
                                                    

 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวเิคราะห์ผลกระทบ 

ที่อาจจะเกดิขึ้นจากกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ 

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ตามหลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

 

 

พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร 

สมาชกิสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

หมายเลข ๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย  

คณะท างานด าเนินการวเิคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครือ่งกระสุนปืน  

วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทยีมอาวธุปืน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

(ส านกัวิชาการ ส านักกฎหมาย และส านักการประชุม) 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 

พระราชบัญญัติ 

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทยีมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งพระราชบัญญตัิอาวุธปนื เครื่องกระสุนปืน วตัถุระเบดิ 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

_____________ 
หลักการ 

                  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง             
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ก าหนดลักษณะความผิดกรณีท าให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือ ตื่นตกใจ  
โดยท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด หรือแจ้ง
ข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีผู้วางหรือพาไป ซึ่งอาวุธปืน              
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในชุมชน หรือสถานที่แห่งนั้น
ตื่นตกใจ (เพิ่มมาตรา ๘๕ ทวิ) 

เหตุผล 
                  โดยที่ปัจจุบันได้มีการกระท าในลักษณะขู่เข็ญหรือกระท าด้วยวิธีอื่นใด หรือแจ้ง ข้อความ
หรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน หรือวัตถุระเบิด และเกิดความกลัวหรือตื่นตกใจ ซึ่งได้เกิดการกระท าในลักษณะ ดังกล่าวขึ้น
บ่อยครั้ง ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือบทบัญญัติใดที่มาควบคุม เรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ 
ซึ่งยังไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผลต่อการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

อาวุธปืน เครื่องกระสนุปนื วัตถุระเบดิ 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
____________ 

................................... 

................................... 

................................... 
                   ........................................................................................................................................ 
............................................                       

                  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปนื  

วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื 

                  พระราชบัญญัตนิี้มีบทบัญญัตบิางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธแิละเสรีภาพ       
ของบคุคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญตัิให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย 

                 เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลตาม  

พระราชบัญญัตนิี้ เพื่อการรกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ  

อย่างอื่น ซึง่การตราพระราชบัญญตันิี้สอดคล้องกับเงือ่นไขทีบ่ัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ ของ  

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยแล้ว 

                 มาตรา ๑ พระราชบัญญตันิี้เรียกว่า “พระราชบัญญตัิอาวธุปืน เครื่องกระสนุปนื  

วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

                 มาตรา ๒ พระราชบัญญตันิี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา  

นุเบกษาเปน็ตน้ไป 

                 มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนีเ้ปน็มาตรา ๘๕ ทวิ ในหมวด ๖ บทก าหนดโทษ  

แห่งพระราชบญัญตัิอาวุธปนื เครื่องกระสนุปนื วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื  

พ.ศ. ๒๔๙๐ 



                “มาตรา ๘๕ ทวิ ผู้ใดท าให้ผู้อืน่เกดิความกลัวหรือตื่นตกใจ โดยการขูเ่ข็ญหรือ  

กระท าดว้ยวธิีอื่นใด เพ่ือใหผู้้อื่นเขา้ใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวธุปนื เครื่องกระสุนปนื หรือ  

วัตถุระเบดิ หรือแจ้งขอ้ความหรือสง่ข่าวสารซึง่รู้อยูแ่ล้วว่าเปน็เท็จ เพ่ือให้ผู้อืน่เขา้ใจว่ามีผูว้าง  

หรือพาไปซึง่อาวุธปืน เครือ่งกระสนุปนื หรือวัตถุระเบดิ ในชุมชนหรือสถานทีแ่หง่ใด และการนัน้ 

เป็นเหตหุรอืน่าจะเปน็เหตุให้ผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนหรือสถานที่แห่งนั้นตื่นตกใจ ต้องระวางโทษจ าคุก  

ไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกนิหกหมืน่บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

 

................................ 

    นายกรัฐมนตร ี

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 

                  สมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาติเสนอร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้จัดท าบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ 

                  ๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

                  โดยที่ปัจจุบันได้มีการกระท าในลักษณะขู่เข็ญหรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนใด หรือแจ้งข้อความ หรือ
ส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิด และเกิดความกลัวหรือตื่นตกใจ ซึ่งได้เกิดการกระท าในลักษณะ ดังกล่าวขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับ
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือบทบัญญัติใดที่มาควบคุม เรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ซึ่ งยังไม่สอดคล้องและไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                 ๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

                   ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐  เพ่ือก าหนดลักษณะความผิดกรณีท าให้ผู้อ่ืนเกิดความกลัว
หรือตื่นตกใจ โดยการขู่เข็ญหรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือ วัตถุระเบิด หรือแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
มีผู้วาง หรือพาไปซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ในชุมชนหรือสถานที่แห่งใด และการนั้นเป็น
เหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนหรือสถานที่แห่งนั้นตื่นตกใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๕ ทวิ) 

 
 

 



ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัตอิาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐ และร่างพระราชบัญญัตอิาวธุปืน  

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาติเสนอ 
 

พระราชบัญญัตอิาวธุปืน  
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 

และสิ่งเทยีมอาวธุปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปนื  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
เหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 
พระราชบัญญัต ิ

อาวุธปืน เครื่องกระสนุปนื วัตถุระเบดิ 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
____________ 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
ภูมิพลอดุลยเดช 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค ์
รังสิต กรมขนุชัยนาทนเรนทร 

พระยามานวราชเสว ี
ให้ไว ้ณ วันที ่๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

เป็นปทีี่ ๒ ในรัชกาลปัจจบุนั 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

อาวุธปืน เครื่องกระสนุปนื วัตถุระเบดิ 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
____________ 

................................... 

................................... 

................................... 
..................................................................... 

 
 
 

 



พระราชบัญญัตอิาวธุปืน  
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 

และสิ่งเทยีมอาวธุปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปนื  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
เหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมาย
ว่าดว้ยอาวุธปืน เครือ่งกระสุนปืน วตัถรุะเบิด 
และดอกไม้เพลิง กับควบคมุสิ่งเทียมอาวธุปนื 

พระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ 
ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว ้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา่ 

“พระราชบญัญตัิอาวุธปืน เครื่องกระสนุปนื 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เครื่องกระสนุปืน  
วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื 

พระราชบัญญัตนิี้มีบทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกบัการจ ากดัสิทธแิละเสรีภาพของบคุคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย บัญญัติให้
กระท าไดโ้ดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตนิี้ 
เพื่อการรกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
และประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น ซึง่การตรา
พระราชบัญญัตนิี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บญัญตัิ
ไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทยแลว้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา่ 
“พระราชบญัญตัิอาวุธปืน เครื่องกระสนุปนื  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัตอิาวธุปืน  
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 

และสิ่งเทยีมอาวธุปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปนื  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
เหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื 
พ.ศ. ๒๔๙๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้ห้ใช้บังคับ
ตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๑๖ ในการน าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปนื ให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสอื
และส่งมอบอาวธุปนืหรอืเครื่องกระสนุปืนไวแ้ก่
พนักงานศุลกากร ณ ด่านทีแ่รกมาถงึจากนอก
ราชอาณาจกัร เวน้แต่ในกรณีซึ่งรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดใหม้อบแก่พนักงาน
ศุลกากร ณ ด่านอื่น 
       เมือ่พนักงานศุลกากรได้รับหนงัสือแจง้
และรบัมอบอาวุธปนืหรือเครื่องกระสนุปืนไว้
แล้ว ให้แจง้เปน็หนังสือไปยงันายทะเบียนทอ้งที่
ที่ใกล้ที่สุด 
       แต่ถา้ผ่านเข้ามาในท้องที่ที่ไมม่ีด่าน           
ศุลกากร ให้ผูน้ าขา้แจง้เปน็หนังสอืและ 
ส่งมอบ อาวุธปนืหรือเครื่องกระสนุปืน 

วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุ
ปืน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้ห้ใช้บังคับ
ตั้งแตว่ันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัตอิาวธุปืน  
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 

และสิ่งเทยีมอาวธุปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปนื  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
เหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ไวแ้ก่นายทะเบียนท้องที่ หรอืผู้ท าการแทน 
นายทะเบียนท้องที่ที่ใกล้ที่สดุโดยไม่ชกัช้า 

มาตรา ๓๐ ผูร้ับอนุญาตใหส้ั่งอาวธุปนื 
หรือเครื่องกระสุนปืน ต้องน าใบอนุญาตนั้น            
ไปแสดงต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือเจ้าพนกังาน
ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพื่อการนี้ 
ก่อนสั่ง 

มาตรา ๓๗ ผูร้ับใบอนุญาตคนใด 
ใบอนุญาตสิน้อายุและไม่ไดต้่ออายุอกี        
ต้องจดัการจ าหน่ายอาวุธปนืหรอืเครือ่งกระสนุ
ปืนที่มีอยู ่หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
ให้หมดภายในก าหนดหกเดอืน นับแตว่ันที่ 
ใบอนุญาตสิน้อายุ ในระหวา่งเวลานั้น  
ถ้านายทะเบียนท้องทีเ่หน็สมควร เพื่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน จะเรียกมาเก็บรกัษา
เสียเอง หรือเข้าควบคุมการเก็บรกัษา 
ก็ได ้แตต่้องใหเ้จ้าของได้รบัความสะดวก 
ตามสมควรในอนัที่จะจดัการจ าหน่ายหรือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัตอิาวธุปืน  
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 

และสิ่งเทยีมอาวธุปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปนื  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
เหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ส่งออกนอกราชอาณาจกัรซึง่อาวธุปืนหรือ
เครื่องกระสุนปนืนัน้ 

เมื่อครบก าหนดหกเดือนแลว้ ถา้ยัง
จ าหน่ายหรือสง่ออกนอกราชอาณาจักรไมห่มด 
ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปนืและเครื่อง
กระสนุปืนที่เหลอือยู่แกน่ายทะเบียนท้องที่
ภายในก าหนดเจ็ดวัน    

เมื่อได้รบัมอบอาวธุปนืและเครื่องกระสนุ
ปืนตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนจดัการ  
ขายทอดตลาดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปนืนัน้
ภายหลังที่ได้ประกาศขายทอดตลาดและแจ้ง 
ให้เจ้าของทราบแลว้ตามสมควร ได้เงนิสุทธิ
เท่าใดให้ส่งมอบแก่เจา้ของ 

มาตรา ๕๓ ในการสั่ง น าเขา้ หรือค้า 
สิ่งเทียมอาวุธปืน ให้น ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗        
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ 
และมาตรา ๓๗ มาใช้บงัคับโดยอนุโลม 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความตอ่ไปนี้เปน็มาตรา 

๘๕ ทวิ ในหมวด ๖ บทก าหนดโทษแห่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัตอิาวธุปืน  
 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง 

และสิ่งเทยีมอาวธุปืน  พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปนื  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
เหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 
 
 

มาตรา ๘๕  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบญัญตัิ
เกี่ยวกบัสิ่งเทียมอาวธุปนืตามมาตรา ๑๖  
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๓๐ หรือ
มาตรา ๓๗ วรรคสอง ซึ่งไดน้ ามาใชบ้ังคบั 
โดยอนุโลม ตามมาตรา ๕๓  ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกนิหนึ่งพันบาท 

พระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสนุปืน  
วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปนื 
พ.ศ. ๒๔๙๐ 

“มาตรา ๘๕ ทวิ ผู้ใดท าใหผู้้อื่นเกดิ 
ความกลัวหรือตื่นตกใจ โดยการขูเ่ขญ็หรอื 
กระท าดว้ยวธิีอื่นใด เพ่ือใหผู้้อื่นเขา้ใจว่าวัตถุ 
หรือสิ่งของนั้นเป็นอาวธุปนื เครื่องกระสุนปนื 
หรือวัตถุระเบดิ หรือแจ้งข้อความหรือส่งขา่วสาร
ซึ่งรู้อยูแ่ลว้ว่าเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจวา่มี 
ผู้วางหรือพาไปซึง่อาวุธปืน เครื่องกระสนุปนื 
หรือวัตถุระเบดิ ในชุมชนหรอืสถานทีแ่ห่งใด  
และการนัน้เป็นเหตหุรือน่าจะเปน็เหตุให้ผู้อืน่ 
ที่อยู่ในชุมชนหรอืสถานที่แห่งนัน้ตืน่ตกใจ  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรบั 
ไม่เกนิหกหมืน่บาท หรือทัง้จ าทั้งปรบั” 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
................................      
นายกรฐัมนตร ี

 
 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๕ ทวิ ก าหนด
ลักษณะความผดิ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และรกัษาความสบเรียบร้อยของประชาชน  



หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 
ช่ือร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง       
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 กฎหมายใหม่    แก้ไข/ปรับปรุง  ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ 
  พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ 

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน        
   เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยกําหนดลักษณะความผิดหรือการกระทําใน
ลักษณะขู่เข็ญหรือกระทําด้วยวิธีอื่นใด หรือแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และเกิดความกลัวหรือ
ตื่นตกใจ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้บัญญัติไว้ และเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน           

 ๑.๒ ความจําเป็นที่ต้องทําภารกิจ  เนื่องจากปัจจุบันได้มีการกระทําในลักษณะขู่เข็ญหรือกระทํา
ด้วยวิธีอื่นใด หรือแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของ
นั้นเป็นอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และเกิดความกลัวหรือตื่นตกใจ ซึ่งได้เกิดการกระทํา
ในลักษณะดังกล่าวข้ึนบ่อยครั้ง ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือบทบัญญัติใดที่มาควบคุมเร่ือง
ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ                                                                                           .    
  หากไม่ทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด ปัญหาความสงบเรียบร้อยและสังคมอันดี และส่งผล
ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน           
 ๑.๓ การดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง ไม่มีทาง                
เลือกอื่น              
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ .ศ . ๒๔๙๐  โดยเพิ่มเติม          
มาตรา ๘๕ ทวิ                 
 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด แก้ไขเพิ่มเติมโดยกําหนดลักษณะ
ความผิดหรือการกระทําในลักษณะขู่เข็ญหรือกระทําด้วยวิธีอื่นใด หรือแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่ง
รู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิด และเกิดความกลัวหรือตื่นตกใจ           
 ๑.๖ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคืออะไร  ควบคุมและป้องปรามไม่ให้กระทําความผิด อันจะส่งผลให้
เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม                



 
 

  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธ์ิของกฎหมายมีอย่างไร ทําให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้องกับ
หลักนิติธรรม              
 ๑.๗ การทําภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเร่ืองใด  ไม่มี  
  การดําเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีภาระแต่อย่างใด          
๒. ผู้ทําภารกิจ 
 ๒.๑ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทําภารกิจนี้ 
  เนื่องจากเป็นภารกิจเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ภาครัฐต้องดําเนินการเอง 
  ภารกิจนี้ควรทําร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร ภารกิจนี้ไม่สามารถทําร่วมกับเอกชนได้

เนื่องจากเป็นภารกิจเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา     
 ๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้ 
  ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด ภารกิจนี้ไม่สามารถทําร่วมกับหน่วยงานอื่นได้

เนื่องจากเป็นภารกิจเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา     
 ๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า 
  หรือไม่ ภารกิจนี้ไม่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงไม่จําต้องให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทํา          
๓. ความจําเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเร่ืองใด อย่างไร 
   หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง  
  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา   
   หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐในเร่ือง  หน้าที่ของรัฐที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อย 

ตามมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
   ยุทธศาสตร์ชาติในเร่ือง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ    
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
   แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 ๓.๒ การทําภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่  

ไม่สามารถกระทําได้ ต้องอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้         

  ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร   มาตรการทางบริหารและกฎหมายเดิมที่ใช้
บังคับอยู่ยังไม่ครอบคลุมถึง  



 
 

 ๓.๓ ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการ
กระทําในลักษณะขู่เข็ญหรือกระทําด้วยวิธีอื่นใด หรือแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้ว
ว่าเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิด และเกิดความกลัวหรือตื่นตกใจ ซึ่งได้เกิดการกระทําในลักษณะดังกล่าวขึ้นบ่อยคร้ัง 
ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือบทบัญญัติใดที่มาควบคุมเร่ืองดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ      

 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 
   ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก เป็นกฎหมายที่วางมาตรการเพื่อ

ควบคุม และป้องปรามไม่ให้บุคคลกระทําความผิด      
   ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก        
  ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก         
  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด  
   ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุ 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น ไม่ใช่กรณีบังคับเฉพาะ

ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง และเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจึงจําเป็นต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติเพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป       

 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ 
   ควบคุม   กํากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  ส่งเสริม 
   ระบบผสม 
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว   เพราะเป็นกรณีที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกําหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม

        -     
  ๓.๗.๒ มีการกําหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจําเป็นอย่างไร 
    คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร      -   
  ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร    -   
  ๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่    -   
  ๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคําขอ การให้ย่ืนคําขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร 
                       -     
      ๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่               -     
   มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่    -     
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจําเป็นอย่างไร 
                 -     



 
 

  ๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่    -  
    หากมีความซ้ําซ้อน จะดําเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น     -  
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี  

หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่    -   
    เหตุใดจึงต้องกําหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ    -  
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร        ไม่มี         
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กําหนด 
    โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง   ระบบผสม    ไม่มีการกําหนดโทษ 
 ๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธ์ิผล เพราะเหตุใด เพราะ

สามารถป้องปรามผู้กระทําความผิดได้        
 ๓.๑๒ ความผิดที่กําหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร กระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน        
 
๔. ความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น 
 ๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเร่ืองนี้มีกฎหมายอื่นในเร่ืองเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน 
  หรือไม่ ไม่ซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น        
 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายข้ึนใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองเดียวกัน 
  หรือทํานองเดียวกันที่มีอยู่           ไม่มี                   
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 

 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ
ประชาชนทั่วไป          

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดข้ึนแก่บุคคลดังกล่าว 
    ด้านเศรษฐกิจ 
   - เชิงบวก  
   - เชิงลบ 
   ด้านสังคม 
   - เชิงบวก ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเกิดความสงบเรียบร้อยข้ึน
ในสังคม                 
   - เชิงลบ   ไม่มี          
   ด้านอื่น ๆ  
   - เชิงบวก           
    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก         
   - เชิงลบ            
    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ         



 
 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเร่ืองใดบ้างที่ต้องถูกจํากัด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น (มาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย)           
  การจํากัดนั้นเป็นการจํากัดเท่าที่จําเป็นหรือไม่ เท่าที่จําเป็น  อย่างไร เพราะเป็นไปเพื่อ 
การบังคับใช้กฎหมาย. 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในเร่ืองใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการ 

อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ    

  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เพียงใดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอันเป็นการส่งเสริมหลักนิติธรรมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อความสงบสุขของ
สังคม ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวเป็นสาระสําคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจที่ย่ังยืน         

  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร  ไม่มี  
    สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด  ไม่กระทบกับงบประมาณ   
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม 
    จะได้รับ ได้แก่                       -       
 ๕.๕  ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย  ไม่มี    
 ๕.๖  ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือคํานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดข้ึนกับประชาชน 

และการที่ประชาชนจะต้องถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ มีความคุ้มค่า
มากที่สุด เพราะเป็นการป้องกันและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงประโยชน์
สาธารณะ           

 

๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) กําลังคนที่คาดว่าต้องใช้  ใช้ทรัพยากรและอัตราบุคลากรเดิมที่มีอยู่    
  (ข)  คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จําเป็นต้องมี ใช้บุคลากรเดิมได้ตามปกติ   
  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย ไม่จําต้องใช้

งบประมาณแต่อย่างใด         
  โดยเป็นงบดําเนินงานจํานวน        -   และงบลงทุนจํานวน     -   
 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร ไม่มี 
 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 
   วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย  มีการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องและแจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ  เพื่อให้ความรู้ประชาชน   



 
 

   การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน มีแหล่งเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูลกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา           
 

๗. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 ๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดท่ีปฏิบัติภารกิจซ้ําซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ 
  ดําเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร           ไม่มี                   
 ๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร  
  ไม่กระทบกับหน่วยงานอื่น         
 ๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร  ไม่มี                          
 ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่  ไม่มี        

การกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก   -       .          
๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ 
 ๘.๑ ระบบการทํางานที่กําหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 
   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
   มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
   ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
 ๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเร่ืองใดบ้าง 
                -         แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดําเนินการเท่าใด             -             
  ๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
    อย่างไร             -                   
  ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพื่อให้ 
    ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร       -   
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอย่างไรบ้าง             -               
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร             -             
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร             -             
 
๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
 ๙.๑ ได้จัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญ 
  ของกฎหมายลําดับรองนั้น หรือไม่            -                 
 ๙.๒ มีกรอบในการตรวจอนุบัญญัติเพ่ือป้องกันการขยายอํานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพ่ิมภาระแก่ 
  บุคคลเกินสมควรอย่างไร            -                  
 



 
 

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
       มีการรับฟังความคิดเห็น    ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น 
  ๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบท่ีรับฟังความคิดเห็น 
    หน่วยงานภาครัฐ 
    สํานักงบประมาณ  สํานักงาน ก.พ. 
   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจ ได้แก่ สํานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม  สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ                                      
   ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 
    ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
    ประชาชนทั่วไป 
    องค์กรอื่น  
  ๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร  
                สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ พลตํารวจโท 
ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เร่ือง แนวทางการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ วัน และ
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวต่อประชาชนแล้ว      
  ๑๐.๓  จัดทําสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
     จัดทํา  ไม่มีการจัดทํา 
   ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเร่ืองดังต่อไปนี้หรือไม่ 
    วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
    จํานวนคร้ังและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
    พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
    ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
    ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องในแต่ละประเด็น 
    คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ 
    พิจารณาจัดทําร่างกฎหมาย 
 

--------------------------------- 
 
      



๑ 
 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคดิเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกฎหมาย 
ประกอบการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปนื เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทียมอาวุธปนื 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ พลตํารวจโท ศานิตย์ มหถาวร 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื ่อง แนวทางการจัดทําและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน บัดน้ี ได้ครบกําหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว 
จึงขอเรียนสรุปผล ดังน้ี 

๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 ในการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา รวมท้ังประชาชน
ทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ https://www.senate.go.th/ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

๒. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ วัน 
๓. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 
ตารางแสดงประเด็นการรบัฟังความคิดเหน็ 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคดิเห็น ความคิดเหน็ 

บันทึกหลักการและเหตุผล -ไม่มี- 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “อาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

-ไม่มี- 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 
 
 
 

-ไม่มี- 



๒ 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคดิเห็น ความคิดเหน็ 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๘๕ 
ท วิ  ในหม วด  ๖  บท กํ าหนด โทษ  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

 “มาตรา ๘๕ ทวิ ผู้ใดทําให้ผู้ อ่ืน
เกิดความกลัวหรือต่ืนตกใจ โดยการ ขู่เข็ญ
หรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่า
วัตถุหรือสิ่ งของน้ัน เป็นอาวุธปืน  เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด หรือแจ้งข้อความ
หรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพ่ือให้
ผู้ อ่ืนเข้าใจว่ามีผู้วางหรือพาไปซึ่งอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ในชุมชน
หรือสถานท่ีแห่งใด และการน้ันเป็นเหตุหรือ
น่าจะเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนที่ อ ยู่ ใน ชุมชนหรือ
สถานที่แห่งน้ันต่ืนตกใจ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
  

จัดแบ่งเปน็ ๓ กรณี คือ ๑. เห็นด้วย ๒.ไม่เห็นด้วย และ ๓.อ่ืนๆ 
ดังนี ้
๑.กรณีเห็นด้วย โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๖ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
๑.๑ เห็นด้วยเพราะมีประโยชน์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ความเห็นที่ ๑ ควรมีกฎหมายท่ีบัญญัติความผิดไว้โดยเฉพาะ 
เพ่ือจะได้มีการจัดระเบียบควบคุมอาวุธและป้องกันเหตุรุนแรง เพ่ือให้
ประเด็นดังกล่าวได้มีกฎหมายควบคุมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้าน
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชน  

ความเห็นที่ ๒ อาจช่วยป้องกันมิให้เกิดอันตรายร้ายแรง
จากการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืนฯ รวมท้ังอาจช่วยควบคุมให้หยุดพฤติกรรมการเล่น
ประทัด ดอกไม้เพลิงได้   

ความเห็นที่ ๓ อาจช่วยทําให้ประชาชนตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดมาก
ขึ้น และอาจช่วยให้ผู้ที่จะกระทําผิดมีจิตสํานึกมากขึ้น หรืออาจจะทํา
ให้ผู้ที่จะกระทําความผิดเปลี่ยนใจไม่กระทําความผิดได้  

ความเห็นที่  ๔  เน่ืองจากข่ าวในปัจจุ บันทํ าให้ เห็ น ว่า 
ประชาชนสามารถหาซื้อหรือพกพาอาวุธได้ง่ายและมีจํานวนมากขึ้น 
ดังน้ัน จึงควรมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มีความเข้มงวดและรัดกุม
ขึ้น เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้อาวุธปืน หรือเคร่ืองกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิด ให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ไปกระทบต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ และมีบทกําหนดโทษไว้ชัดเจน เป็นการสร้างความเช่ือมั่น
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนและชุมชน  

ความเห็นที่ ๕ สมควรอย่างย่ิงในการจํากัดสิทธิในการ
ครอบครองอาวุธปืน โดยอย่างย่ิงในกลุ่มชนที่มีฐานะร่ํารวย ซึ่งใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าชนช้ันที่มีฐานะร่ํารวย ซื้อหาอาวุธปืนมาเก็บไว้
ประดับบารมี หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการล่าสัตว์ป่าสงวน ตามท่ีเป็นข่าว
ในหน้าหนังสือพิมพ์  

 
๑.๒ เห็นด้วยเพราะเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย 

ความเห็นที่ ๑ เห็นด้วยในการเพิ่มเติมหรือแก้ไขกฎหมาย
ให้ทันสมัยตรงกับสถานการณ์มากที่สุด แม้เป็นการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนบางประการก็ตาม แต่เพ่ือความสงบเรียบร้อย



๓ 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคดิเห็น ความคิดเหน็ 
และประโยชน์โดยรวมของสังคมก็เป็นการสมควรที่จะตรากฎหมายน้ี  

ความเห็นที่ ๒ เป็นร่างกฎหมายท่ีดี สามารถป้องกันการ
ก่อกวน และป้องปรามความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มักมี
ผู้ ใช้สิ่ งเทียมอาวุธปืน และวัตถุระเบิดไปใช้กระทําความผิดอยู่
บ่อยคร้ัง   

ความเห็นที่ ๓ เป็นการกําหนดโทษที่เหมาะสมเพราะว่า
ปัจจุบันมีการกระทําความผิดในลักษณะน้ีมากขึ้น  

ความเห็นที่ ๔ เห็นควรให้แก้ไข เน่ืองจากกฎหมายนี้เขียนขึ้น
ในยุคสมัยที่แตกต่างจากปัจจุบันมาก สมควรปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ทัน
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

ความเห็นที่ ๕ เห็นด้วยเนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
ฉบับเก่ามีอายุการใช้งานหลายปีแล้ว ควรปรับปรุงแก้ไขให้เท่าทัน
สังคมในยุคปัจจุบัน เน่ืองจากในยุคปัจจุบันประชาชนในสังคมมีอาวุธ
ปืนกันมากขึ้นและบางรายใช้อาวุธปืนในทางที่ไม่ชอบ และบางราย
พกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย  
๑.๓ เห็นด้วยเพราะทําให้เจ้าหน้าที่รัฐทํางานได้สะดวก 

ความเห็นที่ ๑ เป็นผลดีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเป็นสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ได้
ดีขึ้น  

ความเห็นที่ ๒ ควรมีการควบคุมอาวุธอย่างจริงจัง และขอให้
ออกกฎให้เข้มแข็งรัดกุมมากขึ้น ควรให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ตํารวจ 
ทหาร มีอาวุธปืนกันอย่างทั่วถึงก่อนเพ่ือใช้ป้องกันตัว และเพ่ือให้ผู้มี
หน้ารักษากฎหมายได้ใช้อาวุธอย่างถูกต้อง และหากเป็นกรณี
ประชาชนขอมีอาวุธปืนก็ให้พิจารณาดูจากประวัติหน้าที่การงาน 
รวมทั้งเหตุผลในการขอมีอาวุธปืนจะต้องมีรายละเอียดที่เข้มงวด
มากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ   
๑.๔ เห็นด้วยเพราะมีประโยชน์ในการตรวจสอบทะเบียนอาวุธ 

ความเห็นที่ ๑ ควรให้ตรวจสอบตรวจสอบทะเบียนเจ้าของ
อาวุธปืนได้เช่นเดียวกับรถยนต์  

ความเห็นที่ ๒ ควรให้ข้าราชการตํารวจมีอํานาจพกพาได้โดย
ใช้บัตรข้าราชการตํารวจแทนเอกสาร ป.๑๒  

ความเห็นที่ ๓ ควรพิจารณากําหนดรายละเอียดในบางเรื่อง 
เช่น การจัดเก็บข้อมูล การข้ึนทะเบียนที่ต้องชัดเจน สิ่งเทียมอาวุธคือ 
แบบไหน ประเภทใดบ้าง  



๔ 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคดิเห็น ความคิดเหน็ 

๑.๕ เห็นด้วยเพราะช่วยป้องกันการแจ้งข้อความอันเป็นความเท็จ 
ความเห็นที่ ๑ เน่ืองจากปัจจุบันมีความก้าวทางเทคโนโลยี

เป็นอย่างมาก และได้มีการกระทําหรือการส่งข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น
จริงหรือบางครั้งเป็นเรื่องไม่จริง และมีการหลอกลวงหรือมีการข่มขู่ให้
เกิดความหวาดกลัวในสังคม หรือทําให้ตกใจ ซึ่งปัจจุบันมีการกระทํา
ในลักษณะน้ีเป็นจํานวนมาก จึงควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้มีการแจ้งข้อความ หรือข่าวสารอันเป็นเท็จในเรื่องร้ายแรง
ดังกล่าว เพ่ือป้องกันการกระทําให้ผู้อ่ืนตกใจกลัว รวมท้ังป้องกันการ
ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จและนําไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วย
กฎหมาย  
๑.๖ เห็นด้วยและมีข้อเสนอเห็นควรให้มีการเพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับ
การเพิ่มโทษหรือฐานความผิด 

ความเห็นที่ ๑ ควรเพ่ิมโทษให้สูงขึ้นมากกว่าน้ีทั้งโทษจําและ
โทษปรับ และควรมีการกําหนดโทษข้ันตํ่าไว้  

ความเห็นที่ ๒ เห็นควรให้มีโทษมากกว่าน้ีถ้ามีเจตนานําเข้า
ไปในชุมชนเพ่ือให้คนตกใจกลัว เกิดความวุ่นวาย หรือเป็นเหตุให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต  

ความเห็นที่ ๓ ขอให้เพ่ิมวรรคสองว่า เพียงแค่แสดงอาการ
ก่อกวนถึงแม้ไม่มีผู้ใดหวาดกลัวก็ให้เป็นความผิด โดยมีระวางโทษ
เบากว่าวรรคแรกเพ่ืออุดช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ 

ความเห็นที่  ๔  ควรจะเพ่ิ มโทษเป็นจํ าคุ ก  ๖  ปี  ปรับ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ความ เห็ นที่  ๕  ควรเพ่ิ ม โทษ เป็นจํ าคุ ก  ๑๐  ปี  ปรับ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ความเห็นที่  ๖  ควรให้มีการควบคุมการพกพาที่ รัดกุม 
เข้มงวด มีการลงโทษที่เด็ดขาด  

ความเห็นที่ ๗ ควรเพ่ิมโทษให้หนักเพราะปัจจุบันมีคดีเกิดขึ้น
จากการใช้อาวุธ หรือสิ่งที่คล้ายอาวุธเกิดขึ้นเสมอๆ และควรจะ
ควบคุมการมีและครอบครองอาวุธปืนของผู้ไม่มีหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อย ตลอดจนเพิ่มโทษการซื้อขายอาวุธที่ผิดกฎหมาย การแสดง 
หรือการข่มขู่โดยใช้อาวุธ ผ่านสื่อออนไลน์  

ความเห็นที่ ๘ ปัจจุบันมีคนพกพาอาวุธปืนไปในท่ีสาธารณะ
ได้ง่ายมาก และมักเป็นอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการก่อความรุนแรง และมีผู้ที่
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องต้องรับเคราะห์จากเหตุการณ์ลักษณะน้ีหลายครั้ง 
อยากให้บทลงโทษมีความจริงจังมากกว่าน้ี เพ่ือเป็นบทลงโทษกับผู้ที่
กระทําความผิดที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือต่ืนตกใจ  



๕ 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคดิเห็น ความคิดเหน็ 
ความเห็นที่ ๙ ควรเพ่ิมบทนิยาม คําว่า “สาธารณสถาน” 

ด้วยเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนมากขึ้น  
ความเห็นที่ ๑๐ ควรเพ่ิมข้อกํากับในการขออนุญาตใช้ระเบิด 

และดอกไม้เพลิงด้วย 
ความเห็นที่ ๑๑ ควรเพ่ิมข้อยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ 

ในกรณีที่เป็นการกระทําเพ่ือยับย้ังการกระทําความผิดของผู้อ่ืน  
ความเห็นที่ ๑๒ ควรจะมีข้อกําหนดในการนําพาอาวุธปืนติด

ตัวไปในการเดินทางว่าควรจะเก็บไว้ในยานพาหนะในลักษณะใดจึงจะ
ไม่ผิดกฎหมาย  

ความเห็นที่  ๑๓  ควรมีบทบัญญั ติเพ่ิมเติมในกรณีการ
จําหน่ายเครื่องกระสุนปืน เน่ืองจากปัจจุบันการจําหน่ายเครื่องกระสุน
ปืนไม่ได้มีการตรวจสอบผู้ซื้อ จึงควรตรวจสอบผู้มาซื้อเครื่องกระสุนให้
เข้มงวดเพ่ือป้องกันคนทั่วไปนําไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย 

ความเห็นที่ ๑๔ ควรจะแก้ไขกฎหมายโดยกําหนดกลุ่มบุคคล
ที่ไม่ควรมีอาวุธและกระสุนในความครอบครองหรือ บางคนต้องห้ามมี
โดยเด็ดขาด  

ความเห็นที่ ๑๕  ตามร่างกฎหมายต้องการให้คํานึงถึง
คุณสมบัติผู้มาขอใบอนุญาต จําหน่าย ผลิต นําเข้า ส่งออก จึงมี
ความเห็นว่า ๑. ต้องห้ามมิให้ออกใบอนุญาตกับผู้ที่เคยถูกลงโทษ
จําคุกตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ทุกกรณี ๒. ใบอนุญาตทุกประเภท
จะต้องให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทย เท่าน้ัน  

 
 ๒. กรณีไม่เห็นด้วย 

ความเห็นที่ ๑ อาจเกิดการกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเคร่ืองแบบได้ง่ายขึ้น  

ความเห็นที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับการจดทะเบียนสิ่งเทียมอาวุธ 
เน่ืองจากส่ิงเทียมอาวุธไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ ส่วนใหญ่เป็นเพียงของ
เล่น ซึ่งไม่มีคุณภาพเทียบเคียงอาวุธจริงได้เลย ดังน้ัน หากต้องจ่ายค่า
ขออนุญาตที่มีราคาสูง ราคาที่ขออนุญาตกับราคาสิ่งเทียมอาวุธก็
อาจจะมีราคาใกล้เคียงกัน   

ความเห็นที่ ๓ หากมีการขึ้นทะเบียนสิ่งเทียมอาวุธ และมี
การเก็บค่าธรรมเนียม จะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็น
จํานวนมาก เน่ืองจากพระราชบัญญัติน้ี มีการสั่งการให้ผู้ครอบครอง
สิ่ งเทียมอาวุธปืนขึ้นทะเบียน  และเสียค่าธรรมเนียม  จะทําให้
ประชาชนผู้มีความช่ืนชอบในสิ่งเทียมอาวุธปืนได้รับความเดือดร้อน  

 



๖ 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคดิเห็น ความคิดเหน็ 
ความเห็นที่ ๔ ระวางโทษอัตราจําคุกกําหนดไว้สูงเกินไป

เน่ืองจากความผิดน้ียังไม่ถึงแก่ชีวิต เห็นควรลดอัตราโทษให้เหลือก่ึง
หน่ึง กล่าวคือ จําคุกหน่ึงปีหกเดือนหรือปรับสามหม่ืนบาทจึงจะ
เหมาะสม  
๓. กรณีมีความเห็นด้านอ่ืนๆ 

ความเห็นที่ ๑ เห็นด้วยในกรณีที่รัฐจะใช้มาตรการทาง
กฎหมายกับกรณีตามพฤติการณ์ตามร่างมาตรา ๘๕ ทวิ แต่เห็นว่า
หากจะแก้ไขควรพิจารณาแก้ไขในประมวลกฎหมายอาญาโดยเพ่ิมเป็น
เหตุฉกรรจ์ในบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพ เน่ืองจากเรื่องดังกล่าวมีการ
บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายอาญา  

ความเห็นที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ผู้ที่เคยกระทําผิด
ที่เก่ียวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ในบางมาตรา สามารถขอใบอนุญาตหลัง
พ้นโทษครบแล้ว หากเป็นกรณีที่ศาลตัดสินว่ากระทําผิดโดยเจตนาไม่
สมควรออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนตลอดชีพ  

ความเห็นที่ ๓ ในข้อเท็จจริง คดีส่วนใหญ่เกิดจากอาวุธไม่มี
ทะเบียน (ปืนเถื่อน) ซึ่งในร่างกฎหมายน้ีไม่มีมาตรการใดที่ เป็น
ประโยชน์ในการควบคุมอาวุธไม่มีทะเบียน (ปืนเถื่อน) 

ความเห็นที่ ๔ อาวุธปืนควรจะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหาร
เท่าน้ัน  

 
๔. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องในแต่ละประเด็น 
 มีข้อคัดค้านบางประการ และผู้แสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
๕. คําช้ีแจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํา 

ร่างกฎหมาย 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคดิเห็น คําชี้แจง 
บันทึกหลักการและเหตุผล พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไข

ม าต รา  ๑  พ ระราช บั ญ ญั ติ น้ี เรี ย ก ว่ า 
“พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไข

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

พิจารณาแล้วเหน็ว่าร่างพระราชบัญญัติในมาตราน้ีไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไข 



๗ 
 

ประเด็นที่มีการแสดงความคดิเห็น คําชี้แจง 
เป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 
๘ ๕  ท วิ  ใน ห ม วด  ๖  บท กํ าห น ด โท ษ 
แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

“มาตรา ๘๕ ทวิ ผู้ใดทําให้ผู้ อ่ืน
เกิดความกลัวหรือต่ืนตกใจ โดยการ ขู่เข็ญ
หรือกระทําด้วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่า
วัตถุหรือสิ่ งของน้ัน เป็นอาวุธปืน  เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด หรือแจ้งข้อความ
หรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพ่ือให้
ผู้ อ่ืนเข้าใจว่ามีผู้วางหรือพาไปซึ่งอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ในชุมชน
หรือสถานท่ีแห่งใด และการน้ันเป็นเหตุหรือ
น่าจะเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนที่ อ ยู่ ใน ชุมชนหรือ
สถานที่แห่งน้ันต่ืนตกใจ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๕ ทวิ โดยกําหนด
ลักษณะความผิด หรือการกระทําในลักษณะขู่เข็ญหรือกระทําด้วยวิธี
อ่ืนใด หรือแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพ่ือให้
ผู้อ่ืนเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิด และเกิดความกลัวหรือต่ืนตกใจ สมควรมีกฎหมายที่
ควบคุมการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ให้อยู่ใน
ขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ และมีการ
กําหนดบทลงโทษที่ ชัดเจนไว้โดยเฉพาะย่อมทําให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิดมากขึ้น 
      อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องข้างต้นมีประโยชน์โดย
เห็นควรพิจารณาแก้ไขในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ ลหุโทษ ใน
มาตราท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการพกพาอาวุธไปในเมือง (มาตรา ๓๗๑) , 
การยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ (มาตรา๓๗๖) , การชักหรือแสดง
อาวุธในการวิวาทต่อสู้ (มาตรา ๓๗๙) , การทําให้ผู้อ่ืนเกิดความกลัว 
หรือตกใจ โดยการขู่เข็ญ (มาตรา ๓๙๒) เพ่ือให้สอดคล้องกับร่าง
พระราชบัญญัติน้ี  
 
 
 

ความเห็นอ่ืน ๆ 
 

พิจารณาแล้วเห็นว่าในความเห็นอ่ืน ๆ น้ันจะได้นําไปพิจารณาในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในโอกาสต่อไป 

 
๖. การนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทําร่าง 

       พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วได้นําความคิดเห็นมาเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา                 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี อย่างไรก็ตาม จะนําผลการรับฟังความคิดเห็นน้ีไปประกอบการพิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ                 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

-------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๑.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

 ๑.๒ ผลกระทบที่เกิดข้ึนแก่บุคคลดังกล่าว 
    ด้านเศรษฐกิจ 
   - เชิงบวก 
   .        การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นการส่งเสริมหลักนิติธรรมให้เข้มแข็ง
และเอื้อต่อความสงบสุขของสังคม ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวเป็นสาระสําคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจที่ย่ังยืน       
   - เชิงลบ   
            -ไม่มี- 
    ด้านสังคม 
   - เชิงบวก  
                หลักการที่ประชาชนรับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น 
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น จะสร้างความเชื่อม่ันต่อการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และยังคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นในภาพรวม           
   - เชิงลบ  
     ไม่มี            
    ด้านอื่น ๆ  
   - เชิงบวก              
    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก           
   - เชิงลบ             
    ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ        

 ๑.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเร่ืองใดบ้างที่ต้องถูกจํากัด สิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น (มาตรา ๓๔ 
ของรัฐธรรมนูญฯ)  
  การจํากัดนั้นเป็นการจํากัดเท่าที่จําเป็นหรือไม่ อย่างไร เป็นการจํากัดสิทธิเท่าที่จําเป็น
เพราะเป็นไปเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย         
 
 



๒ 
 ๑.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

๑.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด ประชาชนได้รับความคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ อันจะนํามาซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคม      

๑.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน อันเป็นการส่งเสริมให้หลักนิติธรรมเข้มแข็งและเอื้อต่อความสงบสุข 
ในสังคมซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวเป็นสาระสําคัญส่วนหน่ึงของการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจที่ย่ังยืน         

๑.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร   -  
๑.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม

จะได้รับ ได้แก่                      -       
๑.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย             ไม่มี   
๑.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณท่ีต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดข้ึนกับ

ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคร้ังนี้ เป็นการช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในบังคับใช้
กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายและหลักนิติธรรม        
 
 -----------------------------------  



    หลักฐานการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน      
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 
 

 

 


