปลอดภัยในสังคมเป็นหลัก และเป็นการให๎ดุลยพินิจแกํหัวหน๎างานต ารวจในพ้ืนที่ซึ่งผู๎ถือ
ใบอนุญาตอาศัยอยูํเป็นผู๎พิจารณาวําควรจะถอดถอนใบอนุญาตหรือไมํ  

3.2.2 Firearm (Amendment) Act 1997 

การโอนและการกระท าอื่นใดอันเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 
Firearm (Amendment) Act 1997 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของ

ประเทศอังกฤษที่มีการบัญญัติขึ้นในภายหลัง โดยมีการบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโอนและการ
กระท าอ่ืนใดอันเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ซึ่งก าหนดไว๎ในมาตรา 32 – 36 อันมีรายละเอียด 
ดังตํอไปนี้ 
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มาตรา 32 การโอนอาวุธปืนหรือสิ่งอ่ืนด๎วยตนเอง63 
 (1) มาตรานี้บังคับใช๎ในสหราชอาณาจักร 
  (a) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งตามมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติ 1968 ซึ่งยังมี
ผลบังคับใช๎ ได๎ถูกขาย ให๎เชํา หรือให๎แกํ หรือให๎ยืมโดยบุคคลใด เป็นเวลาเกินกวํา 72 ชั่วโมง 
  (b) ปืน (shot gun) ทีถูกขาย ให๎เชํา หรือให๎แกํ หรือให๎ยืมโดยบุคคลใด เป็นเวลา
เกินกวํา 72 ชั่วโมงโดยบุคคลใด ให๎แกํบุคคลอื่นผู๎ซึ่งไมํได๎เป็นทั้งผู๎ท าธุรกิจอาวุธปืนที่จดทะเบียน หรือ
ไมํใชํบุคคลที่มีสิทธิซื้อหรือได๎มาซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน โดยไมํได๎ถือใบทะเบียนอาวุธปืนหรือใบ
ทะเบียนปืนพก ใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตปืนพกส าหรับนักทํองเที่ยว 
 (2) ส าหรับการโอนย๎ายซึ่งมาตรานี้จะบังคับใช๎กับ 
  (a) ผู๎รับโอนต๎องแสดงแกํผู๎โอนวําตนมีใบทะเบียนอาวุธปืนหรือมีใบอนุญาตที่ให๎สิทธิ
แกํผู๎รับโอนในการซื่อ หรือได๎มาซึ่งอาวุธหรือเครื่องกระสุนที่โอนนั้น 
  (b) ผู๎โอนต๎องปฏิบัติตามค าสั่งที่ระบุไว๎ในใบทะเบียนอาวุธปืนหรือใบอนุญาตที่แสดง
โดยผู๎รับโอน 
  (c) ผู๎โอนต๎องสํงมอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนให๎แกํผู๎รับโอน และผู๎รับโอนต๎องรับ
ไว๎ด๎วยตนเอง 
 (3) กรณีท่ีผู๎โอนหรือผู๎รับโอนมิได๎ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว๎ในอนุมาตรา (2) ถือวําเป็นความผิด 

จากความในมาตรา 32 จะเห็นได๎วําเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดเกี่ยวกับการโอนอาวุธปืน
หรือสิ่งอ่ืนด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงหลักฐานที่ต๎องแสดงประกอบการ
โอน ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดเกี่ยวกับการโอนอาวุธปืนหรือสิ่งอ่ืนได๎อยํางเป็นระบบ 

มาตรา 33 การแจ๎งการโอนที่เกี่ยวเนื่องด๎วยอาวุธปืน64 
 (1) มาตรานี้บังคับใช๎ในสหราชอาณาจักร 
  (a) อาวุธปืนใดซึ่งตามมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติ 1968 ซึ่งยังมีผลบังคับใช๎ ได๎ถูก
ขาย   ให๎เชํา ให๎ยืม หรือให๎ 
  (b) ปืนพกที่ถูกขาย ให๎เชํา หรือให๎แกํ หรือให๎ยืมโดยบุคคลใด เป็นเวลาเกินกวํา 72 
ชั่วโมง 

                                                           

 
63 Firearm (Amendment) Act 1997 Section 32 Transfers of firearms etc. to be in 

person.  
 

64 Firearm (Amendment) Act 1997 Section 33 Notification of transfers involving 
firearms.  
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 (2) คูํสัญญาใดที่เกี่ยวข๎องในการโอนซึ่งมาตรานี้ใช๎บังคับ ผู๎ถือใบทะเบียนอาวุธปืนหรือ ใบ
ทะเบียนปืนพก แล๎วแตํกรณี หรือถือใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตปืนพกส าหรับนักทํองเที่ยวซึ่ง
เกี่ยวเนื่องด๎วยอาวุธปืนจะต๎องยื่นเรื่องแจ๎งการโอนแกํหน๎าหน๎างานต ารวจผู๎ออกใบทะเบียนหรือ
ใบอนุญาตภายใน 7 วันนับแตํวันที่ได๎โอน 
 (3) การแจ๎งการโอนตามความในอนุมาตรา (2) ข๎างต๎น จะต๎อง 
  (a) ระบุรายละเอียดของอาวุธปืนเทําที่จะถามได๎ (ระบุหมายเลขของอาวุธปืน) และ 
  (b) ระบุลักษณะการโอนและชื่อและที่อยูํของคูํสัญญา 
และการแจ๎งใดๆ ซึ่งจะต๎องถูกสํงไปโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือการสํงด๎วยบริการบันทึกการจัดสํง 
 (4) คูํสัญญาที่ไมํปฏิบัติตามการโอนตามความในมาตรานี้ที่ก าหนดให๎ต๎องแจ๎งการโอน ถือวํามี
ความผิด 

จากความในมาตรา 33 จะเห็นได๎วําเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดเกี่ยวกับการแจ๎งการโอนที่
เกี่ยวเนื่องด๎วยอาวุธปืน โดยเป็นการก าหนดให๎ต๎องมีการแจ๎งการโอนอาวุธปืนถ๎ามีการโอนอาวุธปืน
เกิดข้ึนแกํหน๎าหน๎างานต ารวจผู๎ออกใบทะเบียนหรือใบอนุญาตภายใน 7 วันนับแตํวันที่ได๎โอน รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแจ๎งโอนอาวุธปืน นอกจากนี้หากแจ๎งโอนไมํถูกต๎องตามที่ก าหนด
ไว๎ในมาตรานี้ ก็จะถือวํามีความผิดตามกฎหมาย 

มาตรา 34 การแจ๎งใช๎การไมํได๎ ถูกท าลาย หรือสูญหายของอาวุธปืนหรือสิ่งอื่น65 
 (1) เฉพาะในสหราชอาณาจักร 
  (a) อาวุธปืนหรือปืนพกซึ่งเกี่ยวข๎องกับใบทะเบียนอาวุธปืน หรือใบทะเบียนปืนพก 
หรือ 
  (b) อาวุธปืนหรือปืนพกซ่ึงเกี่ยวกับใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบอนุญาตปืนพกส าหรับ
นักทํองเที่ยว 
ใช๎การไมํได๎ ถูกท าลาย หรือสูญหาย (ไมํวําด๎วยเหตุถูกขโมยหรือเหตุอ่ืนใด) ผู๎ ถือใบทะเบียนซึ่งเป็นผู๎
ครอบครองอาวุธปืนกํอนที่จะเกิดเหตุนั้นจะต๎องแจ๎งเหตุนั้นแกํหัวหน๎างานต ารวจซึ่งเป็นผู๎ออกใบ
ทะเบียนหรือใบอนุญาตภายใน 7 วันนับแตํวันที่เกิดเหตุดังกลําว 
 (2) เฉพาะในสหราชอาณาจักร กระสุนใดซึ่งซึ่งตามมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติ 1968 ซึ่ง
ยังมีผลบังคับใช๎ และใบทะเบียนอาวุธปืนหรือใบอนุญาตอาวุธปืนส าหรับนักทํองเที่ยวได๎สูญหาย (ไมํ
วําด๎วยเหตุถูกขโมยหรือเหตุอ่ืนใด) ผู๎ถือใบทะเบียนหรือใบอนุญาตซึ่งครอบครองกระสุนเป็นคน

                                                           

 
65 Firearm (Amendment) Act 1997 Section 34 Notification of de-activation, 

destruction or loss of firearms etc.  
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สุดท๎ายกํอนที่จะเกิดเหตุขึ้นจะต๎องแจ๎งการสูญหายแกํหัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจผู๎ซึ่งได๎ออกใบ
ทะเบียนหรือใบอนุญาต 
 (3) การแจ๎งตามมาตรานี้จะต๎อง 
  (a) ระบุรูปพรรณลักษณะอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนเทําที่จะถามได๎ (ระบุหมายเลข
ของอาวุธปืน ถ๎ามี) 
  (b) ระบุลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 และถ๎าการแจ๎งจะต๎องถูกสํงไปโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือการสํงด๎วยบริการบันทึกการ
จัดสํง 
 (4) ถ๎าไมํแจ๎งตามมาตรานี้โดยไมํมีเหตุผลสมควร ถือวํามีความผิด 
 (5) เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรานี้และมาตรา 35 ข๎างท๎าย อาวุธปืนที่ไมํ
สามารถใช๎ได๎นั้น ตามความในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ 1888 ให๎สันนิษฐานไว๎กํอนวําเป็นอาวุธ
ปืนซึ่งไมํสามารถใช๎ยิงได๎ซึ่งลูกกระสุนปืนหรือกระสุนใดๆ 

จากความในมาตรา 34 จะเห็นได๎วําเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดเกี่ยวกับการแจ๎งใช๎การไมํได๎ 
ถูกท าลาย หรือสูญหายของอาวุธปืนหรือสิ่งอ่ืน โดยต๎องแจ๎งการแจ๎งใช๎การไมํได๎ ถูกท าลาย หรือสูญ
หายของอาวุธปืนหรือสิ่งอ่ืนแกํหัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจผู๎ซึ่งได๎ออกใบทะเบียนหรือใบอนุญาต เป็น
การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแจ๎ง นอกจากนี้หากแจ๎งโอนไมํถูกต๎องตามที่ก าหนดไว๎ใน
มาตรานี้ ก็จะถือวํามีความผิดตามกฎหมาย เชํนเดียวกับท่ีก าหนดไว๎ในมาตรา 33 

มาตรา 35 การแจ๎งเหตุที่เกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักรอันเก่ียวด๎วยอาวุธปืน66 
 (1) เฉพาะนอกสหราชอาณาจักร อาวุธปืนหรือปืนพกใดที่ได๎ถูกขายหรือจ าหนํายอ่ืนใดโดยผู๎
โอนซึ่งการได๎มาหรือการซื้ออาวุธปืนหรือปืนพกนั้นมีอ านาจกระท าได๎ตามใบทะเบียนอาวุธปืนหรือใบ
ทะเบียนปืนพก ผู๎โอนจะต๎องแจ๎งการจ าหนํายแกํหัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจซึ่งเป็นผู๎ออกใบทะเบียน 
 (2) กรณีท่ีไมํไมํได๎ปฏิบัติตามตามในอนุมาตรา (1) ข๎างต๎น ถือวํามีความผิด 
 (3) เฉพาะนอกสหราชอาณาจักร 
  (a) อาวุธปืนซึ่งใบทะเบียนอาวุธปืนหรือใบทะเบียนปืนพก เกี่ยวข๎องกับปืนที่ใช๎การ
ไมํได๎ ถูกท าลาย หรือสูญหาย (ไมํวําด๎วยเหตุถูกขโมยหรือเหตุอ่ืนใด) หรือ  
  (b) เครื่องกระสุนใดๆ ตามความในมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติ 1968 ซึ่งยังมีผล
บังคับใช๎ และใบทะเบียนอาวุธปืนได๎สูญหาย (ไมํวําด๎วยเหตุถูกขโมยหรือเหตุอ่ืนใด)  

                                                           

 
66 Firearm (Amendment) Act 1997 Section 35 Notification of events taking 

place outside Great Britain involving firearms etc.  
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ผู๎ถือใบทะเบียนอาวุธปืนซึ่งได๎ครอบครองอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนกํอนที่จะเกิดเหตุดังกลําวจะต๎อง
แจ๎งแกํหัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจที่ได๎ออกใบทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตํวันที่เกิดเหตุนั้น 
 (4) กรณีที่ไมํแจ๎งเหตุตามความในอนุมาตรา (3) ข๎างต๎นโดยไมํมีเหตุผลสมควร ถือวํามี
ความผิด 
 (5) การแจ๎งตามมาตรานี้จะต๎อง 
  (a) ระบุรายละเอียดของอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน เทําที่จะถามได๎ (ระบุหมายเลข
ของอาวุธปืน ถ๎ามี) และ 
  (b)  ระบุลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และในกรณีที่เป็นการจ าหนํายออกไปให๎
ระบุชื่อและที่อยูํของคูํสัญญา 
 (6) การแจ๎งตามตามตรานี้จะต๎องถูกสํงไปภายใน 14 วัน นับแตํมีการจ าหนํายออกไปหรือนับ
แตํวันที่เกิดเหตุขึ้น 
  (a) ถ๎าการแจ๎งได๎ถูกสํงจากสถานที่ใดๆ ในประเทศสหราชอาณาจักร โดยวิธี
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด๎วยบริการบันทึกการจัดสํง และ 
  (b) ในกรณีอ่ืน ให๎จัดสํงโดยวิธีที่ใกล๎เคียงกับวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด๎วยบริการ
บันทึกการจัดสํงให๎มากที่สุด 

จากความในมาตรา 35 จะเห็นได๎วําเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดเกี่ยวกับการแจ๎งเหตุที่
เกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักรอันเกี่ยวด๎วยอาวุธปืน โดยก าหนดให๎ต๎องแจ๎งในกรณีที่มีการขายหรือ
จ าหนํายอาวุธปืน รวมถึงกรณีที่อาวุธปืนใช๎การไมํได๎ ถูกท าลาย หรือสูญหาย ที่เกิดขึ้นนอกสหราช
อาณาจักร โดยจะต๎องแจ๎งแกํหัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจที่ได๎ออกใบทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตํมี
การจ าหนํายออกไปหรือนับแตํวันที่เกิดเหตุขึ้น นอกจากนี้หากไมํแจ๎งไมํตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรานี้ ก็
จะถือวํามีความผิดตามกฎหมาย โดยในกรณีอาวุธปืนใช๎การไมํได๎ ถูกท าลาย หรือสูญหาย ที่เกิดขึ้น
นอกสหราชอาณาจักร การไมํแจ๎งในกรณีนี้ต๎องปราศจากเหตุเหตุผลสมควรด๎วย จึงถือวํามีความผิด
ตามมาตรานี้ 

มาตรา 36 โทษของการกระท าความผิดตามตามตรา 32-3567 
 การกระท าความผิดตามมาตรา 32, 34 หรือ 35 ข๎างต๎น จะ 
 (a) ถ๎ามีสํวนรํวมในการกระท าความผิดอันเกี่ยวกับการโอน หรือกรณีอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับอาวุธ
ปืนหรือเครื่องกระสุน ซึ่งตามมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติ 1968 ซึ่งยังมีผลบังคับใช๎ ถูกลงโทษ 

                                                           

 
67 Firearm (Amendment) Act 1997 Section 36 Penalty for offences under ss. 32 

to 35.  
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  (i) เมื่อพิจารณาวํามีความผิดด๎วยการจ าคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกินขั้นสูงสุด
ตามมาตรฐาน หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  (ii) การลงโทษตามข๎อกลําวหาด๎วยการจ าคุกไมํเกิน 5 ปี หรือปรับ หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 (b) ถ๎าได๎กระท าความผิดเกี่ยวกับการโอนหรือกรณีอ่ืนอันเกี่ยวเนื่องด๎วยปืนพกจะถูกลงโทษ
ตามความผิดด๎วยการจ าคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกินระดับ 5 ของระดับมาตรฐาน หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ตารางที่ 3.2.2.1 เปรียบเทียบสาระส าคัญระหว่างประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และ
อังกฤษ 

 
 ผู๎มีอ านาจออก

ใบอนุญาต 

ก าหนดอายุ
ใบอนุญาต 

วัตถุประสงค์ใน
การอนุญาต 

ไทย 1.อธิบดีกรมการ
ปกครอง ส าหรับใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
2. ผู๎วําราชการ
จังหวัด เฉพาะรายใน
เขตจังหวัดของตน 

มาตรา 23 (3) 
ก าหนดให๎มีอายุ
ตลอดความเป็น
เจ๎าของอาวุธปืน
ของบุคคลที่
ได๎รับใบอนุญาต 

เ พ่ื อ ใ ช๎ ใ น ก า ร
ปูองกันตัว เ พ่ือ
ใ ช๎ ใ น ก า ร กี ฬ า 
และเพ่ือใช๎ในการ
ยิงสัตว์ 
 

สหรัฐอเมริกา อัยการสูงสุด กฎหมายกลาง
ของรัฐบาล กรณี
ที่เป็นผู๎ผลิต ผู๎น า
เข๎า ผู๎แทน
จ าหนําย หรือ
ใบอนุญาตของ
นักสะสม มีอายุ 
1 ปี ตามมาตรา 
923 (a) สํวน
กรณีบุคคล
ทั่วไปนเป็นไป
ตามกฎหมาย
ของแตํละมลรัฐ 

เพ่ือปูองกัน
ตนเอง 
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อังกฤษ 1. หัวหน๎าเจ๎า
พนักงานต ารวจเป็นผู๎
มีอ านาจออก
ใบอนุญาตในกรณี
ทั่วไป 
2. อัยการสูงสุด ใน
กรณีที่เป็นอาวุธปืนที่
มีความร๎ายแรง 
 

ก าหนดอายุ
ใบอนุญาตแตํละ
ประเภทจะ
เป็นไปตามที่
ก าหนดใน
ใบอนุญาตนั้นๆ 

เพ่ือการกีฬา 
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บทที่ 4 

 
วิเคราะห์สภาพปัญหาการขอใบอนุญาตมี ใช้อาวุธปืนของประเทศไทยกับกฎหมายการ

ควบคุมอาวุธปืนของต่างประเทศ 
 

จากที่กลําวมาในบทที่ 3 จะเห็นได๎วําระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย มี
ความแตกตํางจากระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ โดย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข๎อดีและข๎อเสียของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย
และตํางประเทศ สามารถแยกพิจารณาได๎ ดังนี้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นระบบการควบคุมอาวุธ

ปืนโดยเสรี ไมํมีการควบคุมตรวจสอบอาวุธปืนโดยตรง มีลักษณะพิเศษที่เป็นการให๎ผู๎แทนจ าหนําย
เป็นผู๎รับผิดชอบในการตรวจสอบข๎อมูลเบื้องต๎น โดยเป็นระบบควบคุมทางอ๎อมผํานทางผู๎แทน
จ าหนําย โดยการผลักภาระการตรวจสอบให๎ผู๎แทนจ าหนํายอาวุธปืนเป็นผู๎ควบคุมตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู๎ยื่นค าขอมีอาวุธปืน อยํางไรก็ตาม มีการตรากฎหมายในเชิงปูองปรามให๎ผู๎แทนจ าหนํายต๎องใช๎
ความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติ มิฉะนั้น ถือวํามีความผิดตามกฎหมาย อาทิ มาตรา 922 
เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม การมอบหน๎าที่ให๎ผู๎แทนจ าหนํายเป็นผู๎ท าการเก็บรักษาข๎อมูลเกี่ยวกับหลักฐาน
การน าเข๎า การผลิต การขนสํง การขาย หรือการจัดการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับอาวุธปืนกํอให๎เกิดผล
ส าคัญ กลําวคือ ผู๎แทนจ าหนํายซึ่งเป็นองค์กรเอกชนโดยทั่วไปมักจะมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพมากกวําเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของรัฐ ดังนั้น ระบบการจัดเก็บข๎อมูลตํางๆ จึงท าได๎อยําง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากกวําระบบของรัฐ ท าให๎ระบบการควบคุมการมีอาวุธปืนเกิดเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพโดยที่รัฐไมํต๎องเสียงบประมาณในสํวนนี้ 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นถือได๎วําเป็นระบบการควบคุมอาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง 
แตํ ระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีข๎อเสียที่ควรน ามาพิจารณา
ประกอบด๎วยเชํนกัน กลําวคือ เนื่องมาจากการควบคุมอาวุธปืนเป็นระบบการควบคุมโดยเสรี ในชํวง
ระยะหลังประเทศสหรัฐเมริกาได๎เกิดโศกนาฏกรรมข้ึนหลายครั้ง อันเป็นผลมาจากอาวุธปืน สํงผลให๎มี
ผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ท าให๎ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเริ่มมีแนวความคิดเกี่ยวกับอาวุธ
ปืนออกเป็น  2 แนวทาง กลุํมแรกเห็นวําควรให๎การใช๎อาวุธปืนเป็นไปโดยเสรีดังที่มีการรับรองสิทธิไว๎
ใน The Second Amendment ของรัฐธรรมนูญแหํงสหรัฐอเมริกา สํวนกลุํมที่สองเห็นวําอาวุธปืน
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เป็นอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล๎างสูง หากปลํอยให๎มีการใช๎อาวุธปืนอยํางเสรีโดยไมํมีการควบคุม นําจะ
กํอให๎เกิดความไมํสงบขึ้นในสังคม โดยผลจากแนวความคิดดังกลําวสํงผลให๎ตํอมามีการผํานกฎหมายที่
มีการควบคุมอาวุธปืนเข๎มงวดยิ่งขึ้น อันได๎แกํ กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของรัฐนิวยอร์ก  

ประเทศอังกฤษ 
ระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษ มีลักษณะตรงกันข๎ามกับระบบ

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีลักษณะเป็นระบบการควบคุมอาวุธปืน
อยํางสูง โดยเป็นประเทศที่ควบคุมไมํให๎ประชาชนมีและใช๎อาวุธปืนอยํางเข๎มงวด เหตุผลในการ
ปูองกันตัวไมํถือวําเป็นเหตุผลอันดีที่จะน ามาพิจารณาออกใบอนุญาต โดยถือวําหน๎าที่ในการรักษา
ความสงบเรียบร๎อยในสังคมเป็นของเจ๎าพนักงานต ารวจเทํานั้น โดยลักษณะเดํนระบบกฎหมาย
ควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษ เป็นการแบํงประเภทอาวุธปืนตามอานุภาพความร๎ายแรง โดยที่
ล าดับประเภทของอาวุธปืนจะเป็นข๎อก าหนดตัวบุคคลผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาต อาทิ กรณีอาวุธปืน
สั้นที่มีอานุภาพไมํร๎ายแรง บุคคลผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาต ได๎แกํ หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจ สํวน
กรณีอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง บุคคลผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตได๎แกํ อัยการสูงสุด เป็นต๎น 
นอกจากนี้การแบํงประเภทอาวุธปืนตามอานุภาพความร๎ายแรง ก็เป็นไปเพ่ือการก าหนดหลักเกณฑ์
การอนุญาต ความเข๎มงวดของการอนุญาต เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน 

อยํางไรก็ตามการควบคุมอยํางเข๎มงวดที่มากเกินไป ก็อาจสํงผลให๎เกิดปืนเถื่อนตามมา 
กลําวคือ เมื่อประชาชนมีความรู๎สึกวําการขออนุญาตมีอาวุธปืนตามกฎหมายท าได๎ยาก ก็อาจท าให๎
ประชาชนหันไปซื้อปืนเถื่อนแทน ซึ่งยํอมไมํสํงผลดีตํอการควบคุมอาวุธปืน 

ประเทศไทย 
ระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย มีลักษณะที่อยูํกึ่งกลางระหวํางการ

ควบคุมอาวุธปืนโดยเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา  และการควบคุมอาวุธปืนอยํางเข๎มงวดของ
ประเทศอังกฤษ โดยประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ใช๎บังคับอยูํในปัจจุบันเพียงฉบับเดียว 
คือ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 
2490 ซึ่งใช๎บังคับมาเป็นเวลานาน ยํอมท าให๎บทกฎหมายบางมาตรายํอมไมํสอดคล๎องกับสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบัน โดยระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยมีลักษณะเป็นระบบที่การ
อนุญาตให๎ประชานชนมี ใช๎ หรือพกพาอาวุธปืนนั้นไมํได๎มีการอนุญาตโดยแบํงประเภทอาวุธปืนตาม
อานุภาพความร๎ายแรงของอาวุธปืนนั้น แตํมีการก าหนดตัวบุคคลผู๎มีอ านาจในการอนุญาตโดย
พิจารณาจากพ้ืนที่ๆ ประชาชนผู๎ขออนุญาตมี ใช๎ หรือพกพาอาวุธปืนอาศัยอยูํ ซึ่งหมายความวําไมํวํา
อาวุธปืนนั้นจะเป็นอาวุธปืนที่มีอานุภาพไมํร๎ายแรง หรือเป็นอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง บุคคลผู๎มี
อ านาจในการอนุญาตก็เป็นคนเดียวกัน นอกจากนี้เมื่อการพิจารณาอนุญาตไมํมีการแบํงประเภทอาวุธ
ปืนตามอานุภาพความร๎ายแรงของอาวุธปืนแล๎ว ในการพิจารณาอนุญาต ยํอมไมํมีการก าหนด
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หลักเกณฑ์การอนุญาต และความเข๎มงวดของการอนุญาตตามอานุภาพความร๎ายแรงของอาวุธปืน 
กลําวคือ ทั้งอาวุธปืนประเภทที่มีอานุภาพไมํร๎ายแรงและอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง ใช๎หลักเกณฑ์
เดียวกันในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งยํอมไมํสํงผลดีตํอการควบคุมอาวุธปืน 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วําระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษ และระบบกฎหมายควบคุมอาวุธ
ปืนของประเทศไทยนั้นตํางก็มีทั้งข๎อดีและข๎อเสียในแตํละระบบ  ระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของ
ประเทศไทยควรน าข๎อดีจากระบบกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของทั้งสองประเทศดังกลําวมาปรับใช๎ตาม
ลักษณะสังคมของประเทศไทย 

อยํางไรก็ตาม ได๎กลําวมาข๎างต๎นแล๎ววํา การควบคุมอยํางเข๎มงวดที่มากเกินไป ก็อาจ
สํงผลให๎เกิดปืนเถื่อนตามมา กลําวคือ เมื่อประชาชนมีความรู๎สึกวําการขออนุญาตมี ใช๎ หรือพกพา
อาวุธปืนตามกฎหมายท าได๎ยาก ก็อาจท าให๎ประชาชนหันไปซื้อปืนเถื่อนแทน ซึ่งยํอมไมํสํงผลดีตํอการ
ควบคุมอาวุธปืน ดังนั้น จึงควรพิจารณาแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยอยําง
เหมาะสมให๎ไมํเป็นการควบคุมที่มากเกินไป จนสํงผลให๎ประชาชนรู๎สึกวําการขออนุญาตมี ใช๎ หรือ
พกพาอาวุธปืนตามกฎหมายท าได๎ยาก อันสํงผลให๎เกิดปืนเถื่อนตามมา แตํก็ไมํควรควบคุมน๎อยเกินไป
จนอาจกอํให๎เกิดความไมํสงบเรียบร๎อยขึ้นในสังคมอันเป็นผลมาจากอาวุธปืน 

จากการพิจารณากฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอังกฤษ ท าให๎ทราบวํากฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยมีประเด็นปัญหาที่ต๎อง
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา
ดังตํอไปนี้ 

 
 4.1 ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตมี ใช้อาวุธปืน  
 

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ก าหนดให๎ อัยการสูงสุด  เป็นผู๎มี
อ านาจในการอนุญาต ในขณะที่กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษได๎ก าหนดผู๎มีอ านาจ
อนุญาตไว๎ 2 กรณี ดังนี้ 

1. หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจ เป็นผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตในกรณีทั่วไป และ 
2. อัยการสูงสุด ในกรณีที่เป็นอาวุธปืนที่มีความร๎ายแรงนอกเหนือจากอาวุธเพ่ือการกีฬา 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา อัยการสูงสุดเป็นผู๎มี
อ านาจในการอนุญาต โดยระบบควบคุมอาวุธปืนของประเทศอเมริกามีการควบคุมตรวจสอบผํานทาง 
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ผู๎แทนจ าหนําย ผู๎น าเข๎ามาแล๎วในขั้นต๎น แล๎วจึงเข๎ามาสูํขั้นตอนการควบคุมตรวจสอบโดยรัฐในล าดับ
ตํอมา  

ในขณะที่กรณีของประเทศอังกฤษที่ก าหนดให๎หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจ เป็นผู๎มี
อ านาจออกใบอนุญาตในกรณีท่ัวไปนั้น เห็นวําเหมาะสมแล๎ว เนื่องจากหัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจเป็น
ผู๎ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธปืน ยํอมมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นมีอ านาจออก
ใบอนุญาต และกรณีท่ีสองก าหนดให๎อัยการสูงสุด เป็นผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตในกรณีที่เป็นอาวุธปืน
ที่มีความร๎ายแรงนอกเหนือจากอาวุธเพ่ือการกีฬา นั้นก็มีความเหมาะสมเชํนเดียวกัน เนื่องจากเป็น
อาวุธปืนที่มีความร๎ายแรง ยํอมต๎องการการพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 

สํวนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยได๎ก าหนดผู๎มีอ านาจอนุญาตไว๎ 2 กรณี 
ดังนี้ 

1. อธิบดีกรมการปกครอง ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
2. ผู๎วําราชการจังหวัด เฉพาะรายในเขตจังหวัดของตนเทํานั้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว๎ใน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตํงตั้ งนายทะเบียน  เจ๎าพนักงาน และเจ๎าหน๎าที่  ตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 
24901 

โดยในกรณีที่สองส าหรับผู๎มีอ านาจในการออกใบอนุญาตในเขตจังหวัดนั้น ผู๎วําราชการ
จังหวัดเป็นบุคคลที่โดยสํวนมากไมํมีความรู๎ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือกฎหมายการควบคุม
อาวุธปืน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีหน๎าที่ทางด๎านการปกครองโดยรวมในจังหวัดที่บุคคลนั้นด ารง
ต าแหนํง อันจะเห็นได๎วําหน๎าที่ทางด๎านการปกครองโดยรวมนั้นไมํมีความเกี่ยวข๎องกับอาวุธปืนแตํ
อยํางใด ดังนั้น จึงอาจเกิดกรณีที่มีการอนุญาตโดยผิดหลงได๎ซึ่งยํอมสํงผลเสียตํอความสงบและความ
ปลอดภัยของสังคม  

                                                           

 
1ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตํงตั้งนายทะเบียน เจ๎าพนักงาน และเจ๎าหน๎าที่ ตาม

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 
2490 
  ข๎อ 2 ให๎แตํงตั้งผู๎ด ารงต าแหนํงตํอไปนี้ เป็นนายทะเบียน 
  (1) อธิบดีกรมการปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (2) ผู๎วําราชการจังหวัด ในเขตจังหวัดอ่ืน 
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อยํางไรก็ตาม ผู๎วําราชการจังหวัด ถือเป็นเจ๎าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 อาจต๎องพิจารณาเหตุผลเบื้องหลังวําเหตุใดประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
แตํงตั้งนายทะเบียน เจ๎าพนักงาน และเจ๎าหน๎าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 จึงก าหนดให๎ผู๎วําราชการจังหวัดมีอ านาจออก
ใบอนุญาตในเขตจังหวัด ดังนี้ เมื่อพิเคราะห์วําปัจจุบันระบบการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยอยูํ
ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น การก าหนดให๎ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียน
ผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตในเขตจังหวัด ก็เพ่ือความสะดวกในการควบคุมตรวจสอบ และเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับกรณีนายทะเบียนผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ก าหนดให๎อธิบดี
กรมการปกครองเป็นมีอ านาจออกใบอนุญาต ซึ่งกรมการปกครอง เป็นหนํวยงานที่อยูํในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เชํนเดียวกับส านักงานจังหวัด ในขณะที่ส านักงานต ารวจแหํงชาตินั้นเป็น
หนํวยงานที่ไมํได๎อยูํในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ดังนี้ การพิจารณาวําจะก าหนดบุคคลใดเป็นผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตมีใช๎อาวุธปืนนั้น 
ควรพิจารณาจาก ความรู๎ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธปืน หรือกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนเป็นหลัก
ส าคัญ ดังเชํนกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ  จึงเห็นวําจึงเห็นวําควรจะแก๎ไข
บทบัญญัติที่ให๎อ านาจผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎มีอ านาจในการออกใบอนุญาต โดยอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธปืน อันได๎แกํ ผู๎บังคับการต ารวจภูธรของแตํ
ละจังหวัดนั้น ดังเชํนกรณีของประเทศอังกฤษที่ก าหนดให๎หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจ เป็นผู๎มีอ านาจ
ออกใบอนุญาตในกรณีท่ัวไป 

 
4.2 ปัญหาคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 

 
ตามกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการออก

ใบอนุญาตตามท่ีก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 น ามาใช๎เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนกับ

อาวุธปืนทุกประเภท รวมถึงกรณีที่เป็นอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง อันได๎แกํ อาวุธปืนตามนัยแหํง

กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข๎อ 2 (3) อาวุธปืนชนิดที่มีเครื่องกลไกส าหรับ
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บรรจุกระสุนเองให๎สามารถยิงซ้ าได๎ และ ข๎อ 3 ตอนท๎าย เครื่องกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือชนิด

กระสุนเพลิง2  

กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดลักษณะของบุคคลที่
ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตไว๎ในมาตรา 922 (d) ซึ่งมีลักษณะคล๎ายกับการก าหนดลักษณะของ
บุคคลที่ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตของประเทศไทย แตํเห็นวํามีกรณีที่นําสนใจ คือ  มาตรา 922 
(d) (8) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งไมํให๎เข๎าใกล๎ รังควาน สะกดรอยตาม หรือขํมขํู แกํผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํ
หรือเด็ก เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อวําจะท าให๎เกิดความกลัววําจะเกิดการบาดเจ็บทางกายแกํผู๎ใกล๎ชิด
ซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก ซึ่งจะเห็นได๎วําลักษณะต๎องห๎ามข๎อนี้ ไมํมีการก าหนดไว๎ทั้งตามกฎหมายควบคุม
อาวุธปืนของประเทศอังกฤษและประเทศไทย 

สํวนคุณสมบัติของผู๎ขออนุญาตในการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของ
ประเทศอังกฤษต๎องพิจารณาจาก Firearm (Amendment) Act 1988 ประกอบกับ Firearm Act 
1968 อันถือเป็นกฎหมายแมํบท โดยมีการก าหนดลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาต
ไว๎แตกตํางจากลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยมีประเด็นที่นําสนใจ คือ ตาม Firearm Act 1968 มาตรา 
28 ก าหนดให๎การออกและตํออายุใบอนุญาตปืนสั้นจะกระท าโดยหัวหน๎างานของต ารวจหากพิจารณา

                                                           

 2กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  

 ข๎อ 2  อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให๎ได๎ตามมาตรา 7 หรือ มาตรา 24 ต๎องเป็น

อาวุธปืน ชนิดและขนาด ดังตํอไปนี้ 

  (3) อาวุธปืนชนิดที่มีเครื่องกลไกส าหรับบรรจุกระสุนเองให๎สามารถยิงซ้ าได๎  
ดังตํอไปนี้ 
        (ก) ขนาดความยาวของล ากล๎องไมํถึง 160 มม. 
        (ข) ปืนลูกซอง 

        (ค) ปืนลูกกรดขนาดเส๎นผําศูนย์กลางปากล ากล๎อง ไมํเกิน 5.6 มม. 
 ข๎อ 3  เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให๎ได๎ตามมาตรา 7  
หรือมาตรา 24 ต๎องเป็นเครื่องกระสุนปืนที่ใช๎กับอาวุธปืนตามข๎อ 2 ที่ได๎รับอนุญาต แตํต๎อง 

ไมํเป็นเครื่องกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิง 
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เห็นวําการครอบครองปืนสั้นของผู๎ขออนุญาตไมํกํอให๎เกิดอันตรายตํอความสงบสุขและความปลอดภัย
ของสาธารณชน และหัวหน๎างานของต ารวจจะไมํออกและตํออายุใบอนุญาตให๎ในกรณี มีเหตุผลอัน
สมควรเชื่อวําผู๎ขออนุญาตไมํมีสิทธิได๎รับอนุญาตให๎ครอบครองปืนสั้นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
พิจารณาแล๎วเห็นวําผู๎ขออนุญาตไมํมีเหตุผลสมควรในการครอบครอง ซื้อ หรือได๎มา 

จากความในมาตราที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นได๎วํากฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศ

อังกฤษมีการควบคุมอยํางเข๎มงวดมาก เพียงแคํมีลักษณะเป็นผู๎ไมํมีเหตุผลสมควรในการครอบครอง 

ซื้อ หรือได๎มา ก็ถือวําเป็นบุคคลที่ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของ

ประเทศอังกฤษแล๎ว โดยการก าหนดลักษณะต๎องห๎ามไว๎อยํางกว๎างเชํนนี้ยํอมท าให๎ผู๎มีอ านาจออก

ใบอนุญาตมีดุลพินิจในการพิจาณาวํา อยํางไรจึงจะถือวํา ผู๎ขออนุญาตไมํมีเหตุผลสมควรในการ

ครอบครอง ซื้อ หรือได๎มา 

จะเห็นได๎ วํ าประเทศสหรัฐอเมริกามีการก าหนดคุณสมบัติของผู๎ ขออนุญาต 
ไว๎โดยระบุรายละเอียดชัดเจน สํวนประเทศอังกฤษมีการก าหนดคุณสมบัติของผู๎ขออนุญาตไว๎ 
โดยก าหนดไว๎อยํางกว๎าง โดยเป็นการให๎ดุลยพินิจในการพิจารณาแกํผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาต 

ในขณะที่ กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทยก าหนดลักษณะของบุคคลที่
ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาต เป็นไปตามมาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 ซึ่งเป็นการก าหนดในลักษณะระบุ
รายละเอียดชัดเจน คล๎ายคลึงกับการก าหนดลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตไว๎ใน
มาตรา 922 (d) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยจากที่กลําวมาข๎างต๎นในประเด็นที่นําสนใจตามลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการ
ออกใบอนุญาตไว๎ในมาตรา 922 (d) (8) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ก าหนดวําเป็นบุคคลที่ถูกศาล
สั่งไมํให๎เข๎าใกล๎ รังควาน สะกดรอยตาม หรือขํมขูํ แกํผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํ หรือเด็ก เนื่องจากมีเหตุ
อันควรเชื่อวําจะท าให๎เกิดความกลัววําจะเกิดการบาดเจ็บทางกายแกํผู๎ใกล๎ชิดซึ่งเป็นผู๎ใหญํหรือเด็ก  
เห็นวํา  กรณีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ก็มีการก าหนดลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎าม
ไว๎ในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน    
พ. ศ. 2490 มาตรา 13 (9) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง อันอาจกระทบ กระเทือนถึง
ความสงบเรียบร๎อยของประชาชน  ซึ่งตามมาตรา 13 (9) ซึ่งครอบคลุมลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎าม
ในการออกใบอนุญาตไว๎ในมาตรา 922 (d) (8) ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล๎ว  

นอกจากนี้ จากที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นวํา ลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการออก

ใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และ
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สิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 น ามาใช๎เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนกับ

อาวุธปืนทุกประเภท รวมถึงกรณีที่เป็นอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง อันได๎แกํ อาวุธปืนตามนัยแหํง

กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ. ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 ข๎อ 2 (3) อาวุธปืนชนิดที่มีเครื่องกลไก

ส าหรับบรรจุกระสุนเองให๎สามารถยิงซ้ าได๎ และ ข๎อ 3 ตอนท๎าย เครื่องกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะ

หรือชนิดกระสุนเพลิง เห็นวําควรเพ่ิมคุณสมบัติของผู๎ขอใบอนุญาต โดยอาจก าหนดให๎ต๎องผํานการ

อบรมความรู๎เกี่ยวกับการดูแลและรักษาความปลอดภัยในการใช๎และการเก็บรักษาอาวุธปืน 

 

4.3 ปัญหาก าหนดอายุใบอนุญาต 
 
กรณีก าหนดอายุของใบอนุญาตมีและใช๎อาวุธปืนที่พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 23 (3) ก าหนดให๎มีอายุ
ตลอดความเป็นเจ๎าของอาวุธปืนของบุคคลที่ได๎รับใบอนุญาตนั้น  ซึ่งเสมือนเป็นการท าให๎ใบอนุญาตมี
อายุเป็นการถาวร ซึ่งยํอมไมํสํงผลดีตํอการควบคุมอาวุธปืน เนื่องจากไมํมีการควบคุมตรวจสอบใดๆ 
เกิดข้ึนภายหลังจากได๎รับใบอนุญาตมีและใช๎อาวุธปืน  

กรณีประเทศสหรัฐอเมริกา ในกฎหมายกลางของรัฐบาล กรณีที่เป็นผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า 
ผู๎แทนจ าหนําย หรือใบอนุญาตของนักสะสม มีอายุ 1 ปี ตามมาตรา 923 (a) สํวนกรณีบุคคลทั่วไป
นั้นเป็นไปตามกฎหมายของแตํละมลรัฐ ซึ่งในกรณีตามกฎหมายกลางของรัฐบาล กรณีที่เป็นผู๎ผลิต 
ผู๎น าเข๎า ผู๎แทนจ าหนําย หรือใบอนุญาตของนักสะสมที่ก าหนดให๎มีอายุใบอนุญาตเพียง 1 ปีนั้น ถือวํา
เป็นข๎อดี เนื่องจากหากในเวลาที่ผู๎ถือใบอนุญาตจะต๎องมาตํออายุใบอนุญาตเมื่อใกล๎ครบก าหนดอายุ
ของใบอนุญาต หากผู๎ถือใบอนุญาตตกเป็นผู๎ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือมีเหตุอ่ืนประการใดที่ท า
ให๎ไมํอาจตํออายุใบอนุญาตได๎ รัฐยํอมทราบได๎ในเวลาที่ผู๎ถือใบอนุญาตมาตํออายุใบอนุญาต 

สํวนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษก็มีการก าหนดอายุของใบอนุญาต
เชํนเดียวกัน โดยก าหนดอายุใบอนุญาตแตํละประเภทจะเป็นไปตามที่ก าหนดในใบอนุญาตนั้นๆ 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบการควบคุมอาวุธ
ปืนอยํางเสรี และประเทศอังกฤษที่มีระบบการควบคุมอาวุธปืนอยํางเข๎มงวด ตํางก็มีการก าหนดอายุ
ใบอนุญาตไว๎เป็นระยะสั้น โดยก าหนดให๎ผู๎ถือใบอนุญาตต๎องมาตํอใบอนุญาต ท าให๎รัฐสามารถควบคุม
ตรวจสอบได๎ในเวลาที่ผู๎ถือใบอนุญาตมาขอตํอใบอนุญาต 
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กรณีของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ก าหนดให๎มีอายุตลอดความเป็นเจ๎าของอาวุธปืนของบุคคลที่
ได๎รับใบอนุญาต ซึ่งในกรณีที่ตํอมาภายหลังจากได๎รับใบอนุญาตมีและใช๎อาวุธปืนแล๎ว หากผู๎ถือ
ใบอนุญาตขาดคุณสมบัติในการมีและใช๎อาวุธปืนซึ่งจะต๎องถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งหากเป็นกรณี
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
๒๔๙๐ มาตรา 23 (3) ที่ก าหนดให๎มีอายุตลอดความเป็นเจ๎าของอาวุธปืนของบุคคลที่ได๎รับใบอนุญาต
นั้น รัฐยํอมไมํมีโอกาสทราบข๎อมูลดังกลําวได๎เลย ทั้งนี้ หากมีการก าหนดอายุใบอนุญาตให๎ผู๎ถือ
ใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนต๎องมาร๎องขอตํอใบอนุญาต ยํอมท าให๎รัฐสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎
ถือใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนได๎วํา ผู๎นั้นยังคงมีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดไว๎หรือไมํ อยํางไร โดยหากผู๎
ถือใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนที่มาร๎องขอตํอใบอนุญาตนั้นเป็นผู๎ที่ขาดคุณสมบัติในเวลาที่มาร๎องขอตํอ
ใบอนุญาต รัฐยํอมสามารถพิจารณาไมํตํอใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนแกํบุคคลนั้นได๎ ซึ่งถือเป็นการ
ควบคุมตรวจสอบอาวุธปืนในอีกแนวทางหนึ่ง 

โดยเห็นวําควรเสนอแนวทางแก๎ไขให๎มีการก าหนดอายุของใบอนุญาต เพ่ือที่กรณีที่ผู๎
ได๎รับใบอนุญาตต๎องมาขอตํอใบอนุญาต จะท าให๎สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎ได๎รับอนุญาตวํามี
คุณสมบัติครบหรือไมํ สุขภาพจิตของบุคคลนั้นเป็นอยํางไร โดยเสนอวําก าหนดอายุของใบอนุญาตควร
ก าหนดให๎เหมาะสมกับประเภทของอาวุธปืนดังเชํนกรณีของประเทศอังกฤษ โดยประเทศอังกฤษได๎
ก าหนดอายุของใบอนุญาตแตํละละประเภทเป็นไปตามที่ก าหนดในใบอนุญาต และกรณีที่บุคคลขอตํอ
ใบอนุญาต ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการก าหนดอายุใบอนุญาตไว๎เชํนเดียวกัน ในกฎหมายกลางของ
รัฐบาล กรณีที่เป็นผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า ผู๎แทนจ าหนําย หรือใบอนุญาตของนักสะสม มีอายุ 1 ปี ตาม
มาตรา 923 (a) สํวนกรณีบุคคลทั่วไปนั้นเป็นไปตามกฎหมายของแตํละมลรัฐ 
 
4.4 ปัญหาวัตถุประสงค์ในการอนุญาต 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ

ปืน พ.ศ. 2490 อันเป็นกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ได๎อนุญาตให๎บุคคลสามารถมีและ
ใช๎อาวุธปืนได๎ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ3 กลําวคือ เพ่ือใช๎ในการปูองกันตัว เพ่ือใช๎ในการกีฬา 
และเพ่ือใช๎ในการยิงสัตว์ 

                                                           
3 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ. ศ. 2490  มาตรา 9  ใบอนุญาตให๎มีและใช๎อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให๎ออกให๎แกํบุคคล
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กรณีที่ เป็นการขออนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนที่มีอานุภาพไมํร๎ายแรง เห็นวําในเมื่อ
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
ได๎อนุญาตให๎บุคคลสามารถมีและใช๎อาวุธปืนได๎ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ข๎างต๎นแล๎ว ในการขอ
อนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนควรจะก าหนดให๎ผู๎ขออนุญาตระบุเหตุผลที่ต๎องขอใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนลง
ในค าขออนุญาตมี ใช๎อาวุธปืน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

สํวนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักแล๎วมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปูองกันตนเอง โดยมีการบัญญัติรับรองสิทธิในการมีและถืออาวุธปืนไว๎ใน Second Amendment 
ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 

ในขณะที่กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษ ก าหนดให๎มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การกีฬาเป็นหลักส าคัญ สํวนกรณีเหตุที่ใช๎เพื่อปูองกันตัวนั้นส าหรับในประเทศอังกฤษถือวําเหตุผล
ดังกลําวอํอนเกินไป ควรมีเหตุผลอ่ืนประกอบด๎วย ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู๎มีอ านาจพิจารณาอนุญาต อัน
ได๎แกํ หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจ 

สํวนในกรณีของประเทศไทย กรณีท่ีเป็นการขออนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนที่มีอานุภาพ
ร๎ายแรง เห็นวําเพียงเหตุสามประการข๎างต๎นนั้นอาจยังไมํเป็นเหตุเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต วํา
เหตุใดผู๎ขออนุญาตจึงต๎องมีและใช๎อาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง เนื่องจากอาวุธปืนที่มีอานุภาพ
ร๎ายแรงยํอมสํงผลกระทบตํอความสงบและความปลอดภัยของสังคมมากกวําอาวุธปืนที่มีอานุภาพไมํ
ร๎ายแรง ดังนั้นควรมีการควบคุมอยํางเข๎มงวดมากยิ่งขึ้น โดยอาจก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมในกรณี
ที่เป็นการขออนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง 

 

4.5 ปัญหาการถอดถอนใบอนุญาต 

  
กฎหมายควบคุมอาวะปืนของประเทศไทย อันได๎แกํ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 ได๎ก าหนดให๎มีการเพิกถอน
ใบอนุญาตได๎ใน 2 กรณี คือ กรณีภายหลังจากได๎มีการออกใบอนุญาตแล๎ว ปรากฏภายหลังวําผู๎ถือ

                                                           

ส าหรับใช๎ในการปูองกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ใบอนุญาตนั้นให๎ออกส าหรับ

อาวุธปืนแตํละกระบอก 
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ใบอนุญาตเป็นผู๎ซึ่งจะออกใบอนุญาตให๎ไมํได๎ตาม มาตรา 664 หรือ กรณีภายหลังจากได๎มีการออก
ใบอนุญาตแล๎ว ปรากฏภายหลังวําผู๎ถือใบอนุญาตเป็นผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตมากํอนแล๎วภายหลังตกเป็น
ผู๎ซึ่งจะออกใบอนุญาตให๎ไมํได๎ตามมาตรา 65 

การเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองกรณีตามที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 เป็นกรณีที่ขาดการตรวจสอบ
จากรัฐ ท าให๎บทบัญญัติดังกลําวมีปัญหาในการบังคับใช๎ อยํางไรก็ตามเห็นวําปัญหานี้เป็นปัญหาที่ 
สืบเนื่องมาจากปัญหาก าหนดอายุใบอนุญาต ที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิดดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 2490 มาตรา 22 (3) ได๎ก าหนดให๎มีอายุตลอดความ
เป็นเจ๎าของอาวุธปืนของบุคคลที่ได๎รับใบอนุญาตนั้น ซึ่งหากมีการแก๎ไขบทบัญญัติดังกลํ าวให๎มี
ก าหนดอายุใบอนุญาตที่ต๎องมีการมาร๎องขอตํอใบอนุญาตอยํางสม่ าเสมอแล๎ว ยํอมจะสํงผลให๎รัฐ
สามารถตรวจสอบพบเหตุตามท่ีกลําวมาข๎างต๎นได๎รวดเร็วยิ่งขึ้นด๎วย และท าให๎บทบัญญัติตามมาตรา 
65 และมาตรา 66 มีประสิทธิภาพในการบังคับใช๎มากยิ่งข้ึนตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัตินั้น 

จากการศึกษาพบวําประเทศสหรัฐอเมริกาได๎มีการถอดถอนใบอนุญาตโดยก าหนดให๎
เป็นอ านาจของอัยการสูงสุด และก าหนดเหตุในการเพิกถอนไว๎ในลักษณะกว๎างๆ โดยให๎เป็นดุลย -
พินิจของอัยการสูงสุดในการพิจารณาถอดถอน โดยจะเห็นได๎วํา ประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ก าหนด
บุคคลผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตและบุคคลผู๎มีอ านาจถอดถอนใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกัน คือ 
อัยการสูงสุด 

สํวนประเทศอังกฤษได๎มีการถอดถอนใบอนุญาตโดยก าหนดให๎เป็นอ านาจของหัวหน๎า
เจ๎าพนักงานต ารวจในพ้ืนที่ๆ ผู๎ถือใบอนุญาตอาศัยอยูํ โดยหากพบวําการมีหรือครอบครองของบุคคล
ผู๎ถือใบอนุญาตนั้นกระทบตํอความปลอดภัยและความสงบในสังคม หรือเหตุอ่ืน ได๎แกํ กรณีผู๎ถือ
ใบอนุญาตมีสภาพจิตใจไมํมั่นคงหรือเป็นคนวิกลจริตหรือไมํมีความยับยั้งชั่งใจ หัวหน๎าเจ๎าพนักงาน
ต ารวจในพ้ืนที่ๆ ผู๎ถือใบอนุญาตอาศัยอยูํยํอมมีอ านาจถอดถอนใบอนุญาตนั้นได๎ ซึ่งยํอมเป็นผลดีตํอ

                                                           
4 มาตรา 66 ถ๎าปรากฏวําผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นผู๎ซึ่งจะออก

ใบอนุญาตให๎ไมํได๎ ให๎นายทะเบียนท๎องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียเมื่อได๎รับค าสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตแล๎ว ให๎ผู๎รับใบอนุญาตสํงมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
ใบอนุญาตแกํนายทะเบียนท๎องที่โดยไมํชักช๎า 
 ถ๎าผู๎รับใบอนุญาตเป็นคนไร๎ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร๎ความสามารถ หรือเป็นคน
วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไมํสมประกอบ ให๎ผู๎อนุบาล ผู๎พิทักษ์ หรือผู๎ควบคุมดูแลแล๎วแตํกรณี มี
หน๎าที่ต๎องปฏิบัติตามความในวรรคกํอน  
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การควบคุมอาวุธปืน เนื่องจากการถอดถอนใบอนุญาตโดยหัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจท าให๎เกิดการ
ตรวจสอบ และควบคุมกํอนที่การมีหรือครอบครองอาวุธปืนของบุคคลผู๎ถือใบอนุญาตจะกํอให๎เกิด
ความเดือดร๎อนตํอการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบการมีหรือ
ครอบครองอาวุธปืนของบุคคลผู๎ถือใบอนุญาต โดยไมํจ าเป็นต๎องเป็นกรณีที่ผู๎ถือใบอนุญาตยื่นขอตํอ
อายุใบอนุญาตแตํอยํางใด 

โดยเห็นวําตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม๎เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ที่ก าหนดเหตุในการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 65 และมาตรา 66 
ควรมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยน าแบบอยํางมาจากกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศ
อังกฤษซึ่งก าหนดบุคคลผู๎มีอ านาจถอดถอนใบอนุญาต และเหตุตํางๆ ในการถอดถอนใบอนุญาตไว๎ 
ทั้งนี้อาจจะมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมเหตุในการเพิกถอนใบอนุญาตเพียงบางเหตุ อาทิ การมีหรือ
ครอบครองของบุคคลผู๎ถือใบอนุญาตกระทบตํอความปลอดภัยและความสงบในสังคม เป็นต๎น   
 นอกจากนี้ กรณีที่ก าหนดให๎หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจในพ้ืนที่ๆ ผู๎ถือใบอนุญาตอาศัย
อยูํ เป็นผู๎มีอ านาจถอดถอนใบอนุญาตก็นําจะสามารถน ามาพิจารณาแก๎ไขเพ่ิมเติมได๎เชํนเดียวกัน 
ดังที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นวําเป็นผลดีตํอการควบคุมอาวุธปืน ที่ท าให๎สามารถถอดถอนใบอนุญาตได๎แม๎
ยังไมํถึงก าหนดที่ผู๎ขอใบอนุญาตจะมายื่นค าขอตํออายุใบอนุญาต โดยอาจก าหนดให๎ผู๎บังคับการ
ต ารวจภูธรของแตํละจังหวัด เป็นผู๎มีอ านาจถอดถอนใบอนุญาตในกรณีท่ีพบวํา การมีหรือครอบครอง
ของบุคคลผู๎ถือใบอนุญาตนั้นกระทบตํอความปลอดภัยและความสงบในสังคม  

 

4.6 ปัญหาความจ าเป็นในการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน 

 
ประเทศไทยมีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน เรียกวํา ใบอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัว 

ซึ่งเพียงก าหนดให๎บุคคลต๎องเป็นผู๎ที่ถือใบอนุญาตมีและใช๎อาวุธปืน และเป็นกรณีมีความจ าเป็น ซึ่ง
กรณีความจ าเป็นดังกลําวเป็นดุลพินิจของผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาต โดยประเทศไทยนั้น จากการ
อนุญาตให๎พกพาอาวุธปืนในปัจจุบันจะเห็นวํา มีการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงตํอชีวิต และรํางกาย 
อยูํบํอยครั้ง ท าให๎ต๎องพิจารณาวํายังคงมีความจ าเป็นหรือไมํที่จะอนุญาตให๎ประชาชนพกพาอาวุธปืน 

สํวนประเทศสหรัฐอเมริกา แม๎จะเป็นประเทศที่มีการควบคุมอาวุธปืนอยํางเสรี แตํใน
กรณีการอนุญาตให๎ประชาชนพกพาอาวุธปืนนั้น จะมีต๎องมีการพิจาณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ อาจ
กลําวได๎วํา เป็นการอนุญาตให๎พกพาอาวุธปืนในกรณียกเว๎น 
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ในขณะที่ประเทศอังกฤษโดยหลักแล๎วไมํมีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน เนื่องจาก
ความสงบเรียบร๎อยของสังคมเป็นหน๎าที่ของเจ๎าพนักงานต ารวจ ประชาชนไมํมีความจ าเป็นที่จะต๎อง
พกพาอาวุธปืน ทั้งนี้ ยังพิจารณาวําการอนุญาตให๎ประชาชนพกพาอาวุธปืนจะท าให๎เกิดความรุนแรง
โดยไมํคาดคิดขึ้นได๎ 

จะเห็นได๎วํากรณีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนนั้น จากการศึกษาข๎อมูลของ
กฎหมายควบคุมอาวุธปืนของตํางประเทศนั้นพบวํา ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษมี
การควบคุมอยํางเข๎มงวดจะปรากฏข๎อยกเว๎นในกรณีที่มีความจ าเป็นเทํานั้นซึ่งก าหนดไว๎เป็นการ
เฉพาะเจาะจง โดยถือเป็นกรณียกเว๎น แม๎กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบการควบคุมอาวุธปืน
อยํางเสรีก็ตาม  แสดงให๎เห็นวําการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน นั้นเป็นกรณีที่ รัฐพิจารณาวําเป็น
การอนุญาตให๎บุคคลสามารถพกพาอาวุธปืนออกไปในที่สาธารณะ ซึ่งหากมีการใช๎อาวุธปืนในทางที่ผิด
ยํอมสํงผลกระทบตํอความสงบและความปลอดภัยของสาธารณะชน ซึ่งยํอมเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของกฎหมายควบคุมอาวุธปืน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกรณีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธ
ปืนของประเทศอังกฤษที่โดยหลักแล๎วจะไมํอนุญาตให๎ประชาชนพกพาอาวุธปืน  

ดังนี้ เห็นวําเป็นกรณีที่กระทบตํอความสงบและความปลอดภัยของสาธารณะชน จึงควร
แก๎ไขบทบัญญัติของกฎหมายในการออกใบอนุญาตให๎พกพาอาวุธปืน โดยเสนอวําควรเป็นกรณีเฉพาะ
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจที่มีหน๎าที่ดูแลความสงบเรียบร๎อยของสังคมเทํานั้น 

อยํางไรก็ตาม ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ต ารวจอาจจะไมํสามารถดูแล
สอดสํองได๎อยํางทั่วถึง ก็อาจมีความจ าเป็นที่จะต๎องอนุญาตให๎ประชาชนสามารถพกพาอาวุธปืนได๎
เป็นกรณียกเว๎น โดยอาจก าหนดให๎ต๎องระบุเหตุผลความจ าเป็นอยํางยิ่งยวดที่จะต๎องขออนุญาตพกพา
อาวุธปืน เนื่องจากกรณีพกพกอาวุธปืนนั้น เป็นกรณีที่กระทบตํอความสงบและความปลอดภัยของ
สังคมโดยรวมมากกวํา กรณีการมี ใช๎อาวุธปืน 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

จากการศึกษาพบวํา แม๎ “อาวุธปืน” จะเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นสํวนหนึ่งที่กํอให๎เกิด

อาชญากรรมขึ้นในสังคม  โดยท าให๎อาชญากรรู๎สึกเชื่อมั่นในการลงมือกํออาชญากรรมมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจาก อาวุธปืนเป็นอาวุธที่มีอานุภาพ สามารถท าให๎มีอันตรายแกํชีวิต และรํางกายได๎ แตํอาวุธปืน

ก็ยังสามารถสร๎างความอบอุํนใจให๎แกํประชาชนทั่วไปในสังคมที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก 

แตํเจ๎าหน๎าที่ต ารวจผู๎มีหน๎าที่ดูแลความสงบเรียบร๎อยในสังคม ไมํสามารถปกปูองคุ๎มครองประชาชนได๎

อยํางทันทํวงที ไมํสามารถคุ๎มครองประชาชนได๎อยํางทั่วถึง  เนื่องจากสังคมมีขนาดใหญํ ท าให๎

เจ๎าหน๎าที่ต ารวจไมํสามารถปกปูองคุ๎มครองได๎อยํางทั่วถึง ขาดแคลนงบประมาณที่จะท าให๎สามารถใช๎

เทคโนโลยีใหมํๆ  ด๎านกล๎องวงจรปิด หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่จะชํวยในเรื่องการรักษาความปลอดภัย 

อันท าให๎ไมํสามารถดูแลสอดสํอง ได๎อยํางทุกซอกทุกมุม สํงผลให๎บางกรณกีารมีอาวุธปืนไว๎เพ่ือปูองกัน

ชีวิต รํางกายและทรัพย์สินของ ตนและบุคคลในครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่นําจะพิจารณาได๎วําเป็นการ

จ าเป็น เนื่องจากหากอาชญากรมีอาวุธปืน แตํประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไมํมีอาวุธปืนที่มี

อานุภาพทัดเทียมกันไว๎ปูองกันตนจากอาชญากรรมนั้น ก็อาจเป็นเรื่องที่ท าให๎อาชญากรยิ่งล าพองใจ

ในการกํออาชญากรรมมากขึ้น จึงท าให๎ต๎องชั่งน้ าหนักผลประโยชน์และโทษ หรือข๎อดีและข๎อเสียของ

การมี  การใช๎ และพกพาอาวุธปืนวําอยํางไรเป็นผลดีหรือผลเสียยิ่งหยํอนกวํากัน และกรณีใดที่จะเป็น

การจ าเป็นที่จะอนุญาตให๎ประชาชน มี  ใช๎ หรือพกพาอาวุธปืนได๎  

อยํางไรก็ตาม หากมีการควบคุมอาวุธปืนในระดับที่มีความเข๎มงวดมากเกินไป ก็อาจท า

ให๎ประชาชนไมํต๎องการขออนุญาตมี ใช๎ หรือ พาอาวุธปืนอยํางถูกต๎องตามกฎหมายอีกตํอไป ซึ่งจะ

กํอให๎เกิดปัญหาอาวุธปืนเถื่อนเป็นผลสืบเนื่องตํอมาได๎ 

จากการศึกษาพบวําระบบการควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษเป็นระบบที่ควบคุม

อยํางเข๎มงวด และเป็นการควบคุมตรวจสอบโดยรัฐเทํานั้น ซึ่งก็เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ จะเห็นได๎
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จากประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีสถิติการใช๎อาวุธปืนในสถิติที่ต่ ามาก ก็แสดงให๎เห็นวํามีการใช๎

อาวุธปืนมาประกอบอาชญากรรมในสถิติท่ีคํอนต่ ามาก ดังนั้นจึงควรน าข๎อดีของกฎหมายควบคุมอาวุธ

ปืนของประเทศอังกฤษมาปรับใช๎ อยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากขนาดพ้ืนที่ของประเทศไทย จะ

พบวํามีขนาดใกล๎เคียงกับประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ได๎น าเอากฎหมายควบคุมอาวุธปืนมา

ศึกษาดว๎ย  แตํประเทศไทยมีสภาพสังคม ความเป็นอยูํแตกตํางจากประเทศอังกฤษอยํางมาก โดยเห็น

วํา ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่สังคมมีความสงบ มีสถิติอาชญากรรมที่คํอนข๎างต่ า ตํางกันกับ

ประเทศไทย ที่มีสถิติอาชญากรรมคํอนข๎างสูง และจากสถิติอาชญากรรมของส านักงานต ารวจ

แหํงชาติ ก็แสดงให๎เห็นวํามีการใช๎อาวุธปืนมาประกอบอาชญากรรมในสถิติที่คํอนข๎างสูง จึงต๎อง

พิจารณาน าข๎อดีของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษมาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพ

สังคมของประเทศไทย 

ระบบการควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการคัดกรอง หรือควบคุมใน

ขั้นต๎นผํานทาง ผู๎น าเข๎า ผู๎แทนจ าหนําย กํอน แล๎วจึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบโดยรัฐในล าดับตํอไป 

แตํประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่มีสถิติอาชญากรรมคํอนข๎างสูง และมีการน าอาวุธปืนมา

ประกอบอาชญากรรมในสถิติที่คํอนข๎างสูงเชํนเดียวกัน โดยประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีขนาดพ้ืนที่

กว๎างใหญํมากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพ้ืนที่ของประเทศไทย อยํางไรก็ตาม ระบบการควบคุมอาวุธ

ปืนของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีข๎อดีที่สามารถน ามาปรับใช๎กับประเทศไทยได๎เชํนเดียวกัน 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น เห็นวําควรน าข๎อดีและข๎อเสียของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษมาพิจารณาในการเป็นแนวทางแก๎ไขกฎหมายควบคุมอาวุธ

ปืนของไทยให๎สอดคล๎องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ

ปืน พ.ศ. 2490 ประกาศใช๎เมื่อ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2490 เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปืนที่

ใช๎บังคับอยูํในปัจจุบัน ซึ่งนับระยะเวลาจากวันที่ประกาศใช๎จนมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่ง

ถือได๎วําเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ยํอมสมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเพ่ือให๎สอดรับกับ

สภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพสังคมในอดีตที่ได๎ตราพระราชบัญญัติ อาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ขึ้น อาทิ ปัจจุบันมีการ

กํอคดีอาชญากรรมที่มีการใช๎อาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นจากอดีต

เป็นจ านวนมาก และอาวุธปืนก็ท าให๎เกิดความสะดวกในการกระท าความผิดมากขึ้น และสํงผลให๎

อาชญากรรมนั้นมีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอาชญากรรมที่ไมํได๎มีการใช๎อาวุธปืนเป็น

เครื่องมือประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ กฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดตํางๆ ก็ได๎มีการปรับปรุง 

แก๎ไข และเพ่ิมเติม เพื่อให๎สอดรับกับสภาพสังคมอยูํตลอดเวลา ดังนี้กฎหมายควบคุมอาวุธปืน ซึ่งเป็น

กฎหมายอาญาประเภทหนึ่งนั้น ก็ควรได๎รับการปรับปรุง แก๎ไข และเพ่ิมเติม เพ่ือให๎สอดรับกับสภาพ

สังคมในปัจจุบัน เชํนเดียวกัน 

โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของการประกาศใช๎พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 นั้น ระบุเหตุผลหรือ

ความมุํงหมายในการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ วํา “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวํา

ด๎วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด และดอกไม๎เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน...” ซึ่งจะ

เห็นได๎วําไมํได๎แสดงเหตุผลไว๎อยํางชัดเจน  อยํางไรก็ตาม ปรากฏเหตุผลในการประกาศใช๎

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. 

2490 ในความมุํงหมายของคณะปฏิรูปการปกครอง แผํนดินในการที่ออกค าสั่งของคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผํนดิน ฉบับที่ 44 ขึ้น เพ่ือยกเลิก เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งจะเห็นได๎วําเจตนารมณ์ในการประกาศใช๎ 

คือ ปรารถนาที่จะรักษาไว๎ซึ่งความสงบเรียบร๎อย ภายในประเทศ และให๎ประชาชนได๎รับความ

ปลอดภัยจากอาชญากรรมให๎มากท่ีสุด และเพ่ือแก๎ไข กฎหมายวําด๎วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ให๎ เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นไปของบ๎านเมือง 
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โดยประสงค์ที่จะให๎มีสํวนชํวยรักษาความ สงบสุขและลดจ านวนความรุนแรงในการกํออาชญากรรม

ลงได ๎

จากที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นได๎วําอาวุธปืนมักถูกน ามาใช๎เป็นเครื่องมือประกอบ
อาชญากรรม ท าให๎รัฐต๎องพิจารณาควบคุมอาวุธปืนของประชาชนโดยการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งการ
ควบคุมอาวุธปืนมีแนวความคิดเห็นเป็น  2 แนวทาง 1. การควบคุมอาวุธปืนอยํางเข๎มงวด โดยมี
แนวคิดวําหากประชาชนไมํมีอาวุธปืนแล๎วอาชญากรรมยํอมลดน๎อยลงหรือหมดสิ้นไป ดังนั้นจึงควร
ห๎ามประชาชนมีอาวุธปืนไว๎ในครอบครอง 2. การควบคุมอาวุธปืนอยํางเสรี โดยแนวทางนี้เห็นวําการที่
จะห๎ามประชาชนมีอาวุธปืนเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนมีเพ่ือปกปูองตนเองและทรัพย์สิน 
ยามที่รัฐไมํสามารถให๎ความคุ๎มครองประชาชนได๎ ดังนั้นจึงสมควรให๎ประชาชนมีอาวุธปืนไว๎ใน
ครอบครอง จึงจ าเป็นที่จะต๎องน าแนวความคิดเห็นดังกลําวมาปรับใช๎กับการควบคุมอาวุธปืนของ
ประเทศไทย เพ่ือให๎สามารถควบคุมอาวุธปืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของไทยที่มีผลบังคับใช๎ในปัจจุบัน มีเพียงพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ  สิ่งเทียมอาวุธ พ. ศ. 2490 เทํานั้น  จึงท าให๎เกิดชํองวํางใน
การบังคับใช๎กฎหมายควบคุมอาวุธปืนหลายประการ ได๎แกํ ความคลุมเครือ ล๎าสมัย และไมํเหมาะสม
กับสภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได๎ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอาวุธ
ปืนของตํางประเทศทั้งประเทศที่มีการควบคุมอยํางเข๎มงวด และประเทศที่มีการควบคุมอยํางเสรี    
ในการควบคุมอาวุธปืนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย 
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวํา ทั้งประเทศที่มีการควบคุมอยํางเข๎มงวด และประเทศที่มีการควบคุมอยําง
เสรีตํางก็อนุญาตให๎ประชาชนมี ใช๎ และพกพาอาวุธปืนได๎ โดยถือวําเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
ที่จะปูองกันตนเองและทรัพย์สิน แตํมีความแตกตํางกันในเรื่องของมาตรการควบคุม หลักเกณฑ์การ
ขออนุญาตมี ใช๎ และพกพาอาวุธปืน การก าหนดเงื่อนไข วิธีการตรวจสอบ และความเข๎มงวดในการ
พิจารณาอนุญาต โดยเสนอวํา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศไทย ควรน า
หลักเกณฑ์การควบคุมท่ีเป็นข๎อดีของทั้งสองประเทศมาประยุกต์ใช๎และก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ
ควบคุมการมีและใช๎อาวุธปืนตามลักษณะสภาพสังคมของประเทศไทย 

โดยจากการศึกษาจากกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศ
อังกฤษ และประเทศไทย จึงขอเสนอข๎อเสนอแนะ ดังตํอไปนี้ 
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ประการแรก  ประเด็นเรื่องผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืน  
ขอเสนอแนะวํา กรณีที่ก าหนดให๎ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎มีอ านาจในการออก

ใบอนุญาตในเขตจังหวัดนั้น ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นบุคคลที่โดยสํวนมากไมํมีความรู๎ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับอาวุธปืนหรือกฎหมายการควบคุมอาวุธปืน จึงเห็นวําควรจะแก๎ไขบทบัญญัติที่ให๎อ านาจผู๎วํา
ราชการจังหวัดเป็นผู๎มีอ านาจในการออกใบอนุญาต โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาวุธปืน อันได๎แกํ ผู๎บังคับการต ารวจภูธรของแตํละจังหวัดนั้น 

ประการที่สอง  ประเด็นเรื่องคุณสมบัติของผู๎ขออนุญาต 
ขอเสนอแนะวํา ลักษณะของบุคคลที่ต๎องห๎ามในการออกใบอนุญาตดังที่ก าหนดไว๎ใน

พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ  สิ่งเทียมอาวุธ พ. ศ. 2490 
น ามาใช๎เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนกับอาวุธปืนทุกประเภท ทั้งนี้ 
กรณีท่ีเป็นอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง อันได๎แกํ อาวุธปืนตามนัยแหํงกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ. ศ. 
2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ  สิ่ง
เทียมอาวุธ พ. ศ. 2490 ข๎อ 2 (3) อาวุธปืนชนิดที่มีเครื่องกลไกส าหรับบรรจุกระสุนเองให๎สามารถยิง
ซ้ าได๎ และ ข๎อ 3 ตอนท๎าย เครื่องกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิง เห็นวําควรเพ่ิม
คุณสมบัติของผู๎ขอใบอนุญาต โดยอาจก าหนดให๎ต๎องผํานการอบรมความรู๎เกี่ยวกับการดูแลและรักษา
ความปลอดภัยในการใช๎และการเก็บรักษาอาวุธปืน ทั้งนี้ เนื่องจากอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง
ดังกลําว ยํอมต๎องอาศัยความรู๎ความเชี่ยวชาญการดูแลและรักษาความปลอดภัยในการใช๎และการเก็บ
รักษาอาวุธปืน 

ประการที่สาม ประเด็นเรื่องก าหนดอายุใบอนุญาต 

ขอเสนอแนะวํา ควรมีการแก๎ไขให๎มีการก าหนดอายุของใบอนุญาต เพ่ือที่กรณีที่ผู๎ได๎รับ

ใบอนุญาตต๎องมาขอตํอใบอนุญาต จะท าให๎สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎ได๎รับอนุญาตวํามี

คุณสมบัติครบหรือไมํ สุขภาพจิตของบุคคลนั้นเป็นอยํางไร โดยเสนอวําก าหนดอายุของใบอนุญาตควร

ก าหนดให๎เหมาะสมกับประเภทของอาวุธปืนดังเชํนกรณีของประเทศอังกฤษ และก าหนดอายุ

ใบอนุญาตควรมีก าหนดอายุเพียง 1 – 2 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากในชํวงเวลาเพียง 1- 2 ปีนี้สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของบุคคลก็ยํอมเปลี่ยนแปลงไป อาจมีเหตุบางประการที่ท าให๎ขาดคุณสมบัติที่

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ  สิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. 2490 

ก าหนดไว๎ก็ได๎ 
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ประการที่สี่  ประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์ในการอนุญาต 

ขอเสนอแนะวํา กรณีการขออนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนควรมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมกฎหมายโดย
ก าหนดให๎ผู๎ขออนุญาตระบุเหตุผลที่ต๎องขอใบอนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนลงในค าขออนุญาตมี ใช๎อาวุธปืน 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

กรณีที่เป็นการขออนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง เห็นวําเพียงเหตุสาม
ประการทีก่ าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ  สิ่ง
เทียมอาวุธ พ.ศ. 2490 นั้นอาจยังไมํเป็นเหตุเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต วําเหตุใดผู๎ขออนุญาต
จึงต๎องมีและใช๎อาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง เนื่องจากอาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรงยํอมสํง ผล
กระทบตํอความสงบและความปลอดภัยของสังคมมากกวําอาวุธปืนที่มีอานุภาพไมํร๎ายแรง ดังนั้นควร
มีการควบคุมอยํางเข๎มงวดมากยิ่งขึ้น โดยอาจก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมในกรณีที่เป็นการขอ
อนุญาตมี ใช๎อาวุธปืนที่มีอานุภาพร๎ายแรง 

ประการที่ห๎า  ประเด็นเรื่องการถอดถอนใบอนุญาต 

ขอเสนอแนะวํา ควรมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยน าแบบอยํางมาจากกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาวุธปืนของประเทศอังกฤษซึ่งก าหนดบุคคลผู๎มีอ านาจถอดถอนใบอนุญาต และเหตุตํางๆ ใน
การถอดถอนใบอนุญาตไว๎ ทั้งนี้อาจจะมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมเหตุในการเพิกถอนใบอนุญาตเพียงบางเหตุ 
อาทิ การมีหรือครอบครองของบุคคลผู๎ถือใบอนุญาตกระทบตํอความปลอดภัยและความสงบในสังคม 
เป็นต๎น  นอกจากนี้ กรณีที่ก าหนดให๎หัวหน๎าเจ๎าพนักงานต ารวจเป็นผู๎มีอ านาจถอดถอนใบอนุญาตก็
นําจะสามารถน ามาพิจารณาแก๎ไขเพ่ิมเติมได๎เชํนเดียวกัน ดังที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นวําเป็นผลดีตํอการ
ควบคุมอาวุธปืน ที่ท าให๎สามารถถอดถอนใบอนุญาตได๎แม๎ยังไมํถึงก าหนดที่ผู๎ขอใบอนุญาตจะมายื่นค า
ขอตํออายุใบอนุญาต โดยอาจก าหนดให๎ผู๎บังคับการต ารวจภูธรของแตํละจังหวัด เป็นผู๎มีอ านาจถอด
ถอนใบอนุญาตในกรณีที่พบวํา การมีหรือครอบครองของบุคคลผู๎ถือใบอนุญาตนั้นกระทบตํอความ
ปลอดภัยและความสงบในสังคม 

ประการที่หก  ประเด็นเรื่องความจ าเป็นในการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน 

ขอเสนอแนะวํา โดยหลัก ถือเป็นกรณีที่กระทบตํอความสงบและความปลอดภัยของ
สาธารณะชน จึงควรแก๎ไขบทบัญญัติของกฎหมายในการออกใบอนุญาตให๎พกพาอาวุธปืน โดยเสนอ
วําควรเป็นกรณีเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ต ารวจที่มีหน๎าที่ดูแลความสงบเรียบร๎อยของสังคมเทํานั้น 

กรณียกเว๎น ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ต ารวจอาจจะไมํสามารถดูแล
สอดสํองได๎อยํางทั่วถึง ก็อาจมีความจ าเป็นที่จะต๎องอนุญาตให๎ประชาชนสามารถพกพาอาวุธปืนได๎
เป็นกรณียกเว๎น โดยอาจก าหนดให๎ต๎องระบุเหตุผลความจ าเป็นอยํางยิ่งยวดที่จะต๎องขออนุญาตพกพา
อาวุธปืน 
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ประการสุดท๎าย ประเด็นเรื่องกฎหมายล๎าสมัยและไมํสอดคล๎องกับทางปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะวํา ปืนบางประเภทควรได๎รับการแก๎ไขกฎหมายให๎สอดคล๎องกับสภาพ

สังคมในปัจจุบัน อาทิ ปืนลมควรเป็นอุปกรณ์กีฬา   

กรณีกฎหมายไมํสอดคล๎องกับทางปฏิบัติ กฎหมายล๎าสมัย เชํน ปัจจุบันกฎหมาย

ควบคุมอาวุธปืนของไทยมีการควบคุมเครํงครัดมากในเรื่องกระสุน แตํทางปฏิบัติไมํมีการขออนุญาต

ซื้อกระสุนปืน จึงควรแก๎ไขกฎหมายให๎สอดคล๎องกับทางปฏิบัติในเรื่องนี้ 
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ภาคผนวก ก 
The Gun Control Act 1968 

  
 Section 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. 

Section 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) 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. 

 (4) The term “destructive device” means— 
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  (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;  

  (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 

  (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. 

  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. 
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 (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.  
 (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.  
 (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. 
 (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.  

 (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. 

 (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 

 (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. 
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 (13) The term “collector” means any person who acquires, holds, or disposes 
of firearms as curios or relics, as the Attorney General shall by regulation define, and 
the term “licensed collector” means any such person licensed under the provisions 
of this chapter.  

 (15) The term “fugitive from justice” means any person who has fled from 
any State to avoid prosecution for a crime or to avoid giving testimony in any 
criminal proceeding.  

 (18) The term “Attorney General” means the Attorney General of the United 
States  

 (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)).  

 (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.  

 (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.  

 (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.  
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 Section 922 Unlawful acts.  

(a) It shall be unlawful—  

 (1) for any person—  

  (A) except a licensed importer, licensed manufacturer, or licensed 
dealer, to engage in the business of importing, manufacturing, or dealing in firearms, 
or in the course of such business to ship, transport, or receive any firearm in 
interstate or foreign commerce; or 

      (B) except a licensed importer or licensed manufacturer, to engage in 
the business of importing or manufacturing ammunition, or in the course of such 
business, to ship, transport, or receive any ammunition in interstate or foreign 
commerce;  

 (2) for any importer, manufacturer, dealer, or collector licensed under the 
provisions of this chapter to ship or transport in interstate or foreign commerce any 
firearm to any person other than a licensed importer, licensed manufacturer, 
licensed dealer, or licensed collector, except that—  

  (A) this paragraph and subsection (b)(3) shall not be held to preclude 
a licensed importer, licensed manufacturer, licensed dealer, or licensed collector 
from returning a firearm or replacement firearm of the same kind and type to a 
person from whom it was received; and this paragraph shall not be held to preclude 
an individual from mailing a firearm owned in compliance with Federal, State, and 
local law to a licensed importer, licensed manufacturer, licensed dealer, or licensed 
collector; 

  (B) this paragraph shall not be held to preclude a licensed importer, 
licensed manufacturer, or licensed dealer from depositing a firearm for conveyance 
in the mails to any officer, employee, agent, or watchman who, pursuant to the 
provisions of section 1715 of this title, is eligible to receive through the mails pistols, 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1715
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revolvers, and other firearms capable of being concealed on the person, for use in 
connection with his official duty; and  

  (C) nothing in this paragraph shall be construed as applying in any 
manner in the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, or any 
possession of the United States differently than it would apply if the District of 
Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, or the possession were in fact a State 
of the United States; 

 (3) for any person, other than a licensed importer, licensed manufacturer, 
licensed dealer, or licensed collector to transport into or receive in the State where 
he resides (or if the person is a corporation or other business entity, the State where 
it maintains a place of business) any firearm purchased or otherwise obtained by 
such person outside that State, except that this paragraph (A) shall not preclude any 
person who lawfully acquires a firearm by bequest or intestate succession in a State 
other than his State of residence from transporting the firearm into or receiving it in 
that State, if it is lawful for such person to purchase or possess such firearm in that 
State, (B) shall not apply to the transportation or receipt of a firearm obtained in 
conformity with subsection (b)(3) of this section, and (C) shall not apply to the 
transportation of any firearm acquired in any State prior to the effective date of this 
chapter;  

 (4) for any person, other than a licensed importer, licensed manufacturer, 
licensed dealer, or licensed collector, to transport in interstate or foreign commerce 
any destructive device, machinegun (as defined in section 5845 of the Internal 
Revenue Code of 1986), short-barreled shotgun, or short-barreled rifle, except as 
specifically authorized by the Attorney General consistent with public safety and 
necessity;  

 (5) for any person (other than a licensed importer, licensed manufacturer, 
licensed dealer, or licensed collector) to transfer, sell, trade, give, transport, or 
deliver any firearm to any person (other than a licensed importer, licensed 
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manufacturer, licensed dealer, or licensed collector) who the transferor knows or has 
reasonable cause to believe does not reside in (or if the person is a corporation or 
other business entity, does not maintain a place of business in) the State in which 
the transferor resides; except that this paragraph shall not apply to (A) the transfer, 
transportation, or delivery of a firearm made to carry out a bequest of a firearm to, 
or an acquisition by intestate succession of a firearm by, a person who is permitted 
to acquire or possess a firearm under the laws of the State of his residence, and (B) 
the loan or rental of a firearm to any person for temporary use for lawful sporting 
purposes; 

 (6) for any person in connection with the acquisition or attempted acquisition 
of any firearm or ammunition from a licensed importer, licensed manufacturer, 
licensed dealer, or licensed collector, knowingly to make any false or fictitious oral 
or written statement or to furnish or exhibit any false, fictitious, or misrepresented 
identification, intended or likely to deceive such importer, manufacturer, dealer, or 
collector with respect to any fact material to the lawfulness of the sale or other 
disposition of such firearm or ammunition under the provisions of this chapter;  

 (7) for any person to manufacture or import armor piercing ammunition, 
unless—  

  (A) the manufacture of such ammunition is for the use of the United 
States, any department or agency of the United States, any State, or any 
department, agency, or political subdivision of a State; 

  (B) the manufacture of such ammunition is for the purpose of 
exportation; or 

  (C) the manufacture or importation of such ammunition is for the 
purpose of testing or experimentation and has been authorized by the Attorney 
General;  
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 (8) for any manufacturer or importer to sell or deliver armor piercing 
ammunition, unless such sale or delivery—  

  (A) is for the use of the United States, any department or agency of 
the United States, any State, or any department, agency, or political subdivision of a 
State; 

  (B) is for the purpose of exportation; or 
  (C) is for the purpose of testing or experimentation and has been 
authorized by the Attorney General;  

 (9) for any person, other than a licensed importer, licensed manufacturer, 
licensed dealer, or licensed collector, who does not reside in any State to receive 
any firearms unless such receipt is for lawful sporting purposes.  

(b) It shall be unlawful for any licensed importer, licensed manufacturer, licensed 
dealer, or licensed collector to sell or deliver—  

 (1) any firearm or ammunition to any individual who the licensee knows or 
has reasonable cause to believe is less than eighteen years of age, and, if the firearm, 
or ammunition is other than a shotgun or rifle, or ammunition for a shotgun or rifle, 
to any individual who the licensee knows or has reasonable cause to believe is less 
than twenty-one years of age;  

 (2) any firearm to any person in any State where the purchase or possession 
by such person of such firearm would be in violation of any State law or any 
published ordinance applicable at the place of sale, delivery or other disposition, 
unless the licensee knows or has reasonable cause to believe that the purchase or 
possession would not be in violation of such State law or such published ordinance;  

 (3) any firearm to any person who the licensee knows or has reasonable 
cause to believe does not reside in (or if the person is a corporation or other 
business entity, does not maintain a place of business in) the State in which the 
licensee’s place of business is located, except that this paragraph (A) shall not apply 
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to the sale or delivery of any rifle or shotgun to a resident of a State other than a 
State in which the licensee’s place of business is located if the transferee meets in 
person with the transferor to accomplish the transfer, and the sale, delivery, and 
receipt fully comply with the legal conditions of sale in both such States (and any 
licensed manufacturer, importer or dealer shall be presumed, for purposes of this 
subparagraph, in the absence of evidence to the contrary, to have had actual 
knowledge of the State laws and published ordinances of both States), and (B) shall 
not apply to the loan or rental of a firearm to any person for temporary use for 
lawful sporting purposes;  

 (4) to any person any destructive device, machinegun (as defined in section 
5845 of the Internal Revenue Code of 1986), short-barreled shotgun, or short-
barreled rifle, except as specifically authorized by the Attorney General consistent 
with public safety and necessity; and  

 (5) any firearm or armor-piercing ammunition to any person unless the 
licensee notes in his records, required to be kept pursuant to section 923 of this 
chapter, the name, age, and place of residence of such person if the person is an 
individual, or the identity and principal and local places of business of such person if 
the person is a corporation or other business entity. 

 Paragraphs (1), (2), (3), and (4) of this subsection shall not apply to 
transactions between licensed importers, licensed manufacturers, licensed dealers, 
and licensed collectors. Paragraph (4) of this subsection shall not apply to a sale or 
delivery to any research organization designated by the Attorney General.  

(c) In any case not otherwise prohibited by this chapter, a licensed importer, licensed 
manufacturer, or licensed dealer may sell a firearm to a person who does not appear 
in person at the licensee’s business premises (other than another licensed importer, 
manufacturer, or dealer) only if—  

 (1) the transferee submits to the transferor a sworn statement in the 
following form: 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/923
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“Subject to penalties provided by law, I swear that, in the case of any firearm other 
than a shotgun or a rifle, I am twenty-one years or more of age, or that, in the case 
of a shotgun or a rifle, I am eighteen years or more of age; that I am not prohibited 
by the provisions of chapter 44 of title 18, United States Code, from receiving a 
firearm in interstate or foreign commerce; and that my receipt of this firearm will not 
be in violation of any statute of the State and published ordinance applicable to the 
locality in which I reside. Further, the true title, name, and address of the principal 
law enforcement officer of the locality to which the firearm will be delivered are 
____________ 

_______________________ 

Signature _________ Date ____.” 

and containing blank spaces for the attachment of a true copy of any permit or other 
information required pursuant to such statute or published ordinance; 

 (2) the transferor has, prior to the shipment or delivery of the firearm, 
forwarded by registered or certified mail (return receipt requested) a copy of the 
sworn statement, together with a description of the firearm, in a form prescribed by 
the Attorney General, to the chief law enforcement officer of the transferee’s place 
of residence, and has received a return receipt evidencing delivery of the statement 
or has had the statement returned due to the refusal of the named addressee to 
accept such letter in accordance with United States Post Office Department 
regulations; and  

 (3) the transferor has delayed shipment or delivery for a period of at least 
seven days following receipt of the notification of the acceptance or refusal of 
delivery of the statement. 

 A copy of the sworn statement and a copy of the notification to the local law 
enforcement officer, together with evidence of receipt or rejection of that notification 
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shall be retained by the licensee as a part of the records required to be kept under 
section 923(g). 

(d) It shall be unlawful for any person to sell or otherwise dispose of any firearm or 
ammunition to any person knowing or having reasonable cause to believe that such 
person—  

 (1) is under indictment for, or has been convicted in any court of, a crime 
punishable by imprisonment for a term exceeding one year; 

 (2) is a fugitive from justice; 

 (3) is an unlawful user of or addicted to any controlled substance (as defined 
in section 102 of the Controlled Substances Act (21 U.S.C. 802)); 

 (4) has been adjudicated as a mental defective or has been committed to 
any mental institution; 

 (5) who, being an alien—  

  (A) is illegally or unlawfully in the United States; or 

  (B) except as provided in subsection (y)(2), has been admitted to the 
United States under a nonimmigrant visa (as that term is defined in section 101(a)(26) 
of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101(a)(26)));  

 (6) who [2] has been discharged from the Armed Forces under dishonorable 
conditions;  

 (7) who, having been a citizen of the United States, has renounced his 
citizenship;  

 (8) is subject to a court order that restrains such person from harassing, 
stalking, or threatening an intimate partner of such person or child of such intimate 
partner or person, or engaging in other conduct that would place an intimate partner 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/802
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in reasonable fear of bodily injury to the partner or child, except that this paragraph 
shall only apply to a court order that—  

  (A) was issued after a hearing of which such person received actual 
notice, and at which such person had the opportunity to participate; and 

  (B)  

   (i) includes a finding that such person represents a credible 
threat to the physical safety of such intimate partner or child; or 

   (ii) by its terms explicitly prohibits the use, attempted use, or 
threatened use of physical force against such intimate partner or child that would 
reasonably be expected to cause bodily injury; or  

 (9) has been convicted in any court of a misdemeanor crime of domestic 
violence.  

Section 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 Attorney General. The application shall 

be in such form and contain only that information necessary to determine eligibility 

for licensing as the Attorney General 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:  

 (1) If the applicant is a manufacturer—  

  (A) of destructive devices, ammunition for destructive devices or 
armor piercing ammunition, a fee of $1,000 per year; 



153 
 
 

  (B) of firearms other than destructive devices, a fee of $50 per year; or 

  (C) of ammunition for firearms, other than ammunition for destructive 
devices or armor piercing ammunition, a fee of $10 per year.  

 (2) If the applicant is an importer—  

  (A) of destructive devices, ammunition for destructive devices or 
armor piercing ammunition, a fee of $1,000 per year; or 

  (B) of firearms other than destructive devices or ammunition for 
firearms other than destructive devices, or ammunition other than armor piercing 
ammunition, a fee of $50 per year.  

 (3) If the applicant is a dealer—  

  (A) in destructive devices or ammunition for destructive devices, a fee 
of $1,000 per year; or 

  (B) who is not a dealer in destructive devices, a fee of $200 for 3 
years, except that the fee for renewal of a valid license shall be $90 for 3 years  

(b) Any person desiring to be licensed as a collector shall file an application for such 
license with the Attorney General. The application shall be in such form and contain 
only that information necessary to determine eligibility as the Attorney General shall 
by regulation prescribe. The fee for such license shall be $10 per year. Any license 
granted under this subsection shall only apply to transactions in curios and relics. 

(c) Upon the filing of a proper application and payment of the prescribed fee, the 
Attorney General shall issue to a qualified applicant the appropriate license which, 
subject to the provisions of this chapter and other applicable provisions of law, shall 
entitle the licensee to transport, ship, and receive firearms and ammunition covered 
by such license in interstate or foreign commerce during the period stated in the 
license. Nothing in this chapter shall be construed to prohibit a licensed 
manufacturer, importer, or dealer from maintaining and disposing of a personal 
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collection of firearms, subject only to such restrictions as apply in this chapter to 
dispositions by a person other than a licensed manufacturer, importer, or dealer. If 
any firearm is so disposed of by a licensee within one year after its transfer from his 
business inventory into such licensee’s personal collection or if such disposition or 
any other acquisition is made for the purpose of willfully evading the restrictions 
placed upon licensees by this chapter, then such firearm shall be deemed part of 
such licensee’s business inventory, except that any licensed manufacturer, importer, 
or dealer who has maintained a firearm as part of a personal collection for one year 
and who sells or otherwise disposes of such firearm shall record the description of 
the firearm in a bound volume, containing the name and place of residence and 
date of birth of the transferee if the transferee is an individual, or the identity and 
principal and local places of business of the transferee if the transferee is a 
corporation or other business entity:  
Provided, That no other recordkeeping shall be required.  

(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; 

  (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; 

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

  (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; 
  

  (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 

   (iii) that the applicant has sent or delivered a form to be 
prescribed by the Attorney General, to the chief law enforcement officer of the 
locality in which the premises are located, which indicates that the applicant intends 
to apply for a Federal firearms license; and 

 (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 
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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.  

(e) The Attorney General 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 Attorney 
General under this chapter or fails to have secure gun storage or safety devices 
available at any place in which firearms are sold under the license to persons who 
are not licensees (except 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 to make available such a device). The Attorney General 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. 

 
 
 

  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1361


157 
 
 

ภาคผนวก ข 
Firearm (Amendment) Act 1988 

 
 Section 1 Prohibited weapons and ammunition  

(1) Section 5 of the Firearms Act 1968 (in this Act referred to as “the principal Act”) 
shall have effect with the following amendments the purpose of which is to extend 
the class of prohibited weapons and ammunition, that is to say weapons and 
ammunition the possession, purchase, acquisition, manufacture, sale or transfer of 
which requires the authority of the Secretary of State. 

(2) For paragraph (a) of subsection (1) 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; 

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

 (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 butt-
stock) is less than 40 inches in length overall; 

 (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; 

 (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;”. 

(3)For paragraph (c) of subsection (1) there shall be substituted— 
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 “(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, any grenade, bomb (or other like missile), or rocket 
or shell designed to explode as aforesaid.” 

(4) If it appears to the Secretary of State that the provisions of the principal Act 
relating to prohibited weapons or 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 

 (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.  

(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. 

Section 3 Grant and renewal of shot gun certificates. 

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

 (1A) 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 

  (b) is satisfied that the applicant does not have a good reason for 
possessing, purchasing or acquiring one. 

 (1B) For the purposes of paragraph (b) of subsection (1A) 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— 

 “(2A) A shot gun certificate shall specify the description of the shot guns to 
which it relates including, if known, the identification numbers of the guns.” 

Section 12 Revocation of certificates. 

(1) Where a certificate is revoked by the chief officer of police [under section 30A(2), 
(3) or (4) or 30C] 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. 

(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 
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term not exceeding three months or a fine not exceeding level 4 on the standard 
scale or both. 

(3) Where a firearm or ammunition is surrendered in pursuance of a notice under 
subsection (1) 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.  

(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. 

(5) . . .; 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. 
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 Section 57 Interpretation. 

(1) In this Act, the expression “firearm” means a lethal barrelled weapon of any 
description from which any shot, bullet or other missile can be discharged and 
includes— 

 (a) any prohibited weapon, whether it is such a lethal weapon as aforesaid or 
not; and 

 (b) any component part of such a lethal or prohibited weapon; and 

 (c) any accessory to any such weapon designed or adapted to diminish the 
noise or flash caused by firing the weapon; 

and so much of section 1 of this Act as excludes any description of firearm from the 
category of firearms to which that section applies shall be construed as also 
excluding component parts of, and accessories to, firearms of that description. 
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ภาคผนวก ค 
Firearm (Amendment) Act 1997 

 
 Section 32 Transfers of firearms etc. to be in person. 

(1) This section applies where, in Great Britain— 

 (a) a firearm or ammunition to which section 1 of the 1968 Act applies is sold, 
let on hire, lent or given by any person, or 
 (b) a shot gun is sold, let on hire or given, or lent for a period of more than 
72 hours by any person, 
to another person who is neither a registered firearms dealer nor a person who is 
entitled to purchase or acquire the firearm or ammunition without holding a firearm 
or shot gun certificate or a visitor’s firearm or shot gun permit.  

(2) Where a transfer to which this section applies takes place— 

 (a) the transferee must produce to the transferor the certificate or permit 
entitling him to purchase or acquire the firearm or ammunition being transferred; 
 (b) the transferor must comply with any instructions contained in the 
certificate or permit produced by the transferee; 
 (c) the transferor must hand the firearm or ammunition to the transferee, and 
the transferee must receive it, in person. 

(3) A failure by the transferor or transferee to comply with subsection (2) above shall 
be an offence.  

 Section 33 Notification of transfers involving firearms. 

(1) This section applies where in Great Britain— 

(a) any firearm to which section 1 of the 1968 Act applies is sold, let on hire, 
lent or given; 
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(b) any shot gun is sold, let on hire or given, or lent for a period of more than 
72 hours. 

(2) Any party to a transfer to which this section applies who is the holder of a firearm 
or shot gun certificate or, as the case may be, a visitor’s firearm or shot gun permit 
which relates to the firearm in question shall within seven days of the transfer give 
notice to the chief officer of police who granted his certificate or permit.  

(3) A notice required by subsection (2) above shall—                     

 (a)contain a description of the firearm in question (giving its identification 
number if any); and                                                                                           
 (b)state the nature of the transaction and the name and address of the other 
party; and any such notice shall be sent by registered post or the recorded delivery 
service.  

(4) A failure by a party to a transaction to which this section applies to give the 
notice required by this section shall be an offence 

 Section 34. Notification of de-activation, destruction or loss of firearms etc. 

(1) Where, in Great Britain— 

(a) a firearm to which a firearm or shot gun certificate relates; or 

(b) a firearm to which a visitor’s firearm or shot gun permit relates, 

is de-activated, destroyed or lost (whether by theft or otherwise), the certificate 
holder who was last in possession of the firearm before that event shall within seven 
days of that event give notice of it to the chief officer of police who granted the 
certificate or permit.  

(2) Where, in Great Britain, any ammunition to which section 1 of the 1968 Act 
applies, and a firearm certificate or a visitor’s firearm permit relates, is lost (whether 
by theft or otherwise), the certificate or permit holder who was last in possession of 
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the ammunition before that event shall within seven days of the loss give notice of it 
to the chief officer of police who granted the certificate or permit.  

(3) A notice required by this section shall— 

(a) describe the firearm or ammunition in question (giving the identification 
number of the firearm if any); 

(b) state the nature of the event; 

and any such notice shall be sent by registered post or the recorded delivery service. 

(3A)  A notice is sent by permitted means for the purposes of subsection (3) if it is 
sent— 

 (a) by registered post; 

 (b) by the recorded delivery service; or 

 (c) by permitted electronic means (see section 35A). 

(4) A failure, without reasonable excuse, to give a notice required by this section 
shall be an offence. 

(5) For the purposes of this section and section 35 below a firearm is de-activated if 
it would, by virtue of section 8 of the 1988 Act be presumed to be rendered 
incapable of discharging any shot, bullet or other missile. 

 Section 35. Notification of events taking place outside Great Britain involving 
firearms etc. 

(1) Where, outside Great Britain, any firearm or shot gun is sold or otherwise disposed 
of by a transferor whose acquisition or purchase of the firearm or shot gun was 
authorised by a firearm certificate or shot gun certificate, the transferor shall within 
14 days of the disposal give notice of it to the chief officer of police who granted his 
certificate. 

(2)A failure to give a notice required by subsection (1) above shall be an offence.  
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(3)Where, outside Great Britain—                                                                      
 (a) a firearm to which a firearm or shot gun certificate relates is de-activated, 
destroyed or lost (whether by theft or otherwise); or                                                
 (b) any ammunition to which section 1 of the 1968 Act applies, and a firearm 
certificate relates, is lost (whether by theft or otherwise),                                     
the certificate holder who was last in possession of the firearm or ammunition before 
that event shall within 14 days of the event give notice of it to the chief officer of 
police who granted the certificate.   

(4) A failure, without reasonable excuse, to give a notice required by subsection (3) 
above shall be an offence.  

(5) A notice required by this section shall—                                                

 (a) contain a description of the firearm or ammunition in question (including 
any identification number); and                                                                               
 (b) state the nature of the event and, in the case of a disposal, the name and 
address of the other party. 

(6) A notice required by this section shall be sent within 14 days of the disposal or 
other event—                                                                                   

 (a) if it is sent from a place in the United Kingdom, by registered post or by 
the recorded delivery service; and                                                                     
 (b) in any other case, in such manner as most closely corresponds to the use 
of registered post or the recorded delivery service. 

 Section 36. Penalty for offences under ss. 32 to 35. 

An offence under section 32, 33, 34 or 35 above shall—  

 (a) if committed in relation to a transfer or other event involving a firearm or 
ammunition to which section 1 of the 1968 Act applies be punishable— 
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  (i) on summary conviction with imprisonment for a term not exceeding 
six months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; 

  (ii) on conviction on indictment with imprisonment for a term not 
exceeding five years or a fine or both; 

 (b) if committed in relation to a transfer or other event involving a shot gun 
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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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ นางสาวพรนัชชา ชวนชม  
วันเดือนปีเกิด วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2532  
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


