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บทนำ 
  
 การก่ออาชญากรรมโดยใช้อาวุธปืนเป็นปัญหาส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยสร้างความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจ ดังจะเห็นได้จาก
ข่าวสารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ เพราะปืนเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง 
อย่างร้ายแรง เมื ่อถูกใช้เป็นเครื ่องมือในการก่ออาชญากรรมย่อมทำให้อาชญากรรมนั้นมีความรุนแรง  
มากยิ ่งขึ ้น จากข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศด้านการวางแผนและนโยบายป้องกันการบาดเจ็บ 
(International firearm injury prevention and policy)  พบว่า ในแต่ละวัน ทั ่วโลกมีการใช้ปืน 
เพื่อก่ออาชญากรรมต่อผู้คนจำนวนมาก โดยมีสถิติการตายและได้รับบาดเจ็บโดยความรุนแรงจากปืนเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องทุกปี๑  อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หนึ่ง ปืนเป็นเสมือนอาวุธที่สามารถใช้ในการป้องกันภัยอันตราย 
ที่เกิดขึ้นกับตนเองและใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้  ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุม
การมี การใช้ และการพกพาปืนเพื ่อจำกัดให้อยู ่ในวัตถุประสงค์ที ่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้อ่ืน 
และสังคม 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนทุกประเทศ แต่มีความแตกต่างกัน  
ในรายละเอียดและความเข้มงวดของการควบคุม๒ สำหรับสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่า 
มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดที่สุดในโลก๓ จากข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการวางแผน 
และนโยบายป้องกันการบาดเจ็บ พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ จำนวนการครอบครองปืนโดยพลเรือนทั้งในรูปแบบ
ที ่ถ ูกกฎหมายและผิดกฎหมายในสิงคโปร์ม ีเพียง ๒๐ ,๐๐๐ กระบอก โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๓  
ของประชากรทั้งหมดในสิงคโปร์๔ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอัตราการครอบครองอาวุธปืน 

 

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  บุคลากรจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๑ International Firearm Injury Prevention and Policy. (n.d.). Gun Policy. Retrieved February 29, 2020, 
from https://www.gunpolicy.org/recent 
 ๒ International Firearm Injury Prevention and Policy. (n.d.). Armed Violence and Guns in South East 
Asia. Retrieved March 1, 2020, from Gun Policy: https://www.gunpolicy.org/firearms/region/south-east-asia 
 ๓ The Law Library of Congress. (2013). Firearms-Control Legislation and Policy. The Law Library of 
Congress, 190.  Retrieved March 18, 2020, from https: / /www. loc. gov/ law/help/ firearms-control/ firearms-
control.pdf 
 ๔ Karp, A.  ( 2018) .  Civilian Firearms Holdings.  Geneva:  Graduate Institute of International and 
Development Studies. 
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ที่ต่ำที ่สุด๕  นอกจากนี้ จากการายงานดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) ซึ ่งจัดทำโดยสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace) พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีสันติภาพ
และความสงบสุขเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอันดับเจ็ดจากประเทศที่ได้รับ 
การประเมินทั ้งสิ ้น ๑๖๓ ประเทศทั ่วโลก โดยมีคะแนนรวม ๑.๓๔๗๖ ซึ ่งเป็นการประเมินจากปัจจัย 
ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมีปัจจัยเกี่ยวกับ 
การเข้าถึงอาวุธปืนขนาดเล็กเป็นตัวชี้วัดสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ในด้านดังกล่าวสิงคโปร์ 
ถูกจัดอยู ่ในอันดับที่สองของโลกมีคะแนน ๑.๒๓๓๗ โดยมีสถิติการก่อคดีอาชญากรรม จำนวนนักโทษ 
ในเรือนจำและยอดผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมอยู่ในระดับต่ำ๘  ในการนี้จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรการที่ประเทศสิงคโปร์ใช ้ในการควบคุมการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน บทความฉบับนี้ 
จึงมุ่งนำเสนอถึงสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนของประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอ่ืนต่อไป 
  
กฎหมายควบคุมอาวุธปืนและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธของประเทศสิงคโปร์ 
 
 ประเทศสิงคโปร์มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยอาวุธและวัตถุ
ระเบิด ค.ศ. ๑๙๑๓ (Arm and Explosives Act)๙ และกฎหมายว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน 
ค.ศ. ๑๙๗๓ (Arms Offences Act 1973)๑๐ โดยมีสาระสำคัญดังนี้  
 
 ๑. กฎหมายว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด ค.ศ. ๑๙๑๓ (Arm and Explosives Act 1913) 
 ตามบทนิยามของกฎหมายว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด คำว่า “อาวุธ” หมายถึง ปืนลม ปืนสั้น ปืนพก 
ปืนลูกดอกไฟฟ้า ปืนอัตโนมัติ ปืนชนิดใด ๆ ที่สามารถปล่อยกระสุน พ่นของเหลว เปลวไฟ หรือสารที่เป็น
อันตรายและหมายความรวมถึงส่วนประกอบของอาวุธดังกล่าว  นอกจากนี้ อาวุธตามกฎหมายดังกล่าว 
ยังหมายถึงดาบปลายปืน ดาบ มีดสั้น หอก และหมายความรวมถึงอาวุธ อุปกรณ์เสริม หรือสิ่งอื ่นใดตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีระบุว่าเป็นอาวุธปืน๑๑  

 

 ๕ ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีอัตราการครอบครองอาวุธปืนต่อประชากรต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด (อ้างอิงจาก: Alpers, P., & Picard, M. (2020, January 23). Guns in Singapore: Number of Privately 
Owned Firearms.  Sydney:  Sydney School of Public Health.  Retrieved March 18, 2020, from 
https://www.gunpolicy.org/firearms/compare/162/number_of_privately_owned_firearms/27) 
 ๖ ประเทศท่ีมีสันติภาพและความสงบสุขเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๑.๐๗๒  
 ๗ อันดับหนึ่งได้แก่ประเทศไอร์แลนด์ มีคะแนน ๑.๑๓๑  
 ๘ Institute for Economics & Peace.  (2019) .  Global Peace Index. Sydney:  Institute for Economics & 
Peace.  Retrieved March 19, 2020, from http: / / visionofhumanity. org/ app/ uploads/ 2019/ 06/ GPI- 2019-
web003.pdf 
 ๙ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๓ ดูกฎหมายฉบับเต็มได้ที่ https://sso.agc.gov.sg/Act/AEA1913#legis 
 ๑๐ ดูกฎหมายฉบับเต็มได้ที่ https://sso.agc.gov.sg/Act/AOA1973  
 ๑๑ คำว ่า ป ืน หมายความรวมถ ึง ป ืนใหญ่ (howitzers) ปืนครก (mortars) ปืนเร ็ว (quick-firing) ปืนกล 
และปืนชนิดอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน  ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒ แห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด 

https://sso.agc.gov.sg/Act/AEA1913#legis
https://sso.agc.gov.sg/Act/AOA1973
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 คำว่า “วัตถุระเบิด” หมายถึง ดินปืน ไนโตรกลีเซอรีน๑๒ ไดนาไมต์ ดินสำลี สารปรอทหรือโลหะ 
ที่สามารถระเบิดได้ ดอกไม้ไฟหรือสารอื ่นไม่ว่าจะคล้ายกับสารดังกล่าวหรือไม่ แต่สามารถใช้หรือผลิต 
เป็นวัตถุระเบิดได้ รวมถึงดอกไม้ไฟ ฟิวส์ จรวด ปืนแก๊ป เครื่องที่มือที่ใช้จุดระเบิด ชนวนระเบิด กระสุนปืน
หรือเครื่องกระสุนปืน และรวมถึงการปรับใช้หรือการตระเตรียมระเบิดตามที่กำหนดไว้  
 มาตรา ๒๑F บทบัญญัติทั ่วไปเกี่ยวกับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้กำหนดไว้ว่า  แม้จะมีบทบัญญัติ
ภายใต้กฎหมายนี้ แต่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตอาจปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้บุคคลได้ หากเห็นว่า
ผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ที ่ไม่มีความเหมาะสมที่จะถือครองใบอนุญาตหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
สาธารณะ สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๑G กำหนดว่า ใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายนี้
มีเงื่อนไขดังนี้  
 (ก) ใบอนุญาตจะหมดอายุหลังจากระยะเวลาตามท่ีได้กำหนดไว้ 
 (ข) ใบอนุญาตจะถูกระงับหรือยกเลิกได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาต โดยไม่ต้องมี
เหตุผล 
 (ค) ใบอนุญาตไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ เว้นแต่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กำหนดภายใต้กฎหมายนี้   
 ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและวัตถุระเบิด มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครอง
หรือเป็นเจ้าของอาวุธปืน นำเข้า ส่งออก ผลิต ซ่อมแซม หรือซื้อขาย อาวุธและระเบิด หรือสารประกอบระเบิด 
บุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวโดยนำเข้า ส่งออก ผลิต หรือซื้อขายปืน อาวุธ วัตถุระเบิด หรือสารประกอบ
วัตถุระเบิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และจำคุกไม่เกิน ๓ ปี กรณีครอบครองปืน
และวัตถุระเบิด หรือสารประกอบวัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕ ,๐๐๐ 
ดอลลาร์สิงคโปร์ และจำคุกไม่เกิน ๓ ปี  
 ตามมาตรา ๑๖ ว่าด้วยการซื้อขายปืนหรืออาวุธปืนจากผู้จำหน่ายที่มีใบอนุญาตโดยปราศจากการ
อนุญาต ห้ามมิให้มีการซื ้อขายปืนหรืออาวุธใด ๆ จากตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตโดยไม่มีใบอนุญาตให้ซื้อ  
และห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ขายขายปืนหรืออาวุธปืนใด ๆ ให้กับบุคคล เว้นแต่เป็นการขายหรือส่งมอบให้
โดยได้รบัอนุญาตตามใบอนุญาตเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์๑๓ 
 ในส่วนของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองและการผลิตวัตถุระเบิด มาตรา ๕ ห้ามมิให้บุคคลใด
ผลิตระเบิดพลาสติกซึ่งไม่ได้ทำเครื่องหมาย เว้นแต่ระเบิดพลาสติกไม่มีเครื่องหมายนั้นได้ผลิตในปริมาณ 
ที่ไม่มากเกินกว่าที ่จำเป็นและผลิตเพื ่อวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย พัฒนาหรือทดลองวัตถุระเบิดใหม่  
หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด เพื ่อการอบรมการตรวจสอบระเบิด หรือการพัฒนาหรือทดสอบอุปกรณ์  
ในการตรวจจับวัตถุระเบิดหรือเพื ่อกิจการเกี ่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์  บุคคลใดที่ฝ ่าฝืนถือว่ามีความผิด 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์และระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี๑๔  
 ห้ามมิให้บุคคลใดครอบครอง โอนการครอบครอง นำเข้า หรือส่งออกระเบิดไม่มีเครื่องหมาย เว้นแต่
ระเบิดนั้นเป็นอุปกรณ์ทางการทหารที่ได้รับอนุญาตให้มีการครอบครองหรือโอนการครอบครองได้ในระหว่าง

 

 ๑๒ สารประกอบทางเคมีที่มีลักษณะเป็นของเหลวและมีคุณสมบัติที่สามารถระเบิดได้ 
 ๑๓ มาตรา ๑๖ แห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด  
 ๑๔ มาตรา ๕ แห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด  



 

๔ 
 

การปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจผู้มีอำนาจ หรือสมาชิกของกองทัพสิงคโปร์ ที่ได้รับอนุญาต 
ครอบครองหรือโอนการครอบครองให้บุคคลอ่ืนในปริมาณไม่เกินกว่าที่จำเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
  (๑) เพ่ือใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือทดลอง 
  (๒) เพ่ือการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบวัตถุระเบิด  
  (๓) เพ่ือนิติวิทยาศาสตร์ 
 ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ ว่าด้วยการครอบครองและการโอนการครอบครองวัตถุระเบิดและสารประกอบ
วัตถุระเบิด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และจำคุกไม่เกิน ๓ ปี  
 สำหรับปืน อาวุธ หรือวัตถุระเบิดที่มีการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะถูกนำไปเก็บรักษาไว้
กับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย โดยบุคคลที่ครอบครองปืน อาวุธ หรือวัตถุระเบิดที่ใบอนุญาตหมดอายุ ถูกระงับ
หรือยกเลิกจะต้องฝากปืน อาวุธ หรือวัตถุระเบิดนั้นไว้กับบุคคลตามที่ระบุไว้ใบอนุญาตหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต และถ้าเจ้าของปืน อาวุธ หรือวัตถุระเบิดที่ฝากไว้ไม่ได้รับคืนภายใน  
๖ เดือนนับแต่วันที่ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่จะถูกริบเป็นของรัฐ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ (๑)  
 บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดในการนำเข้าอาวุธโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๒๒ กำหนดว่า 
ผู้ใดจงใจซ่อนเร้นปกปิดปืน อาวุธ วัตถุระเบิด หรือสารประกอบวัตถุระเบิดด้วยการนำเข้าสิ่งดังกล่าวโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายจะถูกจำคุกสูงสุด ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และในกรณีท่ีมีปกปิดวัตถุระเบิดที่ได้นำเข้า
โดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษ ดังนี้ 
  (ก) กรณีเป็นนิติบุคคลระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 
 (ข) กรณีอ่ืนมีโทษปรับไม่อ่ืน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือท้ังจำทั้งปรับ 
 กรณีการซื้อปืนหรืออาวุธจากบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐ ,๐๐๐ ดอลลาร์
สิงคโปร์ ตามมาตรา ๒๓  
 หมวด ๕ ว่าด้วยการค้นและการจับกุม มาตรา ๓๐ ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการจับกุมโดยไม่ต้องมี
หมายจับบุคคลที่พกพาปืน อาวุธ หรืออาวุธสงคราม วัตถุระเบิดหรือสารประกอบวัตถุระเบิดในลักษณะ 
หรือในสภาพที่น่าเชื่อว่าอาจนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบรอ้ย 
และกรณีที่บุคคลที่ถูกจับกุมโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะถูกนำตัวไปส่งที่สถานีตำรวจที่ใกล้เคียง 
หรือส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 
 ๒. กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธ ค.ศ. ๑๙๗๓ (Arms Offences Act 1973) 
 กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธตราขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๓ โดยกฎหมายฉบับนี้ 
จะไม่กระทบต่อบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ค.ศ. ๑๙๑๓ และกฎหมายที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรที ่บังคับใช้ในสิงคโปร์เกี ่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนและเครื ่องกระสุนโดยมิ ชอบ 
ด้วยกฎหมาย๑๕ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธมีสาระสำคัญ ดังนี้  
 
 
 

 

 ๑๕ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๓. 



 

๕ 
 

 การครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 
 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๔ ผู้ใดครอบครองอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษ
อย่างต่ำ ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี และถูกโบยไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ (๑) 
 มาตรา ๓ (๒) ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๔ ผู้ใดพกพาอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษ
จำคุกอย่างต่ำ ๕ ปีและถูกโบยไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง   
 มาตรา ๓ (๓) ในกรณีที่บุคคลกระทำความผิดหรือถูกจับกุมในขณะที่มีอาวุธปืนต้องระวางโทษจำคุก
ตลอดชีวิตและถูกโบยไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง  
 กรณีกระทำความผิดซ้ำตาม (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่า ๕ ปีแต่ไม่เกิน ๒๐ ปี 
และต้องถูกโบยไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง  
 
 การใช้หรือพยายามใช้อาวุธปืน 
 มาตรา ๔A ผู้ใดใช้หรือพยายามใช้อาวุธในเวลาที ่บุคคลนั้นกระทำหรือพยายามกระทำความผิด 
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือทรัพย์สินของบุคคลใดหรือไม่ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต 
 ความผิดสำหรับผู้ร่วมกระทำ ตามมาตรา ๕ กำหนดว่า หากอาวุธที่ถูกใช้โดยบุคคลซึ่งได้กระทำ 
หรือพยายามกระทำความผิดใด ๆ หรือกรณีความผิดตามมาตรา ๔A บุคคลที่ได้อยู่ร่วมด้วยในการกระทำ
ความผิดนั้น บุคคลนั้นอาจถูกสันนิษฐานว่าเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิด  เนื่องจากบุคคลนั้นได้พกพา
หรือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง หรืออาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้นจะต้องระวางโทษประหาร
ชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำท่ีสมเหตุสมผลที่จะป้องกันไม่ให้มีการใช้อาวุธดังกล่าว  
 
 การค้าอาวุธ 
 มาตรา ๖ (๑) ผู้ใดค้าอาวุธต้องระวางโทษ 
 (ก) ประหารชีวิต หรือ 
 (ข) จำคุกตลอดชีวิตและโทษโบยไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง 
 (๒) ผู้ใดมีอาวุธปืนในครอบครองมากกว่า ๒ กระบอกขึ้นไปจะถือว่าค้าอาวุธ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ 
เป็นอย่างอ่ืน 
 
 การคบหากับบุคคลที่พกพาอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
 มาตรา ๗ ผู้ที ่คบหาหรือถูกพบอยู่กับบุคคลที่พกพาหรือครอบครองอาวุธใด ๆ โดยผิดกฎหมาย 
ในกรณีที่ม ีเหตุให้ส ันนิษฐานว่าได้ร ู ้ถ ึงการพกพาหรือการมีอาวุธปืนอยู ่ในครอบครองของบุคคลนั้น 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าวโดยผิดกฎหมายต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลที่ตนได้คบหา 
หรืออยู่ด้วยในขณะที่ถูกพบ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีผลเหตุอันสมควรเชื่อว่าบุคคลอื่นใดนั้นไม่ได้พกพาอาวุธ
หรือไม่ได้ครอบครองอาวุธโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   
  
 
 



 

๖ 
 

 บทสันนิษฐาน 
 มาตรา ๙ กรณีที่พบอาวุธปืนอยู่ในสถานที่ใด ๆ ให้ถือว่าผู้ครอบครองสถานที่เป็นผู้เจ้าของอาวุธปืน 
เว้นแต่ผู ้ครอบครองสถานที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของอาวุธปืน หรือผู้ครอบครองสถานที่ไม่รู้ 
หรือไม่มีเหตุอันควรจะรู ้ว ่าอาวุธปืนอยู ่ในสถานที่นั ้น และผู ้ครอบครองสถานที ่ได้ ใช้ความระมัดระวัง 
อย่างเพียงพอในการป้องกันไม่ให้มีการนำอาวุธปืนมาเก็บในสถานที่ดังกล่าว 
 
 บทยกเว้น  
  ตามมาตรา ๓ กำหนดข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายนี้ โดยจะไม่ใช้บังคับแก่ 
 (ก) สมาชิกของกองกำลังที ่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นกองกำลังตำรวจ กองกำลัง
อาสาสมัคร หรือกองกำลังท้องถิ่นที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับในสิงคโปร์  เมื่อสมาชิก
นั้นได้พกพาอาวุธปืนเข้ามาในประเทศหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังนั้น 
 (ข) ผู้พกพาอาวุธปืน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบหรือเครื่องแบบซึ่งแต่งในโอกาสงานพิธี 
 (ค) ผู้มีใบอนุญาตหรือได้รับมอบอำนาจพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนภายใต้อำนาจของกฎหมาย  
ลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้บังคับในสิงคโปร์ 
 (ง) สมาชิกองค์กรหรือสมาคมที ่ได ้ร ับมอบอำนาจเป็นพิเศษจากรัฐมนตรีโดยกาประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อสมาชิกดังกล่าวได้พกพาอาวุธปืนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 
บทสรุป  
 
 กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและวัตถุระเบิดและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธ  
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการครอบครอง การใช้ การพกพาอาวุธ และครอบคลุมถึง 
การนำเข้าและการส่งออกอาวุธ ตลอดจนลงโทษผู้กระทำความผิดเกี ่ยวกับอาวุธ โดยเจตนารมณ์สำคัญ 
ที่สะท้อนให้เห็นคือการควบคุมอาวุธปืนมิให้อยู่ในลักษณะที่เป็นอันตราย หรือถูกใช้ในการสร้างความเสียหาย 
หรือความหวาดกลัวแก่ประชาชน ความเข้มงวดของการควบคุมอาวุธปืนในสิงคโปร์ยังเห็นได้จากบทบัญญัติ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิดที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติที่ให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธการออกใบอนุญาต การระงับ หรือการยกเลิกใบอนุญาตได้โดยไม่ต้อง  
ให้เหตุผล รวมถึงอำนาจในการค้นและจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยว่าครอบครองหรือพกพาอาวุธได้โดยไม่ต้องมี 
หมายค้นหรือหมายจับแต่อย่างใด  นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธยังเป็น
กฎหมายที่เข้มงวดทั้งในส่วนของการกำหนดความผิดและบทลงโทษที่มีความรุนแรง โดยมีทั้งโทษโบย จำคุก 
และประหารชีวิต ทั้งยังได้มีการกำหนดบทสันนิษฐานไว้อีกด้วย  ทั้งนี้ การมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
อาวุธปืนที่เข้มงวดมีผลให้ประชาชนเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อกฎหมาย ในแง่หนึ่งกฎหมายดังกลา่ว
จึงมีส่วนช่วยยับยั้งการพกพาอาวุธปืนไปใช้ในการก่ออาชญากรรม และเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์
เป็นประเทศที่มีอัตราการถือครองอาวุธและอัตราการเกิดอาชญากรรมในระดับต่ำ๑๖ จึงอาจสรุปได้ว่ามาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการปัญหาอาชญากรรมและสร้างความสงบ

 
๑๖ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๘. 



 

๗ 
 

เรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมของสิงคโปร์ ดังที่ได้รับการประเมินว่าเป็นประเทศที่มีสันติภาพและความสงบสุข
เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนและอันดับเจ็ดของโลกนั่นเอง    


