
 
แนวคิดในการออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธสงครามของเอกชน 

 

โดย  นายภาคภูมิ  รุจิขจรเดช* 

 

การครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด เป็นเรื่องต้องห้าม 
ในกฎหมายของไทย บุคคลที่จะครอบครองอาวุธดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่กฎหมายยอมรับ 
เพื่อมิให้อาวุธเหล่านี้ตกอยู่ในมือของอาชญากรหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะกระท าความผิด โดยเฉพาะอาวุธ 
ที่มีลักษณะร้ายแรงอย่างอาวุธสงครามนั้น หากน ามาใช้ในการกระท าความผิดย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน โดยเหตุการณ์ความรุนแรง 
ที่ปรากฏจากข่าวสารในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยมีแนวโน้มการก่อความรุนแรงโดย  
การใช้อาวุธเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากอาวุธที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาวุธเถ่ือนที่มีการซื้อขายด้วยราคา
ที่ต่่ากว่าอาวุธที่น่าเข้ามาเพื่อการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างมาก เมื่อมีการสะสมอาวุธที่ผิด
กฎหมายเหล่าน้ีอยู่ในมือบุคคลทั่วไป  จึงเป็นเรื่องส่าคัญที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งผู้บริหารประเทศต้องให้ความสนใจและด่าเนินการแก้ไข ป้องกัน หรือปราบปราม 
เพื่อให้อาวุธเถ่ือนเหล่านั้นหมดไปหรือลดจ่านวนลงไป โดยมาตรการทางกฎหมายที่ถูกน่ามาใช้เสมอ 
คือ การออกกฎหมายเพื่อก่าหนดโทษและให้ผู้ครอบครองน่าส่งอาวุธที่ผิดกฎหมายให้มาอยู่ในความ
ครอบครองของรัฐ โดยเสนอสิทธิประโยชน์แลกเปลี่ยนบางประการ เช่น การก่าหนดข้อยกเว้น 
ในความรับผิดทางอาญาหรือการได้รับการข้ึนทะเบียนอนุญาตเพื่อให้เป็นอาวุธถูกต้องตามกฎหมาย 
ส่าหรับผู้ที่สมัครใจปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว  ในการนี้ กฎหมายประเภทหนึ่งที่ถูกน่ามาใช้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น คือ การออกประกาศหรือค่าสั่งที่มีลักษณะพิเศษของคณะบุคคลที่มีผลบังคับ
ใช้เป็นกฎหมายหรือที่รู้จักกันอย่างสามัญว่า ประกาศคณะรัฐประหาร หรือประกาศคณะปฏิวัติ 

ในกรณีที่ต้องเลือกใช้วิธีการออกประกาศหรือค่าสั่งที่มีลักษณะพิเศษข้างต้น  
จากประสบการณ์ท่างานที่ผ่านมา ผู้เขียนพบว่าการจัดท่าร่างประกาศหรือร่างค่าสั่งดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากภายใต้เงื่อนไขที่ต้องด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น  
เพื่อให้ร่างประกาศซึ่งอาจมีฐานะเป็นกฎหมายต่อไปนั้น มีเนื้อหาที่ไม่ขัดแย้งจนส่งผลกระทบต่อ
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยค่านึงถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่จะน่ามาใช้ในออกประกาศ
ดังกล่าว เพื่อให้เนื้อหาของร่างประกาศนั้นมีหลักการและมาตรการทางกฎหมายเป็นที่ยอมรับจาก
สังคม  ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในทัศนะของผู้เขียนเห็น
ว่ามีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่นักกฎหมายซึ่งจะต้องท่าหน้าที่ด่าเนินการเกี่ยวข้องกับการออกประกาศ
หรือค่าสั่งในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีความรู้และความเข้าใจใน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) กฎหมายว่าด้วยอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ ๓) บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญา ๔) ความหมายของค่าว่า “อาวุธสงคราม” 
ในมุมมองของกฎหมาย ๓) ความหมายของการยกเว้นโทษหรือการยกเว้นความผิด และ ๔) การใช้
กฎหมายพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมา 

     
*นักกฎหมายกฤษฎีการะดับช่านาญการ กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 ๒ 

๑. กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นกฎหมายหลักที่ก่าหนดมาตรการทางกฎหมายต่อผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
หรือวัตถุระเบิด อยู่ในครอบครอง โดยตราเพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปนื 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช ๒๔๗๗ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง 
เพื่อรองรับลักษณะการพัฒนารูปแบบของอาวุธที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกฎหมายฉบับนี้มิได้ก่าหนดให้
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด เป็นสิ่งของต้องห้ามหรือมีความผิดอยู่ ในตัวเอง  
แต่ก่าหนดให้การด่าเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด  
เป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และใช้บังคับกฎหมายโดยจ่าแนกตามประเภทของบุคคล  
ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายที่ส่าคัญ ดังนี้ 

(๑) ก่าหนดนิยามของค่าว่า “อาวุธปืน” “เครื่องกระสุนปืน” และ “วัตถุระเบิด” 
นอกจากนี้ยังก่าหนดนิยามของค่าว่า “มี” โดยหมายความว่า การมีกรรมสิทธ์ิหรือการมีไว้ 
ในครอบครอง ซึ่งมีผลให้ขยายการใช้บังคับกฎหมายกับการมีอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิด 
ทั้งกรณีผู้มีอาวุธปืนฯ โดยถือกรรมสิทธ์ิแต่มิได้อยู่ในครอบครอง หรือกรณีผู้มีอาวุธปืนฯ โดยการ
ครอบครองแต่มิได้มีกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของ หรือกรณีทั้งมีกรรมสิทธ์ิและครอบครองอาวุธปืนฯ ไว้ก็ได้ 
แล้วแต่กรณี (มาตรา ๔)๑ 

(๒) ก่าหนดข้อห้ามมิให้ผู้ใดท่า ซื้อ มี ใช้ หรือน่าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ โดยก่าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนให้ระวางโทษจ่าคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท (มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง๓) 

นอกจากนี้ยังก่าหนดข้อห้ามให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งไม่ได้ใช้กับอาวุธปืน 
ที่ตนได้รับอนุญาต โดยก่าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนให้ระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ (มาตรา ๘๔ และมาตรา ๗๒ ทวิ วรรคหนึ่ง๕) 
                                                

๑มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 (๑) “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซ่ึงใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด

หรือก่าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซ่ึงต้องอาศัยอ่านาจของพลังงาน และส่วนหน่ึงส่วนใด 
ของอาวุธน้ัน ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นว่าส่าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง 

 (๒) “เครื่องกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก  
ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแ ก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน  
หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเครื่องหรือสิ่งส่าหรับอัดหรือท่า 
หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน 

 (๓) “วัตถุระเบิด” คือ วัตถุที่ สามารถส่งก่าลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลัน 
ในเม่ือระเบิดขึ้น โดยมีสิ่งเหมาะมาท่าให้เกิดก่าลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดน้ันท่าให้มีแรงท่าลาย  
หรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่าง ๆ หรือวัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซ่ึงใช้ หรือ  
ท่าขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซ่ึงรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒มาตรา ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดท่า ซ้ือ มี ใช้ สั่ง หรือน่าเข้า ซ่ึงอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่

จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 
๓มาตรา ๗๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ 

สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๓ 

(๓) ก่าหนดข้อห้ามมิให้ผู้ใดท่า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น่าเข้า ค้า หรือจ่าหน่ายด้วยประกาศใด ๆ 
ซึ่งวัตถุระเบิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี โดยก่าหนดโทษ
แก่ผู้ฝ่าฝืนให้ระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
(มาตรา ๓๘๖ และมาตรา ๗๔๗) 

(๔) ก่าหนดให้อาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาต ต้องได้รับการท่าเครื่องหมายประจ่าอาวุธ
โดยนายทะเบียนตามที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๓๒๙) ซึ่งข้อ ๓ และข้อ ๕ 
ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ก่าหนดให้เครื่องหมายประจา่อาวุธปืนให้มีลกัษณะ
เป็นตัวย่อนามจังหวัดและเลขทะเบียนอาวุธปืน 

(๕) ก่าหนดข้อยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายแก่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ  
วัตถุระเบิด ที่มีหรือใช้อยู่ในราชการทหารและต่ารวจ หน่วยราชการที่มีหน้าที่ป้องกันประเทศ  
หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยรวมไปถึงกรณีที่ราชการทหาร ต่ารวจ และ  
หน่วยราชการนั้นมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ  นอกจากนี้ยังได้ก่าหนดยกเว้น
ให้แก่หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส่าคัญของรัฐ และ  
เรือ เดินทะเล รถไฟและอากาศยานที่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจ่า ซึ่ งได้แสดง  
และให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้วอีกด้วย (มาตรา ๕ (๑) และ (๒)๑๐) 

                                                                                                                                       
๔มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซ่ึงมิใช่ส่าหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาต  

ให้มีและใช้ 
๕มาตรา ๗๒ ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๒๐ 

มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษจ่าคุก 
ไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

๖มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ ใด ท่า ซ้ือ มี ใช้  สั่ ง น่าเข้า ค้า หรือจ่าหน่ายด้วยประการใด ๆ  
ซ่ึงวัตถุระเบิด เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

 นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
๗มาตรา ๗๔  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเก่ียวกับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง หรือวรรคสาม 

ซ่ึงได้น่ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงยี่สิบปี  
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

๘ มาตรา ๑๐  อาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาตให้ตามมาตราก่อน ให้นายทะเบียนท่าเครื่องหมาย
ประจ่าอาวุธปืนน้ันไว้ตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง 

๙ มาตรา ๓๒  อาวุธปืนที่สั่งหรือน่าเข้า เม่ือได้รับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแล้วให้ผู้รับ
ใบอนุญาตน่าไปจดทะเบียนยังนายทะเบียนท้องที่ภายในก่าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่รับมอบไปจากพนักงาน
ศุลกากร และให้นายทะเบียนท่าเครื่องหมายประจ่าอาวุธปืนน้ันไว้ตามที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

๑๐มาตรา ๕  พระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่มาตรา ๘ ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของ 

 (ก) ราชการทหารและต่ารวจที่มีหรือใช้ในราชการ 
 (ข) หน่วยราชการที่ มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน 
 (ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส่าคัญของรัฐ 
 (ง) ราชการทหารและต่ารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมี

และใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและต่ารวจ หรือของหน่วยราชการ แล้วแต่กรณี 
(๒) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจ่าเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกติ  

ซ่ึงได้แสดงและให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๔ 

ส่าหรับส่วนราชการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้ว การมีอาวุธปืนให้เป็นไปตาม
ชนิดและจ่านวนที่ ก่าหนดในกฎกระทรวงซึ่ งออกโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (มาตรา ๖๑๑) 

(๖) ก่าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอา่นาจแต่งตั้งนายทะเบียนท้องที่
เพื่อเป็นผู้พิจารณาการออกใบอนุญาต (มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง) 

(๗) ก่าหนดให้รัฐมนตรีมีอ่านาจออกกฎกระทรวงเพื่อก่าหนดประเภท ชนิด 
และขนาดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้   
(มาตรา ๕๕๑๒) และให้มีอ่านาจห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเฉพาะบางชนิด 
ในบางท้องที่ หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕๖๑๓) 

ตามบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มุ่งที่จะควบคุม 
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่มีหรือใช้โดยเอกชนซึ่งอาจจ่าแนกเป็นสิ่งของส่วนบุคคล
หรือเป็นสิ่งของที่การมีไว้เพื่อการค้าเท่านั้น โดยเอกชนนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
ก่อนด่าเนินการที่กฎหมายก่าหนดให้ท่าได้ และก่าหนดให้มีการข้ึนทะเบียนอาวุธ  ส่าหรับอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่มีหรือใช้ในทางราชการจะได้รับการยกเว้น หรือบังคับเฉพาะ  
ชนิดและจ่านวนตามที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

๒. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เป็นกฎหมายซึ่ งมี วัตถุประสงค์หลัก 
ในการควบคุมยุทธภัณฑ์ โดยหมายความถึง อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี 
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจน่าไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้  โดยพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ตราข้ึนเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
มีมาตรการทางกฎหมายที่ส่าคัญ ดังนี้ 

                                                
๑๑มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี

อ่านาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อ่ืนและออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปน้ี คือ 
(๑) จ่ากัดชนิดและจ่านวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน นอกจากของราชการทหาร  

และต่ารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง 
(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
(๓) ก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซ่ึงต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) กิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในส่วนที่เก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง (๑) ตามมาตรา ๕ วรรคสอง และ 

ตามมาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ่านาจออก
กฎกระทรวงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ในส่วนที่ เก่ียวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ่านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 

กฎกระทรวงน้ันเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
๑๒มาตรา ๕๕  ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ 

นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ให้เป็นไปตามที่ ก่าหนด 
ในกฎกระทรวง 

๑๓มาตรา ๕๖  รัฐมนตรีมีอ่านาจห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน 
เฉพาะบางชนิดในบางท้องที่ หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง 



 ๕ 

(๑) ก่าหนดข้อยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายแก่ยุทธภัณฑ์ที่อยู่ในครอบครอง 
ของบุคคลบางประเภท เช่น ยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือต่ารวจ หรือยุทธภัณฑ์ของส่วนราชการ 
องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสภากาชาดไทยตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๖๑๔) 

(๒) ก่าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ่านาจประกาศ 
ก่าหนดว่าสิ่งใดเป็นยุทธภัณฑ์ (มาตรา ๗๑๕) ซึ่งภายหลังที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ได้มีการออก
กระทรวงกลาโหม เรื่อง ก่าหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติยุทธภัณฑ์  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ มี เนื้อหาก่าหนดให้อาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิด เป็นยุทธภัณฑ์ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ก่าหนดข้อห้ามมิให้ผู้ใดสั่งเข้ามา น่าเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ เว้นแต่ 
จะได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม โดยก่าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนให้ระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน  
ห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ(มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง๑๖ และมาตรา ๔๒๑๗) 

(๔) ก่าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตและผู้รับใบอนุญาตมี ต้องจัดให้บัญชีรับจ่าย
ยุทธภัณฑ์เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๒๔๑๘) 

ตามบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ มีขอบเขต
การควบคุมที่กว้างกว่ากฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน อันเนื่องมาจากนิยามของค่าว่า “ยุทธภัณฑ์” และกฎหมายนี้มุ่งหมายให้
ยุทธภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่อยู่ในครอบครองของส่วนราชการ ส่าหรับยุทธภัณฑ์ที่อยู่ใน
ครอบครองของเอกชนต้องได้รับการอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหมเท่านั้น โดยมิได้น่าระบบ 
การข้ึนทะเบียนมาใช้บังคับแก่ยุทธภัณฑ์ ในส่วนของการก่าหนดอัตราโทษทางอาญาผู้เขียนเห็นว่า 

                                                
๑๔มาตรา ๖  พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) ยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือต่ารวจ 
(๒) ยุทธภัณฑ์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสภากาชาดไทย  ทั้งน้ี ตามที่

ก่าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ยุทธภัณฑ์ประจ่าอากาศยานหรือเรือเดินทะเลตามปกติที่ได้แสดงและให้พนักงานศุลกากร

ตรวจตามกฎหมายแล้ว 
(๔) ยุทธภัณฑ์ประจ่ายานพาหนะที่ใช้เพื่อการรบของต่างประเทศ ซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยทางราชการ 
(๕) อาวุธซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาตตามค่าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗  

ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มีไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาตตามค่าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๕มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ่านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก่าหนดว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจน่าไปใช้  
ในการรบหรือการสงครามได้ชนิดใดเป็นยุทธภัณฑ์ 

๑๖มาตรา ๑๕  ห้ามมิให้ผู้ ใดสั่งเข้ามา น่าเข้ามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๗มาตรา ๔๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ 

ไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
๑๘มาตรา ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตผลิตและผู้รับใบอนุญาตมีต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ 

ตามแบบที่ก่าหนดในกฎกระทรวง บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลา 



 ๖ 

การระวางโทษแก่ผู้ที่มียุทธภัณฑ์ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้สูงกว่าโทษตามกฎหมายว่าด้วย
อาวุธปืนฯ เป็นการก่าหนดให้เหมาะสมแล้ว เพราะสภาพความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดจาก
ยุทธภัณฑ์คาดหมายได้ว่าจะรุนแรงกว่าความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากอาวธโดยทั่วไป 

๓. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่เป็นพื้นฐานก าหนดความรับผิด

และโทษทางอาญา ซึ่งได้ก่าหนดนิยามค่าว่า “อาวุธ” ไว้ ให้หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ 
แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ อันจะเห็นได้ว่านิยามดังกล่าว
มีความหมายที่กว้างกว่าอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิด ที่มีลักษณะเป็นอาวุธโดยสภาพ 

ในส่วนที่ เกี่ยวกับการมีหรือใช้อาวุธนั้น ประมวลกฎหมายอาญามิได้ก่าหนด 
ฐานความผิดใดไว้โดยเฉพาะ แต่ได้น่ามาก่าหนดไว้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกระท่าความผิด  
โดยมีผลในการก่าหนดลักษณะความผิดและอัตราโทษที่แตกต่างกันใน ๓ กรณี ดังต่อไปนี้ 

กรณีที่หนึ่ง การครอบครองอาวุธเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกระท่าที่มีเจตนา
ต้องห้ามบางประการ ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดในตัวเองตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น การสะสม
ก่าลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ ซึ่งเป็นความผิดต่อความมั่นคง
ของรัฐภายในราชอาณาจักร (มาตรา ๑๑๔๑๙) 

กรณีที่สอง การมีหรือใช้อาวุธประกอบกับการกระท่าอื่นที่ประมวลกฎหมายอาญา
บัญญัติไว้ให้เป็นความผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นเหตุเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น การต่อสู้ 
หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมีหรือใช้อาวุธ (มาตรา ๑๓๘๒๐ ประกอบกับ
มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง๒๑) 

กรณีที่สาม การที่ผู้ครอบครองอาวุธมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบสุขของประชาชน
ซึ่งมีความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดในการพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน 
หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา ๓๗๑๒๒) และความผิดในการชัก 
หรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ (มาตรา ๓๗๙๒๓) 

                                                
๑๙มาตรา ๑๑๔  ผู้ใดสะสมก่าลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอ่ืนใด หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ 

หรือกระท่าความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ หรือรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏ 
แล้วกระท่าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 

๒๐มาตรา ๑๓๘  ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซ่ึงต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางน้ัน ได้กระท่าโดยใช้ก่าลังประทุษร้ายหรือขู่ เข็ญว่าจะใช้ก่าลัง
ประทุษร้าย ผู้กระท่าต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

๒๑มาตรา ๑๔๐  ถ้าความผิดตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๙ ได้กระท่าโดยมีหรือ
ใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระท่าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท่าต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๒มาตรา ๓๗๑  ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มี 

เหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอ่ืนใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หน่ึงร้อยบาทและให้ศาลมีอ่านาจสั่งให้ริบอาวุธน้ัน 

๒๓มาตรา ๓๗๙  ผู้ใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสิบวัน  
หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 



 ๗ 

ในกรณีของการมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนั้น ประมวลกฎหมายอาญา 
ได้ก่าหนดให้เป็นเหตุเพิ่มโทษตามกรณีที่สอง โดยน่าลักษณะการกระท่าดังกล่าวมาก่าหนดไว้ใน  
๓ ฐานความผิด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม๒๔ และมาตรา ๒๗๗ วรรคสี่๒๕) 
ความผิดฐานลักทรัพย์และว่ิงราวทรัพย์ (มาตรา ๓๓๖ ทวิ๒๖) และความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์  
ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ (มาตรา ๓๔๐ ตรี๒๗) 

เมื่อพิจารณาการก่าหนดฐานความผิดทั้งสามข้างต้นกรณีจะเห็นได้ว่า ประมวล
กฎหมายอาญามิได้มีความมุ่งหมายที่จะก่าหนดให้การมีหรือการใช้อาวุธปืน เครื่ องกระสุน หรือ 
วัตถุระเบิด มีลักษณะเป็นฐานความผิดเฉพาะ  แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา  
ได้ก่าหนดหลักการรับโทษทางอาญาไว้บัญญัติว่า บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อ 
ได้กระท่าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท่านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก่าหนดโทษไว้ และโทษ  
ที่จะลงแก่ผู้กระท่าความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย (มาตรา ๒ วรรคหนึ่ง๒๘)  
ซึ่งโทษอาญาทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่ ประหารชีวิต จ่าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน  

แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ  
สิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ จะก่าหนดเฉพาะโทษจ่าคุกและโทษปรับ
                                                

๒๔มาตรา ๒๗๖  ผู้ ใดข่มขืนกระท่าช่าเราผู้ อ่ืนโดยขู่ เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ ก่าลัง
ประทุษร้าย โดยผู้อ่ืนน้ันอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท่าให้ผู้ อ่ืนน้ันเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน  
ต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ถ้าการกระท่าความผิดตามวรรคหน่ึงได้กระท่าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือ 

โดยร่วมกระท่าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท่ากับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษ
จ่าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจ่าคุกตลอดชีวิต 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๕มาตรา ๒๗๗  ผู้ใดกระท่าช่าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กน้ัน

จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ่าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 
ฯลฯ   ฯลฯ 

ถ้าการกระท่าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามได้กระท่าโดยร่วมกระท่าความผิดด้วยกัน 
อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท่ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กน้ันไม่ยินยอม หรือได้กระท่า
โดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ่าคุกตลอดชีวิต 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๖มาตรา ๓๓๖ ทวิ  ผู้ใดกระท่าความผิดตามมาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๓๕ มาตรา ๓๓๕ ทวิ หรือ

มาตรา ๓๓๖ โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือต่ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต่ารวจ หรือโดยมีหรือใช้
อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระท่าผิดหรือการพาทรัพย์น้ันไป หรือเพื่อให้พ้น
การจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ัน ๆ ก่ึงหน่ึง 

๒๗มาตรา ๓๔๐ ตรี  ผู้ใดกระท่าความผิดตามมาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๓๙ ทวิ มาตรา ๓๔๐ หรือ
มาตรา ๓๔๐ ทวิ โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือต่ารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือต่ารวจ หรือโดยมี 
หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระท่าผิด หรือพาทรัพย์น้ันไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม 
ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ัน ๆ ก่ึงหน่ึง 

๒๘มาตรา ๒  บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเม่ือได้กระท่าการอันกฎหมายที่ ใช้ 
ในขณะกระท่าน้ันบัญญัติเป็นความผิดและก่าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท่าความผิดน้ัน ต้องเป็นโทษ  
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๘ 

ส่าหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ก็ตาม แต่มาตรา ๓๒๒๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญาก็ได้วางหลักการก่าหนดโทษ 
ริบทรัพย์สินไว้ว่า ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดท่าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น  
ไม่ว่าเป็นของผู้กระท่าความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค่าพิพากษาหรือไม่  ดังนั้น ในกรณีผู้มีอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ ขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับข้างต้น  
ผู้ใช้อ่านาจตามกฎหมายก็ย่อมจะน่าการริบทรัพย์สินมาใช้เป็นมาตรการลงโทษเพื่อควบคุมพฤติกรรม
ที่ ขัดต่อกฎหมายดังกล่ าวได้ เช่นกัน  ทั้ งนี้  การก่าหนดข้ันตอนในการริบทรัพย์สินสมควร  
มีความสอดคล้องกับการด่าเนินการที่ประมวลกฎหมายอาญาก่าหนดไว้อีกด้วย 

๔. อาวุธสงครามในมุมมองของกฎหมาย 
การใช้ถ้อยค่าเพื่อสื่อความหมายในกฎหมายเป็นเรื่องที่ส่าคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่

กฎหมายมีบทก่าหนดโทษหรือมีความเกี่ยวพันกับความรับผิดในทางอาญา การก่าหนดถ้อยค่า
จ่าเป็นต้องให้ได้ความชัดเจนเป็นที่เข้าใจได้ถึงสิ่งที่กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการควบคุมดูแล 
โดยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐมีความประสงค์จะควบคุมนั้น 
มิได้จ ากัดสถานะเพียงแค่การเป็นอาวุธส่วนบุคคลเท่านั้น แต่รวมถึงอาวุธสงครามซึ่งเป็นที่เข้าใจ 
อย่างสามัญได้ว่าเป็นอาวุธที่ ใช้ในการสงครามหรือในราชการทหารอีกด้วย  ซึ่งหากพิจารณา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์จะเห็นได้ว่าอาวุธสงครามเป็นถ้อยค่าที่มีความหมาย 
แคบกว่าค่าว่า “ยุทธภัณฑ์”  ดังนั้น จึงไม่อาจน่าความในนิยามของค่าว่า “ยุทธภัณฑ์” มาใช้การ
พิจารณายกร่างกฎหมายหรือร่างประกาศที่มีมุ่งหมายจะควบคุมเฉพาะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิดเท่าน้ัน  แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ยกร่างกฎหมายหรือร่างประกาศนั้นสมควรพิจารณาถ้อยค่าที่มีความหมายหรือเคยมี
การใช้อยู่ในกฎหมายอื่น ที่สามารถสื่อความหมายของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่เป็น
อาวุธสงครามได้อย่างชัดเจน   

ในเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ตรวจสอบและพบว่า เคยมีการออกค่าสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ โดยก่าหนดให้ผู้ที่มีอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม และน่ามาส่งมอบแก่ทาง
ราชการ ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งหากดูจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ในปัจจุบัน ได้มีการแบ่ง
ประเภทของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง อาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล ซึ่งผู้ท่า ซื้อ มี ใช้ หรือน่าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่เสียก่อน (มาตรา ๗๓๐) และประเภทที่สอง อาวุธปืนและ 
เครื่องกระสุนปืนส่าหรับการค้า ซึ่งผู้ท่า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง น่าเข้า มี หรือ
จ่าหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 
โดยการอนุมัติจากรัฐมนตรีเสียก่อน (มาตรา ๒๔๓๑ และมาตรา ๒๕๓๒) ส่าหรับวัตถุระเบิดนั้น 
พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ก่าหนดแยกประเภทไว้แต่อย่างใด 
                                                

๒๙มาตรา ๓๒  ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดท่าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
ไม่ว่าเป็นของผู้กระท่าความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค่าพิพากษาหรือไม่ 

๓๐โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒ 
๓๑มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใด ท่า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง น่าเข้า มี หรือจ่าหน่าย 

ซ่ึงอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่าหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 



 ๙ 

ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนคือ ความว่า “อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด 
ส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม” นั้น มีความหมายถึงอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ประเภทใด ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบการตรากฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ผ่านมา พบว่า ในคราวแรกที่มีการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ข้ึนบังคับใช้  
มาตรา ๕๕๓๓ ของพระราชบัญญัติในขณะนั้น ได้ก่าหนดห้ามมิให้บุคคลใดท่า ประกอบ ซ่อมแซม 
เปลี่ยนลักษณะ สั่ง น่าเข้า มี ค้า หรือจ่าหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิด ส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม โดยก่าหนดโทษไว้ตามมาตรา ๗๘ ให้ผู้ฝ่าฝืน 
ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินยี่สิบปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่ งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มีการแก้ไขอ่ านาจของรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๖๓๔ ให้มีอ่านาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อก่าหนดอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม โดยปรากฏเหตุผลในการแก้ไขว่า 
เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายก่าหนดไว้โดยชัดเจนว่าอย่างใดเรียกว่า อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
หรือวัตถุระเบิดส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม จึงจ่าเป็นต้องแก้ไขเพิ่ ม เติมกฎหมาย  
ให้มีความหมายชัดข้ึน กับให้รัฐมนตรีมีอ่านาจก่าหนดว่าสิ่งใดเป็นอาวุธที่ใช้ในการสงคราม ซึ่งถือได้ว่า
เป็นอาวุธร้ายแรงอันประชาชนไม่ควรมีไว้ในครอบครอง  แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว 
ไม่ปรากฏว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายได้ใช้อ่านาจในการก่าหนดลักษณะของอาวุธดังกล่าวไว้
แต่อย่างใด 

 
 

                                                                                                                                       
๓๒มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตให้ท่า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจ่าหน่ายอาวุธปืน

หรือเครื่องกระสุนปืนส่าหรับการค้าน้ัน เม่ือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้นายทะเบียนท้องที่ออกให้ 
๓๓มาตรา ๕๕ เดิม บัญญัติว่า 

ห้ามมิให้บุคคลใดท่า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่งน่าเข้า มี  ค้า หรือจ่าหน่าย 
ด้วยประการใด ๆ ซ่ึงอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม 

๓๔มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ  
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ บัญญัติว่า  

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ่านาจแต่งตั้ง
นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อ่ืนและออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปน้ี คือ 

๑. จ่ากัดชนิดและจ่านวนอาวุธปืนของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนนอกจากของราชการทหารและต่ารวจ 
๒. วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
๓. ก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซ่ึงต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
๔. ก่าหนดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม 
๕. กิจการอ่ืน ๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในส่วนที่ เก่ียวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ่านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 



 ๑๐ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การก่าหนด
ประเภทของอาวุธร้ายแรงดังกล่าว โดยเพิ่มความในมาตรา ๕๓๕ วรรคหนึ่ง ให้ยกเว้นการใช้บังคับ
กฎหมายแก่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่มีหรือใช้อยู่ในหน่วยราชการที่มีหน้าที่
ป้องกันประเทศหรือรกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่
ป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส่าคัญของรัฐ และราชการทหาร ต่ารวจ หรือหน่วยราชการซึ่งมอบให้
ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ  และเพิ่มความเป็นวรรคสองเพื่อก่าหนดให้ชนิด ขนาด 
จ่านวน ตลอดจนการด่าเนินการอื่น ๆ กับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่มีหรือใช้ 
โดยหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง  นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขความ  
ในมาตรา ๖๓๖ โดยยกเลิกอ่านาจของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อก่าหนดอาวุธปืน  

                                                
๓๕มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ  

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า  

พระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่มาตรา ๘ ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของ 

 (ก) ราชการทหารและต่ารวจที่มีหรือใช้ในราชการ 
 (ข) หน่วยราชการที่ มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน 
 (ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส่าคัญของรัฐ 
 (ง) ราชการทหารและต่ารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมี

และใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและต่ารวจ หรือของหน่วยราชการ แล้วแต่กรณี 
(๒) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจ่าเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกติ ซ่ึงได้

แสดงและให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว 
(๓) ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจ่าเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกติ 
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหน่ึง (๑) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด ขนาด และ 

การก่าหนดจ่านวน ตลอดจนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลักษณะ และ  
การอย่างอ่ืนที่จ่าเป็นเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเก่ียวกับ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ ให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีและใช้หรือมอ บให้ประชาชนมีและใช้ 
เพื่อช่วยเหลือราชการน้ันให้เป็นไปตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง 

๓๖มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ  
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า  

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ่านาจแต่งตั้ง
นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อ่ืนและออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปน้ี คือ 

(๑) จ่ากัดชนิดและจ่านวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอ่ืนนอกจากของราชการทหาร 
และต่ารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง 

(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
(๓) ก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซ่ึงต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) กิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(โปรดดูหน้าถัดไป) 
 



 ๑๑ 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม และก่าหนดรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยใช้อ่านาจร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการออกกฎกระทรวง  
ตามมาตรา ๕ วรรคสอง  ทั้งนี้ ปรากฏเหตุผลในการแก้ไขว่า โดยที่การก่าหนดหลักการให้ก่าหนด
ประเภทของอาวุธว่าอาวุธใดเป็นของส่าหรับใช้เฉพาะในการสงครามนั้นไม่สะดวกแก่ทางปฏิบัติ 
เพราะอาวุธต่าง ๆ มีมากมายหลายประเภทเกินกว่าที่จะก่าหนดให้ครบถ้วนได้ สมควรเปลี่ยนแปลง
หลักการใหม่โดยให้ก่าหนดแต่เฉพาะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดที่เอกชนอาจมีได้  
แทนการก่าหนดอาวุธให้เป็นอาวุธที่ใช้เฉพาะในราชการสงคราม และโดยที่กิจการอันเกี่ยวกับอาวุธ 
ที่เอกชนไม่อาจมีหรือกระท่าได้ ตลอดจนการให้กระทรวงทบวงกรมและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีและ  
ใช้อาวุธได้น้ัน เป็นกรณีที่มีความส่าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ  ดังนั้น สมควรให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เข้ามามีส่วนในการควบคุมกิจการดังกล่าวโดยเป็นรัฐมนตรีผู้ รักษาการ 
ตามกฎหมายน้ีด้วย 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า การใช้ความว่า “อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิด ส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม” ในค่าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๒ 
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑  แต่เนื่องจากบทบัญญัติเดิมของกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น ได้มีการยกเลิกและมิได้มีผล 
เป็นกฎหมายอีกต่อไป  ดังนั้น ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายจึงควรระมัดระวังการใช้ถ้อยค่า
ดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีการก่าหนดนิยามข้ึนไว้โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันปัญหาในการตีความข้อกฎหมาย
ที่อาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

๕. การยกเว้นโทษหรือการยกเว้นความผิด 
โดยปกติของการออกกฎหมายของรัฐเพื่อควบคุมพฤติกรรมการกระท่าความผิด 

ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นความผิดในตัวเอง (mala in se) หรือที่เป็นความผิด 
จากกฎหมาย (mala prohibita) ที่รัฐตราข้ึนเนื่องจากมีความมุ่งหมายเฉพาะก็ตาม รัฐมักจะก่าหนด
โทษทางอาญาเพื่อลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย แต่หากการก่าหนดลักษณะความผิด 
มีความเคร่งครัดหรือการก่าหนดโทษนั้นมีความรุนแรง เช่น ความผิดต่อรัฐที่ไม่อาจยอมความได้ หรือ
โทษประหารชีวิต ก็อาจส่งผลในทางตรงข้ามให้ผู้กระท่าความผิดพยามยามปกปิดการกระท่าของตน
มากยิ่งข้ึน ซึ่งส่งผลให้เกิดภาระที่ยากล่าบากยิ่งข้ึนต่อรัฐ ในการติดตามสืบเสาะพยานหลักฐาน  
เพื่อน่าผู้กระท่าผิดมาลงโทษ 

                                                                                                                                       

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๓๖) 
ในส่วนที่เก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง (๑) ตามมาตรา ๕ วรรคสอง และ 

ตามมาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ่านาจออก
กฎกระทรวงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ในส่วนที่ เก่ียวกับการศุ ลกากร ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ่านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 

กฎกระทรวงน้ันเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 



 ๑๒ 

ในการออกกฎหมายเพื่อให้ผู้ครอบครองน่าส่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ 
วัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมายให้มาอยู่ในความครอบครองของรัฐ  จึงมักมีการเสนอผลประโยชน์ 
บางประการ เพื่อจูงใจให้ผู้ครอบครองนั้นสมัครใจปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนพบว่ามาตรการ 
ทางกฎหมายที่ถูกน่ามาใช้บ่อยครั้ง คือ การก่าหนดข้อยกเว้นโทษทางอาญา ซึ่งมีผลให้ยังเป็นผู้กระท่า
ความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา หรือการก่าหนดข้อยกเว้นความรับผิดทางอาญา ซึ่งมีผลให้ 
ผู้เคยกระท่าความผิดนั้นไม่เป็นผู้กระท่าความผิดทางอาญาอีกต่อไป  ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักกฎหมาย
ตามมาตรา ๒ วรรคสอง๓๗ และมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง๓๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ก่าหนดว่า 
ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระท่าเช่นน้ันไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้
กระท่าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท่าความผิด และถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระท่าความผิดแตกต่าง
กับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระท่าความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระท่าความผิด 
ไม่ว่าในทางใด เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้ว ตามล่าดับ 

ในการตรวจสอบของผู้เขียนพบว่า โดยส่วนใหญ่รัฐจะเลือกใช้มาตรการยกเว้นโทษ
ทางอาญามาใช้ในการออกกฎหมายเพื่อให้ผู้ครอบครองน่าส่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ  
วัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมายแก่รัฐ เช่น การตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยอาจมีเหตุผล 
เฉพาะกรณีประกอบอยู่ด้วย อาทิ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ส่าหรับการใช้มาตรการยกเว้นความรับผิดทางอาญานั้น พบว่ามีการก่าหนด 
ในกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น่าอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน หรือวัตถุระเบิด ที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  
และพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด  
ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖   
ซึ่งผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า พระราชบัญญัติที่ตราข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีการก่าหนดยกเว้นความผิด
ทางอาญาตามกฎหมายที่ครบถ้วนทั้งตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 

ในกรณีการออกกฎหมายดังกล่าวในรูปแบบประกาศหรือค่าสั่ง ของคณะปฏิวัตหิรือ
คณะรัฐประหารนั้น ผู้ร่างประกาศหรือค่าสั่งไดเ้ลือกใช้มาตรการยกเว้นโทษทางอาญาแก่ผู้น่าอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ เช่น  
ค่าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่  ๑๒ ลงวันที่  ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙  
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต น่าส่งมอบ ลงวันที่  
๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

                                                
๓๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒๘ 
๓๘ มาตรา ๓  ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระท่าความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลัง 

การกระท่าความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระท่าความผิด ไม่ว่าในทางใด เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้ว  
แต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้ว ดังต่อไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๑๓ 

นอกจากการก่าหนดประโยชน์ทางด้านการด่าเนินคดีอาญาแก่ผู้ส่งมอบอาวุธ 
ที่ผิดกฎหมายให้แก่ทางราชการตามที่ได้กล่าวข้างต้น ยังพบว่าในบางครั้งยังมีการก่าหนดให้รัฐ  
ต้องชดใช้ราคาค่าอาวุธนั้นแก่ผู้ส่งมอบอีกด้วย เช่นที่พบในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ  
โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัตินี้ ไม่ได้เป็นการแก้ไขบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นแต่อย่างใด 
แต่เป็นการก่าหนดยกเว้นโทษแก่ผู้กระท่าความผิดฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด 
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นการเฉพาะ ซึ่งในมาตรา ๕ วรรคสอง๓๙ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
ก่าหนดให้รัฐมนตรีก่าหนดราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดส่าหรับใช้เฉพาะแต่  
ในการสงคราม เพื่อชดใช้แก่ผู้น่ามาส่งมอบในราคาที่สมควร ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบ 
แต่อย่างไรก็ตาม ในมาตรา ๓ วรรคสี่๔๐ แห่งพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น่าอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต  
มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กลับก่าหนดให้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด  
ที่มีผู้น่ามาส่งมอบนั้น ทางราชการไม่ต้องชดใช้ราคาและให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

๖. กฎหมายพิเศษท่ีใช้แก้ไขปัญหาน้ีในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 
นอกจากการตราพระราชบัญญัติซึ่งก่าหนดให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

หรือวัตถุระเบิด โดยขัดต่อกฎหมาย น่ามาส่งมอบแก่ทางราชการ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว  
ในช่วงเวลาที่อ่านาจการปกครองประเทศอยู่ในการควบคุมของคณะบุคคลโดยเฉพาะ เช่น คณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔  
ในระหว่างที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราวหรือธรรมนูญการปกครอง

                                                
๓๙มาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติว่า 
ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดส่าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงครามตามที่

ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง ถ้าได้น่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้นายทะเบียนท้องที่
ภายในก่าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ 

เพื่อการน้ี ให้รัฐมนตรีก่าหนดราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่น่ามาส่งมอบ
และชดใช้ให้ในราคาที่สมควร ภายในเวลาไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันส่งมอบ 

๔๐มาตรา ๓  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมาย
ห้ามออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
ถ้าได้น่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้แก่นายทะเบียนท้องที่ภายในก่าหนดหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ผู้ น้ันได้รับยกเว้นจากความผิดทาง อาญาตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 

การส่งมอบและการรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก่าหนดในประกาศกระทรวง 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่ผู้กระท่าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภั ณฑ์ ที่ถูกจับกุมหรือ 
ตกเป็นผู้ต้องหาก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและอยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุด 

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่น่ามาส่งมอบตามวรรคหน่ึง ทางราชการไม่จ่าต้อง
ชดใช้ราคาและให้ตกเป็นของแผ่นดิน 



 ๑๔ 

ราชอาณาจักร การออกกฎหมายข้ึนใช้บังคับในการบริหารราชการแผ่นดินโดยมากจะอยู่ในรูปแบบ
ของประกาศหรือค่าสั่งของคณะบุคคลนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้เคยมีการออกกฎหมายรูปแบบพิเศษนี้  
เพื่อการควบคุมและปราบปรามการมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ขัดต่อกฎหมาย 
จ่านวน ๔ ฉบับ ได้แก่  

(๑) ค่าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่  ๑๒ ลงวันที่  ๗ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๙  

(๒) ค่าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้มีอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปนื หรือวัตถุระเบิดที่ส่าหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามน่าส่งมอบ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๓ ) ป ระกาศคณ ะรักษาความส งบ แห่ ง ชาติ  ฉบั บที่  ๕๙ /๒๕๕ ๗  เรื่ อ ง  
ขยายระยะเวลาการน่าส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ส่าหรับใช้เฉพาะ  
แต่การสงคราม ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๔) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มี 
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต 
น่าส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ในช้ันแรกของการพิจารณาออกประกาศหรือค่าสั่งดังกล่าวนั้น ผู้เขียนเห็นว่า 
ผู้ยกร่างประกาศหรือค่าสั่งสมควรค่านึงถึงกลไกทางที่มีอยู่ทั้งด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
และทางด้านกฎหมาย เช่น หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือบทบัญญตัิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น เนื่องจากการออกประกาศ
หรือค่าสั่งนั้นเป็นเรื่องที่ต้องด่าเนินการในระยะเวลาจ่ากัด การพึ่งพากลไกของรัฐที่มีโดยก่าหนด
บทบัญญัติให้มีความสอดคล้องกัน จะช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจพิจารณาร่างประกาศหรือ  
ร่างค่าสั่งนั้นลงได้อย่างมาก โดยในกรณีของการให้ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นั้น 
โดยมากจะมุ่งหมายไปยังอาวุธปืนฯ ที่อยู่ในความครอบครองของประชาชน ทั้งที่มีลักษณะเป็นอาวุธ 
ที่เอกชนอาจมีได้ และอาวุธสงครามที่เอกชนไม่อาจมีได้ ซึ่งกฎหมายที่มีเนื้อหาก่าหนดในเรื่องนี้  
ไว้โดยเฉพาะมีจ่านวน ๒ ฉบับ คือ  พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
โดยการก่าหนดประเภทของอาวุธปืนฯ ที่ปรากฏตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ส่งมอบอาวุธปืนฯ  
ที่ผ่านมาจะเป็นการก่าหนดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งในปัจจุบันก่าหนดจ่าแนกออก เป็นอาวุธปืนฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาต และ 
อาวุธปืนฯ ที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต จึงสมควรน่าหลักการจ่าแนกดังกล่าวมาก่าหนดเป็น
บทบัญญัติในร่างประกาศหรือค่าสั่ง นอกจากนี้ การก่าหนดข้อยกเว้นโทษทางอาญาหรือข้อยกเว้น
ความรับผิดทางอาญาก็ตาม สมควรอ้างอิงถึงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว
ให้ครบถ้วน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าถ้อยค่าและการก่าหนดมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในพระราชบัญญัติ
ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้น่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ไม่ได้รับอนุญาต  
หรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีความถูกต้องครบถ้วน 
ในเรื่องนี้ และสามารถน่ามาใช้เป็นแนวทางในการออกกฎหมายในลักษณะดังกล่าวต่อไปได้ 



 ๑๕ 

ในการออกประกาศหรอืค่าสั่งให้ส่งมอบอาวุธปืนฯ มีข้อควรระวังในเรื่องการก่าหนด
เขตอ่านาจศาล เนื่องด้วยที่ผ่านมาการเข้าควบคุมอ่านาจการปกครองประเทศมักกระท่าโดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหารซึ่งใช้อ่านาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๕๔๗ ซึ่งให้อ่านาจ 
แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการประกาศให้คดีที่อยู่ในพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกเป็นเขตอ่านาจ  
ศาลทหารหรือศาลพลเรือนได้  ผู้ยกร่างประกาศหรือค่าสั่งจึงต้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้มี 
ความชัดเจนเพื่อก่าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม และป้องกันข้อขัดข้องที่อาจเกดิข้ึน โดยเฉพาะในกรณีที่
ประกาศหรือค่าสั่งนั้นก่าหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนไว้ ซึ่งจะมีผลให้ผู้นั้นมีความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และความผิดฐานฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศหรือค่าสั่งดังกล่าว โดยกรณี
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น ปญัหาเรื่องอ่านาจพจิารณาคดีที่เป็นความผดิตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปนื 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่เกิดข้ึนก่อนจะมีการออกประกาศ
หรือค่าสั่งให้ส่งมอบอาวุธปืนฯ 

ส่าหรับการก่าหนดอัตราโทษทางอาญาในความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศหรือค่าสั่ง  
ให้ส่งมอบอาวุธปืนฯ นั้น เนื่องจากประกาศหรือค่าสั่งดังกล่าวมีความมุ่งหมายให้เกิดผลทั้งด้าน  
การจูงใจให้ประชาชนที่มีอาวุธปืนฯ โดยผิดกฎหมายปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ก่าหนดไว้ และ 
ผลทางด้านจิตวิทยาเพื่อข่มขู่ให้ผู้ที่มีอาวุธปืนฯ โดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอาวุธสงครามซึ่งเป็นอาวุธ
ที่ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ น่าอาวุธนั้นออกมาทิ้งเพื่อหลีกหนีความรับผิด  ดังนั้น การก่าหนด  
อัตราโทษจึงสมควรพิจารณาให้มคีวามเหมาะสมโดยไม่เกินกว่าอัตราโทษจ่าคุกหรือโทษปรับที่ก่าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับข้างต้น โดยอาจพิจารณาน่าโทษริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้ประกอบไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับนโยบายของผู้มีอ่านาจออกประกาศหรือค่าสั่งดังกล่าว 

๗. บทสรุป 
จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้น่าเสนอไว้ในข้างต้น จะเห็นได้ว่า การออกประกาศหรือค่าสั่งให้

ส่งมอบอาวุธเถ่ือน หรือที่อาจเรียกอย่างเป็นทางการว่า อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด  
ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ยกร่างประกาศหรือค่าสั่ง
ดังกล่าวต้องใช้ความรู้ทางด้านสังคมและทางด้านกฎหมายเพื่อสร้างมาตรการทางกฎหมายที่มีความ
เหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งใหม่ขึ้น ซึ่งข้อจ่ากัดของเวลาภายใต้ภาวะที่จ่าเป็นต้อง
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน ในฐานะนักกฎหมายจึงเป็นเรื่องจ่าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา 
ถึงความเป็นมาและมูลเหตุของการออกกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องและหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
ผู้ยกร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพและมีข้อผิดพลาดอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งผู้เขียนหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนไดต้ามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น 


