
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
__________ 

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
พระยามานวราชเสวี 

ใหไว ณ วันที ่๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด และดอกไมเพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปน 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จงึมีพระบรมราชโองการ

ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาวธุปน เครื่องกระสุนปน

วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและดอกไมเพลิง 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒)  พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและดอกไมเพลิง 

แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๓)  พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและดอกไมเพลิง 

แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 
(๔)  พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและดอกไมเพลิง 

(ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

                                                 
๑รก.๒๔๙๐/๔๒/๕๕๖/๙ กันยายน ๒๔๙๐ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕)  พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและดอกไมเพลิง 
(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

และบรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี้ 
(๑)๒ “อาวุธปน”  หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซ่ึงใชสงเคร่ืองกระสุน

ปนโดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอยางใด ซึ่งตองอาศัยอํานาจ
ของพลังงาน และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวใน
กฎกระทรวง 

(๒)๓ “เครื่องกระสุนปน”  หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด  กระสุนปราย 
กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ท้ังชนิดท่ีมีหรือไมมีกรดแกส เช้ือเพลิง เชื้อ
โรค ไอพิษ  หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ท่ีมีคุณสมบัติ
ลายคลึงกัน หรือเครื่องหรือสิ่งสําหรับอัดหรือทํา หรือใชประกอบเครื่องกระสุนปน 

(๓)๔ “วัตถุระเบิด” คือ วัตถุท่ีสามารถสงกําลังดันอยางแรงตอส่ิงหอมลอมโดย
ฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้น โดยมีส่ิงเหมาะมาทําใหเกิดกําลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุ
ระเบิดนั้นทําใหมีแรงทําลายหรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเช้ือประทุตางๆ หรอื
วัตถุอื่นใดอันมีสภาพคลายคลึงกันซึ่งใช  หรือทําขึ้นเพื่อใหเกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได
ประกาศระบุไวในราชกิจจานเุบกษา 

(๔) “ดอกไมเพลิง”  หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และ
วัตถุอื่นใด อันมีสภาพคลายคลึงกัน 

(๕) “ส่ิงเทียมอาวุธปน”  หมายความวา ส่ิงซ่ึงมีรูปและลักษณะอันนาจะทําให
หลงเชื่อวาเปนอาวุธปน 

(๖) “มี”  หมายความวา มีกรรมสิทธิหรือมีไวในครอบครองแตไมหมายความถึง
การที่อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดท่ีมีไวโดยชอบดวยกฎหมายและตกอยูในความ
ครอบครองของบุคคลอื่นซึ่งไมตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตินี้เทาที่จําเปนเพื่อ
รักษาส่ิงท่ีวาน้ีมิใหสูญหาย 

(๗) “ส่ัง”  หมายความวา  ใหบุคคลใดสงหรือนําเขามาจากภายนอก
ราชอาณาจักร 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม

เพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓ มาตรา ๔ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม

เพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๔ มาตรา ๔ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม

เพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๑ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๘) “นําเขา”  หมายความวา  นําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักรไมวาโดย 
วิธีใด ๆ 

(๙) “รัฐมนตร”ี  หมายความวา   รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕๕  พระราชบัญญัตินี ้เวนแตมาตรา ๘ ทวิ มิใหใชบังคับแก 
(๑) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน

ของ 
(ก) ราชการทหารและตํารวจท่ีมีหรือใชในราชการ 
(ข) หนวยราชการที่มีหรือใชเพื่อปองกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบรอย

ของประชาชน 
(ค) หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใชในการปองกันและรักษาทรัพยสินอัน

สําคัญของรัฐ 
(ง) ราชการทหารและตํารวจตาม (ก) หรอืหนวยราชการตาม (ข) ท่ีมอบให

ประชาชนมีและใชเพื่อชวยเหลือราชการของทหารและตํารวจ หรือของหนวยราชการ แลวแตกรณี 
(๒) อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนประจําเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยาน

ตามปกติ ซึ่งไดแสดงและใหพนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแลว 
(๓) ดอกไมเพลิงสัญญาณประจําเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบิน

ตามปกติ 
หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรอื (ค) รวมท้ังชนิด ขนาด

และการกําหนดจํานวน ตลอดจนการมีและใช การเก็บรักษา การพาติดตัว การซอมแซมหรือ
เปล่ียนลักษณะ และการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ อาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปน ที่ใหหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ดังกลาวมีและใชหรือมอบใหประชาชนมีและใชเพื่อชวยเหลือราชการนั้นใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและเจาหนาที่อื่นและออกกฎกระทรวงในเรื่องตอไปนี้ คือ 
(๑) จํากัดชนิดและจํานวนอาวุธปนของกระทรวงทบวงกรมอื่น  นอกจากของ

ราชการทหารและตํารวจหรือหนวยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง 
(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
(๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมซึ่งตองไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๕ มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วตัถุระเบิด ดอกไมเพลิง 

และส่ิงเทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติัอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วตัถุระเบิด ดอกไมเพลิง 

และส่ิงเทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
ในสวนที่เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (๑) ตามมาตรา ๕ วรรค

สอง และตามมาตรา ๕๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรวมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย 

ในสวนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ดวย 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
อาวุธปน และเครื่องกระสุนปน 

__________ 
 

สวนท่ี ๑ 
อาวุธปน และเครื่องกระสุนปนสวนบุคคล 

__________ 
 

มาตรา ๗  หามมิใหผูใดทํา ซ้ือ มี ใช ส่ัง หรือนําเขา ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่อง
กระสุนปน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ 

 
มาตรา ๘  หามมิใหผูใดมีเครื่องกระสุนปนซึ่งมิใชสําหรับใชกับอาวุธปนที่ตน

ไดรับใบอนุญาตใหมีและใช 
 
มาตรา ๘ ทวิ๗  หามมิใหผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทาง

สาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว เวนแตเปนกรณีท่ีตองมีติดตัวเม่ือมีเหตุ
จําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ 

ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัด
ใหมีข้ึน เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด 

ความในมาตรานี ้มิใหใชบังคับแก 
(๑) เจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและ

ตํารวจ ซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่ 
(๒) ขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม

มาตรา  ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรอื (ค) ซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่เพื่อการปองกันประเทศ
หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ 

(๓) ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใชตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง (๑) (ง) ซ่ึงอยูใน
ระหวางการชวยเหลือราชการและมีเหตุจําเปนตองมี และใชอาวุธปนในการนั้น๘ 
                                                 

๗ มาตรา ๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี 
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๙  ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน ใหออกใหแก
บุคคลสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว 

ใบอนุญาตนั้นใหออกสําหรับอาวุธปนแตละกระบอก 
 
มาตรา ๑๐  อาวุธปนที่ไดออกใบอนุญาตใหตามมาตรากอน ใหนายทะเบียนทํา

เครื่องหมายประจําอาวุธปนนั้นไวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๑  ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนไวเพื่อเก็บใหออกไดสําหรับอาวุธปนที่นาย

ทะเบียนเห็นวาชํารุดจนใชยิงไมไดหรืออาวุธปนแบบพนสมัย หรืออาวุธปนซึ่งไดรับเปนรางวัลจาก
การแขงขันยิงปนในทางราชการ 

 
มาตรา ๑๒  อาวุธปนซึ่งไดรับอนุญาตใหมีไวเพื่อเก็บนั้น หามมิใหยิง และหามมิ

ใหมีเครื่องกระสุนปนไวสําหรับอาวุธปนนั้น 
 
มาตรา ๑๓  หามมิใหออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก 
(๑)  บุคคลซึ่งตองโทษจําคุกสําหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา 

ดังตอไปนี้ 
(ก)  มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ 

มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๙๓ ถึงมาตรา ๓๐๓ 
(ข)  มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพนโทษยังไมเกิน ๕ ป นับแตวันพนโทษ

ถึงวันยื่นคําขอใบอนุญาต เวนแตในกรณีความผิดที่กระทําโดยความจําเปนหรือเพื่อปองกันหรือ
โดยถูกย่ัวโทสะ 

(๒)  บุคคลซึ่งตองโทษจําคุกสําหรับความผิดอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา 
๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ หรือพระราชบัญญัตินี ้มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรอื
มาตรา ๓๘ 

(๓)  บุคคลซึ่งตองโทษจําคุกต้ังแตสองครั้งขึ้นไปในระหวางหาปนับยอนขึ้นไป
จากวันยื่นคําขอ สําหรับความผิดอยางอื่นนอกจากที่บัญญัติไวใน (๑) และ (๒) เวนแตความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔)  บุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(๕)  บุคคลซึ่งไมสามารถจะใชอาวุธปนไดโดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เวนแต

จะมีไวเพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑ 
(๖)  บุคคลซึ่งเปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ

ปรากฏวาเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

                                                                                                                                            
๘ มาตรา ๘ ทว ิวรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๗)  บุคคลซึ่งไมมีอาชีพและรายได 
(๘)  บุคคลซ่ึงไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง 
(๙)  บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอยางรายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความ

สงบเรียบรอยของประชาชน 
สําหรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน หามมิใหออกใหแกบุคคลซ่ึงมีช่ือใน

ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และมีถ่ินท่ีอยูประจําในทองท่ีท่ีบคุคลน้ันขอ
อนุญาต นอยกวาหกเดือน๙ 

 
มาตรา ๑๔  บุคคลใดมีความประสงคใหผูอ่ืนมีและใชอาวุธปน หรือเครื่องกระสุน

ปน สําหรับรักษาทรัพยสินของตนอันจักตองใชใหผูอื่นดูแล หรือจักตองสั่ง นําเขา หรือซื้ออาวุธปน
หรือเครื่องกระสุนปนเพื่อความประสงคเชนวานั้น อาจขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษจากนาย
ทะเบียนทองท่ีท่ีบุคคลน้ันมีถ่ินท่ีอยู หนังสืออนุญาตนี้นายทะเบียนจะออกใหไดแตโดยอนุมัติของ
เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไว 

ผูจะรับมอบอาวุธปนตามความในวรรคกอน ตองเปนผูไมตองหามตาม 
มาตรา ๑๓ 

 
มาตรา ๑๕  ในการสั่งอาวุธปน หรือเครื่องกระสุนปนตามหมวดนี้ ใหนํามาตรา 

๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  ในการนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ใหผูนําเขาแจงเปน

หนังสือและสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไวแกพนักงานศุลกากร ณ ดานท่ีแรกมาถึงจาก
นอกราชอาณาจักร เวนแตในกรณีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดใหมอบแกพนักงาน
ศุลกากร ณ ดานอื่น 

เมื่อพนักงานศุลกากรไดรับหนังสือแจงและรับมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนไวแลว ใหแจงเปนหนังสือไปยังนายทะเบียนทองท่ีท่ีใกลท่ีสุด 

แตถาผานเขามาในทองที่ที่ไมมีดานศุลกากร ใหผูนําเขาแจงเปนหนังสือและสง
มอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไวแกนายทะเบียนทองที่ หรือผูทําการแทนนายทะเบียนทองท่ี
ท่ีใกลท่ีสุดโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๗  ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันสงมอบอาวุธปนหรือเครื่อง

กระสุนปนแกพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนทองที่ตามมาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีผูนําเขายังไมได
รับอนุญาต ใหผูนําเขายื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นตอนาย
ทะเบียนทองท่ีท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู 

                                                 
๙ มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ 

ลงวนัที ่๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถานายทะเบียนอนุญาตใหนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ใหผูนําเขา
ขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันรับแจงความการอนุญาตนั้นเปนหนังสือ 

ถานายทะเบียนไมอนุญาตใหส่ังเปนหนังสือ ใหผูนําเขาสงกลับออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นภายในกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันและไม
เกินหกเดือน นับแตวันที่ผูนําเขาไดรับคําสั่ง ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําสั่งใหผูนําเขาทราบได ให
นายทะเบียนโฆษณาคําสั่งนั้นทางหนังสือพิมพและปดประกาศในที่เปดเผยเปนเวลาไมนอยกวา
เจ็ดวันเมื่อพนกําหนดใหถือวาผูนําเขาไดทราบคําสั่งนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๘  ถาอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนซึ่งไดมอบไวแกพนักงานศุลกากร

หรือนายทะเบียนทองที่ตามมาตรา ๑๖ เปนของสําหรับใชสวนตัวโดยปกติของผูนําเขาซึ่งเดิน
ทางผานหรือจะอยูในราชอาณาจักรชั่วคราว ใหพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนทองที่แลวแต
กรณีรักษาไวจนเมื่อผูนําเขานั้นจะออกไปนอกราชอาณาจักรจึงคืนให แตถาผูนําเขาประสงคจะใช
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นระหวางที่อยูในราชอาณาจักร ก็ใหขอรับใบอนุญาตใหมีและใช
ชั่วคราวตอนายทะเบียนทองที่หรือเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีจะไดกําหนดขึ้นเพื่อการนี ้

 
มาตรา ๑๙  ถาผูนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนมิไดย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสงมอบ หรือในกรณีที่นายทะเบียนทองที่อนุญาตให
นําเขาแลว ผูนําเขาไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนส่ังอนุญาต
หรือมิไดสงกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนตามมาตรา ๑๗ หรือเม่ือ
ไดรับอนุญาตใหนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแลวไมมารับอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนนั้นไปจากพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนทองที่จนพนกําหนดอายุใบอนุญาต หรือผูนําเขา
ซึ่งไดเดินทางผานหรือจะอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวไมรบัคืนอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไป
เมื่อออกนอกราชอาณาจักร ใหอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๒๐  อาวุธปนที่สั่งหรือนําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว 

ใหผูรับใบอนุญาตนําไปขออนุญาตมีและใชตอนายทะเบียนทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับ
มอบไปจากพนักงานศุลกากร 

 
มาตรา ๒๑  ถาอาวุธปนท่ีไดรับอนุญาตแลวถูกทําลายหรือสูญหายโดยเหตุใด ๆก็

ดี ใหผูรับใบอนุญาตแจงเหตุและสงมอบใบอนุญาตตอนายทะเบียนทองที่ซึ่งตนอยูหรือที่เกิดเหตุ
ภายในสิบหาวันนับแตวันทราบเหตุ 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๒๑๐  ใหเจาพนักงานตอไปนี ้มีอํานาจออกใบอนุญาตใหแกบุคคลที่
ไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน มีอาวุธปนติดตัวไปไดตามความที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี ้

(๑) อธิบดีกรมตํารวจ สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผูท่ีมีถ่ินท่ีอยู

ในเขตจังหวัดนั้น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือถาผูรับใบอนุญาตแสดงตนให

เปนที่หวาดเสียวตอประชาชน ผูออกใบอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรานี้โดยมี
กําหนดระยะเวลา หรือจะส่ังเพกิถอนเสียก็ได 

 
มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตสําหรับอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ตามความในสวนนี้

จะออกไดแตตามประเภทและมีกําหนดอายุ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ใบอนุญาตใหทํา  ใหออกไดเฉพาะสําหรับทําดินปนมีควันสําหรับใชเองและ

เฉพาะผูที่ไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนซึ่งใชดินปนมีควัน มีอายุตลอดเวลาท่ีผูนัน้มี
ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนนั้นอยู 

(๒)  ใบอนุญาตใหซื้อ มีอายุหกเดือนนับแตวันออก 
(๓)  ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน มีอายุตลอดเวลาท่ีผูรับ

ใบอนุญาตเปนเจาของอาวุธปนนั้น 
(๔)  ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเครื่องกระสุนปนชั่วคราวมีอายุหกเดือน

นับแตวันออก 
(๕)  ใบอนุญาตใหสั่ง หรือนําเขา มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
(๖)  ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนไวเพื่อเก็บมีอายุตลอดเวลาที่ผูรับใบอนุญาตมีอาวุธ

ปนนั้นไวเพื่อเก็บ 
(๗)  ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว มีอายุหน่ึงป นับแตวันออก 
 

สวนท่ี ๒ 
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนสําหรับการคา 

__________ 
 
มาตรา ๒๔  หามมิใหผูใด ทํา ประกอบ ซอมแซม เปล่ียนลักษณะ ส่ัง นําเขา มี

หรือจําหนาย ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนสําหรับการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนทองท่ี 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๒ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม เปล่ียนลักษณะ มี หรือจําหนาย
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนสําหรับการคานั้น เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลวจึงใหนาย
ทะเบียนทองท่ีออกให 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหออกใบอนุญาตตามความในสวนนี้แกบุคคลตอไปนี้ 
(๑)  บุคคลที่ตองหามตามมาตรา ๑๓ 
(๒)  บุคคลที่ตองคําพิพากษาของศาล ใหปรับต้ังแตสองคร้ังข้ึนไป หรือจําคุก

แมแตคร้ังเดียว ฐานกระทําความผิดตอพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและ
ดอกไมเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ หรือพระราชบัญญัตินี ้และพนโทษครั้งสุดทายยังไมเกินสิบป
นับแตวันพนโทษถึงวันย่ืนคําขอใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๗  โดยอนุมัติของรฐัมนตรี นายทะเบียนทองที่จะกําหนดเงื่อนไขลงใน

ใบอนุญาตวาดวยกําหนดเวลาการจําหนายการเก็บรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนก็ไดตาม
สมควร 

 
มาตรา ๒๘  ผูรับใบอนุญาตตามความในสวนนี ้ตองทําบัญชีตามที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวงทั้งตองรับผิดชอบรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่มีอยูใหตรงกับบัญชีเชนวานั้น 
 
มาตรา ๒๙  ผูรับใบอนุญาตใหทําหรือประกอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  ผูรับอนุญาตใหสั่งอาวุธปน หรือเครื่องกระสุนปน ตองนําใบอนุญาต

นั้นไปแสดงตออธิบดีกรมศุลกากรหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพื่อการนี้
กอนสั่ง 

 
มาตรา ๓๑  เมื่ออาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนตามใบอนุญาตใหสั่งเขามาถึงแลว 

ถาไมมีผูรับไปจากกรมศุลกากรภายในกําหนดสี่เดือนนับแตวันเขามาถึง ใหเจาพนักงานศุลกากร
แจงเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาต แตถาสงหนังสือนั้นไมได ก็ใหแจงแกเจาของยานพาหนะหรือผู
ขนสงที่นําเขาใหสงกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
นั้น มิฉะนั้นใหอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๓๒  อาวุธปนที่สั่งหรือนําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว

ใหผูรับใบอนุญาตนําไปจดทะเบียนยังนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่รับ
มอบไปจากพนักงานศุลกากร และใหนายทะเบียนทําเครื่องหมายประจําอาวุธปนนั้นไวตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๓  ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปนจะทํา
การเชนวานี้ไดแตเฉพาะแกอาวุธปนที่มีผูไดรับใบอนุญาตใหมีและใช และเมื่ออาวุธปนนั้นมี
เครื่องหมายถูกตองตามใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหจําหนายอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแกผูที่ไมไดรับ

ใบอนุญาตใหซื้อหรือมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน 
 
มาตรา ๓๕  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม เปล่ียนลักษณะ หรอืมี และ

จําหนายอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้น จะทําการเชนวานี้ไดแตเฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว
ในใบอนุญาต และเมื่อจะยายสถานที่ทําการจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน
ทองท่ีเสียกอน 

 
มาตรา ๓๖  ใบอนุญาตตามความในสวนนี้ มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
 
มาตรา ๓๗  ผูรับใบอนุญาตคนใด ใบอนุญาตสิ้นอายุและไมไดตออายุอีก ตอง

จัดการจําหนายอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนที่มีอยู หรือสงออกนอกราชอาณาจักรใหหมดภายใน
กําหนดหกเดือน นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในระหวางเวลานั้น ถานายทะเบียนทองท่ี
เห็นสมควรเพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน จะเรียกมาเก็บรักษาเสียเอง หรือเขาควบคุมการ
เก็บรักษาก็ได แตตองใหเจาของไดรับความสะดวกตามสมควรในอันที่จะจัดการจําหนายหรือ
สงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้น 

เมื่อครบกําหนดหกเดือนแลว ถายังจําหนายหรือสงออกนอกราชอาณาจักรไม
หมดใหผูรับใบอนุญาตสงมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่เหลืออยูแกนายทะเบียนทองที่
ภายในกําหนดเจ็ดวัน 

เมื่อไดรับมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามวรรคสองแลว ใหนายทะเบียน
จัดการขายทอดตลาดอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนนั้นภายหลังที่ไดประกาศขายทอดตลาดและ
แจงใหเจาของทราบแลวตามสมควร ไดเงินสุทธิเทาใดใหสงมอบแกเจาของ 

 
หมวด ๒ 
วัตถุระเบิด 

__________ 
 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูใด ทํา ซ้ือ มี ใช ส่ัง นําเขา คา หรือจําหนายดวยประการ

ใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิด เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ 
นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๓๙  หามมิใหออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แกบุคคลที่ตองหาม

ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๒๕ แลวแตกรณี 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๐  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนทองที่อาจกําหนดเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตวาดวยการเก็บรักษาวัตถุระเบิดไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๑  ในการทํา ส่ัง นําเขา มี หรือคาซึ่งวัตถุระเบิดใหนํามาตรา ๑๖ มาตรา 

๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๔ มาตรา 
๓๕ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่สั่งหรือนําเขาซึ่งวัตถุระเบิด และเจาพนักงานเปนผูเก็บ

รักษาวัตถุระเบิดไว ถาผูส่ังหรือนําเขาไมนําใบอนุญาตใหมีและใชมารับเอาไปภายในหนึ่งปนับแต
วันที่เขามาถึงในกรณีที่มิใชสําหรับการคา หรือภายในสองปนับแตวันที่เขามาถึงในกรณีสําหรับ
การคา ใหวัตถุระเบิดนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๔๓  หามมิใหยายวัตถุระเบิดจากท่ีแหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง เวนแต

ไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีกําหนดไว และในการยายตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
ในหนังสืออนุญาตนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๔  ผูสั่งหรือนําเขาซึ่งวัตถุระเบิด ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูเก็บรักษา

ตองเสียคาธรรมเนียมการเก็บรักษาตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
เพื่อปองกันภยันตราย เจาพนักงานผูเก็บรักษาวัตถุระเบดิ จะเอาวัตถุระเบิดนั้น

ไปทําการตรวจ และถาจําเปนจะทําลายเสียก็ได 
 
มาตรา ๔๕  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในหมวดนี้ มีอายุใชไดหน่ึงปนับแตวัน

ออก 
 
มาตรา ๔๖  บทบัญญัติในหมวดนี้ไมใชบังคับแกเครื่องกระสุนปนและดอกไม

เพลิงตามท่ีบัญญัติไวในหมวดอ่ืน 
 

หมวด ๓ 
ดอกไมเพลิง 
__________ 

 
มาตรา ๔๗  หามมิใหผูใดทํา ส่ัง นําเขา หรือคาซ่ึงดอกไมเพลิง เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ 
 
มาตรา ๔๘  ในการทํา ส่ัง นําเขา หรือคาดอกไมเพลิงใหนํามาตรา ๑๖ มาตรา 

๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา 
๓๕ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๙  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนทองที่อาจกําหนดเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตวาดวยการเก็บรักษาดอกไมเพลิงก็ไดตามสมควร 

 
มาตรา ๕๐  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในหมวดนี้มีอายุใชไดหนึ่งปนับแตวัน

ออก 
 
มาตรา ๕๑  ถาปรากฏวาที่เก็บ ทํา หรือคาดอกไมเพลิง อาจเปนอันตรายแก

ประชาชน เพื่อความปลอดภัยนายทะเบียนทองที่จะสั่งใหผูรับใบอนุญาตจัดการตามความจําเปน
หรือจะใหยายสถานที่นั้นเสียก็ได 

 
หมวด ๔ 

สิ่งเทียมอาวุธปน 
__________ 

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหผูใดส่ัง นําเขา หรือคาซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปน เวนแตไดรับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ 
 
มาตรา ๕๓  ในการสั่ง นําเขา หรือคาส่ิงเทียมอาวุธปน ใหนํามาตรา ๑๖ มาตรา 

๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๔  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในหมวดนี้ มีอายุใชไดหน่ึงปนับแตวัน

ออก 
 

หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

__________ 
 
มาตรา ๕๕๑๑  ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุ

ระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหไดตาม มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖  รัฐมนตรีมีอํานาจหามมิใหออกใบอนุญาตอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน

ปนเฉพาะบางชนิดในบางทองท่ี หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๗  ในคราวมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งหามหรือจํากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภท

                                                 
๑๑ มาตรา ๕๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 

และส่ิงเทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือบางประเภทในชั่วระยะเวลาที่กําหนดหรือจะออกคําสั่งโดยประกาศหรือแจงเปนหนังสือให
ผูรับใบอนุญาตสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดแกเจาพนักงานเพื่อเก็บรักษาไว
หรือจะส่ังใหจําหนายเสียก็ได ในกรณีที่สั่งใหจําหนายใหนํามาตรา ๖๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
และถาไมอาจปฏิบัติตามที่กลาวแลว จะสั่งใหจําหนายแกทางราชการในราคาอันสมควรก็ได 

คําสั่งนี้จะกําหนดใหใชบังคับในบางทองที่หรือท่ัวราชอาณาจักรก็ได 
 
มาตรา ๕๘  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดเฉพาะตัว

ผูรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๙  หามมิใหโอนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดใหแกผูที่

มิไดรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๖๐  เมื่อผูรับใบอนุญาตไดรับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด

ดอกไมเพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปนซึ่งไดสงเขามาตามใบอนุญาตใหสั่งฉบับใดไปพนจากอารักขา
ของเจาพนักงานศุลกากรแลว แมวาผูรับใบอนุญาตจะมิไดสั่งอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิดดอกไมเพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปนเชนวานี้เขามาครบตามที่อนุญาตไวในใบอนุญาตก็ดี 
ใบอนุญาตฉบับนั้นเปนอันใชสั่งไมไดอีกตอไป 

 
มาตรา ๖๑  อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง หรือส่ิงเทียม

อาวุธปนที่สงเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีผูรับใบอนุญาตใหสั่ง ใหตกเปนของแผนดิน แตถา
ภายในสี่เดือนนับแตวันที่ของเขามาถึง ผูสงไดย่ืนคํารองขอสงกลับออกนอกราชอาณาจักร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะส่ังอนุญาตก็ได เมื่อเปนที่พอใจวาผูสงไมมีสวนในการกระทํา
ผิดกฎหมาย 

 
มาตรา ๖๒  ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนคนใดยายถิ่นที่อยู ใหแจง

การยายแกนายทะเบียนทองที่ภายในสิบหาวันนับแตวันยาย และถายายไปอยูตางทองท่ีใหแจงการ
ยายแกนายทะเบียนทองที่ใหมใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายไปถึงอีกดวย 

 
มาตรา ๖๓  ถานายทะเบียนทองที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

นี ้ผูย่ืนคําขอใบอนุญาตอาจอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการ
ปฏิเสธเปนหนังสือ คําอุทธรณใหยื่นตอนายทะเบียนทองที่  และใหนายทะเบียนเสนอคําอุทธรณ
นั้นตอรัฐมนตรีโดยมิชักชา คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหแจงเปนหนังสือไปยังผูยื่นคําขอใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีการอุทธรณ ระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบญัญัตินี้เพื่อการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของนายทะเบียนทองที่ใหสงกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนตามมาตรา ๑๗ หรือใหจัดการจําหนายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดตามมาตรา 
๖๔ ใหนับแตวันที่ผูยื่นคําขอใบอนุญาตไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและเมื่อไดย่ืน



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อุทธรณตอรัฐมนตรีแลว การปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนทองที่นั้นใหพักไวจนถึงวันที่ผูยื่นคํา
ขอใบอนุญาตไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตร ี

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๖๔  ถาผูไดรับใบอนญุาตตาย ใหผูซ่ึงมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรอื

วัตถุระเบิด หรือใบอนุญาตของผูตายตกอยูในความครอบครองแจงการตายตอนายทะเบียนทองที่
ซ่ึงตนอยู หรือนายทะเบียนทองที่ที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนทองที่ที่ผูรับใบอนุญาตตาย
ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบการตายของผูรับใบอนุญาต 

นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหเก็บรักษาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด 
ของผูรับใบอนุญาตที่ตายไวอยางไร และ ณ ที่ใดก็ไดตามควรแกกรณ ีและถามีขอโตเถียงถึงเรื่อง
สิทธิของทายาท ก็ใหเก็บรักษาไวจนกวาขอโตเถียงนั้นถึงที่สุด 

ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย หรือถามีขอโตเถียงถึง
เรื่องสิทธิของทายาทนับแตวันที่ขอโตเถียงนั้นถึงที่สุด ผูจัดการมรดกหรือทายาทในกรณีที่ไมมี
ผูจัดการมรดกอาจขอใบอนุญาตใหมได เมื่อนายทะเบียนไดออกใบอนุญาตใหแลว ใหมอบอาวุธ
ปนเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดนั้นแกผูรับใบอนญุาตใหม ถาไมออกใบอนุญาตใหใหมก็ให
แจงความใหผูขอทราบ และสั่งใหจัดการจําหนายสิ่งเหลานั้นภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันรับ
คําสั่งมิฉะนั้นใหนายทะเบียนทองที่มีอํานาจจัดการขายทอดตลาดสิ่งเหลานั้น ไดเงินจํานวนสุทธิ
เทาใดใหสงมอบแกผูมีสิทธิ 

 
มาตรา ๖๕  ผูรับใบอนุญาตคนใดตกเปนผูซึ่งจะออกใบอนุญาตใหไมไดตาม

ความในพระราชบัญญัตินี ้ใหแจงพฤติการณนั้น และสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุ
ระเบิด และใบอนุญาตใหแกนายทะเบียนทองท่ีโดยไมชักชา และใหนายทะเบียนทองที่หรือ
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย 

ถาผูรับใบอนุญาตเปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบใหผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูควบคุมดูแล
แลวแตกรณีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามความในวรรคกอน 

 
มาตรา ๖๖  ถาปรากฏวาผูที่ไดรับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้เปนผู

ซึ่งจะออกใบอนุญาตใหไมได ใหนายทะเบียนทองที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย
เมื่อไดรับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหผูรับใบอนุญาตสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรอื
วัตถุระเบิด และใบอนุญาตแกนายทะเบียนทองที่โดยไมชักชา 

ถาผูรับใบอนุญาตเปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
หรือเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ใหผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูควบคุมดูแล
แลวแตกรณี มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามความในวรรคกอน 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๗  อาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ซึ่งสงมอบไวตามมาตรา 
๖๕ หรือมาตรา ๖๖ นั้น ใหผูสงมอบจัดการโอนเสียภายในเกาสิบวันนับแตวันที่สงมอบ ถาโอนได
ใหนายทะเบียนทองที่มอบแกผูรับโอนไป แตถาโอนไมไดใหนายทะเบียนจัดการขายทอดตลาด
ภายหลังที่ไดประกาศและแจงใหผูสงมอบทราบแลวตามสมควร ไดเงินสุทธิเทาใดใหมอบแกผูมี
สิทธิ 

 
มาตรา ๖๘  เมื่อมีพฤติการณอันสมควรสงสัยวา ผูรับใบอนุญาตคนใดจะเปนผู

ตองหามในการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) หรอื (๙) นายทะเบียนทองท่ีมีอํานาจ
เรียกประกันหรือทัณฑบนจากผูนั้นได 

ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวแลว หาประกันใหเปนที่เชื่อถือไมได หรือไมยอมทํา
ทัณฑบนภายในเวลาอันสมควรตามท่ีนายทะเบียนไดกําหนดให ซ่ึงตองไมนอยกวาสามสิบวันให
ถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นเปนผูซึ่งจะออกใบอนุญาตใหไมได และใหนํามาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙  เมื่อใบอนุญาตสูญหายเปนอันตรายหรือลบเลือนอานไมออก ใหผูรับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนทองที่ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีทราบ
เหตุน้ัน ถานายทะเบียนเห็นวามีเหตุผลเปนที่เชื่อถือไดก็ใหออกใบแทนใหตามเง่ือนไขของ
ใบอนุญาตเดิม แตถาใบอนุญาตที่สูญหายไดคืนในภายหลัง ก็ใหสงใบแทนนั้นแกนายทะเบียน
ทองท่ีภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดคืน 

 
มาตรา ๗๐  หามไมใหผูใดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดผาน

ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรบัหนังสืออนุญาตจากรัฐมนตร ีหรือเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
เพื่อการนี ้

ผูนําหนังสืออนุญาตใหนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดผาน
ราชอาณาจักรจะนําสิ่งเชนวานั้นผานราชอาณาจักรไดเฉพาะแตทางดานศุลกากร ซึ่งรัฐมนตรี
กําหนดไว และตองแจงความตามแบบพิมพของกรมศุลกากรแกพนักงานศุลกากร 

เมื่อพนักงานศุลกากรไดรับแจงความตามวรรคกอนแลว ใหแจงเรื่องใหนาย
ทะเบียนทองท่ีทราบ ถานายทะเบียนทองท่ีเห็นเปนการจําเปนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจะ
จัดการควบคุมอาวุธปน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิดในระหวางที่อยูในราชอาณาจักรก็ได และ
ผูรับหนังสืออนุญาตเปนผูออกคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๗๑  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจจํากัดจํานวนรานคา และกําหนดจํานวนชนิด

และขนาดอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนสําหรับการคา
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 
__________ 

 
มาตรา ๗๒๑๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และ

ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
ถาการฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนเพียงกรณีเกี่ยวกับสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปน

ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง หรือเปนกรณีมีเครื่องกระสุนปนผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสิบปหรือไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนเพียงการมีอาวุธปนที่เปนของผูอื่นซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตใหมีและใชตามกฎหมาย ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ถาการฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนการทําเครื่องกระสุนปนที่ทําดวยดินปนมีควัน
สําหรับใชเอง โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท๑๓ 

 
มาตรา ๗๒ ทวิ๑๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสาม มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาผูนั้นฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ วรรคสองดวย ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ผูไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวผูใดฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ วรรคสองตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓๑๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงยี่สิบป 

และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๗๒ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๓ มาตรา ๗๒ วรรคส่ี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๔ มาตรา ๗๒ ทว ิแกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี 

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๕ มาตรา ๗๓ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๗๓ ทวิ๑๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๔๑๗  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๑๖ วรรค

หน่ึง หรือวรรคสาม ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ หรือฝาฝนมาตรา ๓๘ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๕๑๘  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตาม มาตรา ๒๘ มาตรา 

๓๔  มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ วรรคสอง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๖๑๙  ผูใดฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๒๗ 

หรือมาตรา ๒๙ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอย
บาทถึงหาพันบาท 

 
มาตรา ๗๗๒๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๒ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ัง

นายทะเบียนทองท่ีตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๘๒๑  ผูใดทํา  ประกอบ  ซอมแซม  เปล่ียนลักษณะ  ซ้ือ มี ใช  ส่ัง หรอื

นําเขา  ซ่ึงอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  หรือวัตถุระเบิด  นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๕๕  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงจําคุกตลอดชีวิต 

ผูใดคา  หรือจําหนายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตย่ีสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต 

                                                 
๑๖มาตรา ๗๓ ทว ิแกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี 

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๗ มาตรา ๗๔ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๘ มาตรา ๗๕ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๙ มาตรา ๗๖ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๐ มาตรา ๗๗ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๑ มาตรา ๗๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 

และส่ิงเทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๘ ) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูใดใชอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  หรือวัตถุระเบิด  นอกจากที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ ในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
๒๘๘มาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๓๗ มาตรา ๓๓๙ หรือมาตรา ๓๔๐ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวิต 

การกระทําความผิดตามวรรคสองหรือวรรคสาม  ถาอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน 
หรือวัตถุระเบิดนั้น  โดยสภาพมีอานุภาพไมรายแรงตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงจําคุก
ตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๗๙๒๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนคําสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๗ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๐๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๓ หรือฝาฝน

เงื่อนไขตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๑๒๔  ผูใดฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ หรือฝาฝน

มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๒๒๕  ผูใดสั่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 

๓๐ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๓๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรอื

มาตรา ๖๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๘๔๒๗  ผูใดฝาฝนตอบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกไมเพลิงตามมาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือฝาฝน

                                                 
๒๒ มาตรา ๗๙ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๓ มาตรา ๘๐ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๔ มาตรา ๘๑ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๕ มาตรา ๘๒ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๖ มาตาม ๘๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 

และส่ิงเทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๗ มาตรา ๘๔ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เงื่อนไขตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๘ หรอื
มาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๘๕๒๘  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปนตามมาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๗ วรรคสอง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๕๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
บทเฉพาะกาล 
__________ 

 
มาตรา ๘๖  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ไมวาชนิดหรือ

ขนาดใดซึ่งยังไมไดรับใบอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรอื
วัตถุระเบิดดังกลาวแลวมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการใหถูกตองตามพระราชบัญญตัินี้ตอนาย
ทะเบียนทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี ้และมิใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๕๕ มาใชบังคับ 

เพื่อการนี ้รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ก็ได 

 
มาตรา ๘๗  บรรดาใบอนญุาตที่ออกใหตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่อง

กระสุนปน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิงกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป
จนกวาใบอนุญาตนั้น ๆ ส้ินอายุ แตถาผูรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนคนใด จะขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุก็ใหทําได 

 
มาตรา ๘๘  ในการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหแกผูที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิดและดอกไมเพลิงอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ 
(๔) มาใชบังคับ สําหรับอาวุธปนตามใบอนุญาตเดิมนั้น 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือตร ีถ. ธํารงนาวาสวัสดิ ์

นายกรัฐมนตร ี
 

                                                 
๒๘ มาตรา ๘๕ แกไขโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันที ่๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
__________ 

 
ลําดับท่ี ประเภท บาท 

๑. ๒๙ ใบอนุญาตใหทําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
ก.ครั้งแรก ฉบบัละ ๕๐,๐๐๐ 
ข.ตออายุปตอไป ฉบบัละ ๕,๐๐๐ 

๒.๓๐ ใบอนุญาตใหคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
ก.ครั้งแรก ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ 
ข.ตออายุปตอไป ฉบบัละ ๑,๕๐๐ 

๓. ใบอนุญาตใหประกอบ ซอมแซม 
เปลี่ยนลักษณะอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน ฉบบัละ ๒๕๐ 

๔. ใบอนุญาตใหทําดินปนมีควัน 
สําหรับการคา ฉบบัละ ๒๐๐ 

๕. ใบอนุญาตใหทําดินปนมีควัน 
สําหรับใชเอง ฉบบัละ ๕ 

๖.๓๑ ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังตอไปนี้ 
ก.ปนยาวประจุปาก ปนอัดลม ฉบบัละ ๒๐๐ 

ข.ปนอื่น ๆ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ 
๗.๓๒ ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ฉบบัละ ๑,๐๐๐ 
๘. ใบอนุญาตใหสั่งหรือนําเขาซึ่งอาวุธปน กระบอกละ ๓๐ 
๙.๓๓ ใบอนุญาตใหสั่งหรือนําเขาซึ่งสวนหนึ่ง 

สวนใดของอาวุธปน และเครื่องกระสุน 
ปน ฉบบัละ ๒๐ 

๑๐. ใบอนุญาตใหสั่งหรือนําเขาซึ่งกระสุนปน 

                                                 
๒๙ อัตราคาธรรมเนยีมลําดับท่ี ๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓๐ อัตราคาธรรมเนยีมลําดับท่ี ๒  แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓๑ อัตราคาธรรมเนยีมลําดับท่ี ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธ เครื่องกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๒ อัตราคาธรรมเนยีมลําดับท่ี ๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๓ อัตราคาธรรมเนยีมลําดับท่ี ๙  แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นอกจากกระสุนอัดลม  จํานวนไมเกิน 
หนึ่งพันนัด ฉบบัละ ๒๐ 
ถาจํานวนเกินกวาหนึ่งพันนดัใหเรียก 
เก็บเพิ่มอีกรอยละหรือเศษของรอย ๒ 

๑๑. ใบอนุญาตใหสั่งหรือนําเขาซึ่งกระสุนปน 
อัดลม รอยละหรือเศษของรอย ๑ 

๑๒. ใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปน กระบอกละ ๑๐ 
๑๓. ใบอนุญาตใหซื้อกระสุนปนนอกจากกระสุน 

อัดลม รอยละหรือเศษของรอย ๒ 
๑๔. ใบอนุญาตใหซื้อกระสุนปนอัดลม 

รอยละหรือเศษของรอย ๑ 
๑๕. ใบอนุญาตใหซ้ือสวนใดสวนหน่ึงของ 

อาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ฉบบัละ ๕ 
๑๖. ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน 

ที่นําเขามาชั่วคราว ฉบบัละ ๑๐ 
๑๗.๓๔ ใบอนุญาตใหทําวัตถุระเบิด 

ก.ครั้งแรก ฉบบัละ ๕๐,๐๐๐ 
ข.ตออายุปตอไป ฉบบัละ ๖,๐๐๐ 

๑๘.๓๕ ใบอนุญาตใหคาวัตถุระเบิด 
ก.ครั้งแรก ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ 
ข.ตออายุปตอไป ฉบบัละ ๑,๕๐๐ 

๑๙.๓๖ ใบอนุญาตใหสั่งหรือนําเขาซึ่งวัตถุ 
ระเบิดรวมทั้งเครื่องเครื่องอุปกรณ 
หรือเฉพาะเครื่องประกอบหรือเครื่อง 
อุปกรณอยางเดียว ฉบบัละ ๒๐๐ 
ถาจํานวนวัตถุระเบิดมีน้ําหนกั 
เกินกวา ๕๐ ปอนดใหเรียกเก็บเพิ่มอีก 
ในอัตรา ๕๐ ปอนด หรือเศษของ ๕๐ ปอนด  ๑๐ 

๒๐. ใบอนุญาตใหมีหรือซ้ือวัตถุระเบิดรวมทั้ง 

                                                 
๓๔ อัตราคาธรรมเนยีมลําดับท่ี ๑๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติอาวุธ เครื่องกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓๕ อัตราคาธรรมเนยีมลําดับท่ี ๑๘  แกไขโดยพระราชบัญญติัอาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓๖ อัตราคาธรรมเนยีมลําดับท่ี ๑๙  แกไขโดยพระราชบัญญติัอาวุธ เคร่ืองกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เครื่องประกอบและเครื่องอุปกรณหรือ 
เฉพาะเครื่องประกอบและเครื่องอุปกรณ 
อยางเดียวเพื่อใชทําการระเบดิ 
ในกิจการตาง ๆ  ฉบบัละ ๒๐๐ 

๒๑. ใบอนุญาตใหสั่ง นําเขา ทํา คา 
หรือมีวัตถุระเบิด เพื่อใช 
ในทางวิทยาศาสตรการแพทย 
ทุกจํานวนน้ําหนักหนึ่งรอย 
กรัมหรือเศษของรอยกรัม  ๑๐ 

๒๒. ใบอนุญาตใหนํา ส่ัง นําเขา 
หรือคาซ่ึงดอกไมเพลิง ฉบบัละ ๑๐ 

๒๓. ใบแทนใบอนุญาตดังตอไปนี้ 
ก. ใบแทนใบอนุญาตใหทํา 
คาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
และวัตถุระเบิด ฉบบัละ ๒๐ 
ข. ใบแทนใบอนุญาตให 
ประกอบซอมแซม หรือเปลี่ยน 
ลักษณะอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน ฉบบัละ ๑๕ 
ค. ใบแทนใบอนุญาต 
อื่น ๆ  ฉบบัละ ๑๐ 

๒๔. ใบอนุญาตใหสั่ง นําเขา หรือคา 
ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปน ฉบบัละ ๑๐ 

๒๕. สําเนาใบอนุญาตตาง ๆ ฉบบัละ ๑๐ 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๗/๒/๔๕ 
A+B (C) 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๙๑๓๗ 

 
มาตรา ๓  ผูใดมีอาวุธปน  ซึ่งไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง

กระสุนปน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๗ มาแลว  แตใบอนุญาตไดสิ้นอายุลงกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี ้ ก็ใหนํามาขอรับใบอนุญาตใหมภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ใช
พระราชบัญญัตินี ้ หรือในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุภายหลังวันใชพระราชบัญญัตินี้  ก็ใหนํามา
ขอรับใบอนุญาตใหมภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ 

ผูมีอาวุธปนซึ่งไดปฏิบัติการตามความในวรรคกอนเปนอันไมตองรับโทษตาม
กฎหมาย 

 
มาตรา ๔  ผูใดไมปฏิบัติการตามความในมาตรา ๓ มีความผิดตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาสิบบาท 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ 
๓ ) พ.ศ. ๒๕๐๑๓๘ 

 
มาตรา ๙  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดไมวาชนิดหรือขนาด

ใดซ่ึงยังไมไดรับใบอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  ถาไดนําอาวุธปน  เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุ
ระเบิดดังกลาวแลวมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ตอนาย
ทะเบียนทองท่ีภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

เพื่อการนี ้รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็
ได 

 
มาตรา ๑๐  ผูใดมีอาวุธปน  เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดสําหรับใชเฉพาะแต

ในการสงครามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๕  แหงพระราชบัญญัตินี ้ใหนําอาวุธปน
เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดดังกลาวมามอบใหกับนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนด ๙๐ วัน 
นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

                                                 
๓๗ รก.๒๔๙๑/๕/๓๐/๒๗ มกราคม ๒๔๙๑ 
๓๘ รก.๒๕๐๑/๗๒/๔๔๙/๑๖ กันยายน ๒๕๐๑ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เพื่อการนี ้ รัฐมนตรีจะไดกําหนดราคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ที่นํามาสงมอบ ชดใชใหในราคาท่ีสมควร 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติอาวุธปน 

เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวธุปน พ.ศ.๒๔๙๐ เฉพาะความในลําดับ
ท่ี๑ , ๒ , ๖ , ๗ , ๙ , ๑๗ , ๑๘ และ ๑๙ และใหใชความในบัญชีทายพระราชบัญญัตนิี้แทน 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ 
๑. เนื่องจากในขณะนี้ไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยชัดเจนวาอยางใดเรียกวาอาวุธ

ปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดใชเฉพาะแตในการสงคราม จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อใหมีความหมายชัดขึ้น  กับใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดวาส่ิงใดเปน
อาวุธที่ใชในการสงคราม  ซึ่งถือไดวาเปนอาวุธรายแรงอันประชาชนไมควรมีไวในครอบครอง 

๒. เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่มีอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  วัตถุระเบิด โดยมิ
ชอบดวยกฎหมายนําอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  วัตถุระเบิดดังกลาวมาขอรับอนุญาตเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมาย  โดยเฉพาะในเรื่องใหนํามาจดทะเบียน รัฐบาลไดเคยเปดโอกาสใหนํามาจด
ทะเบียนไดมากอนแลว แตก็ยังปรากฏวามีผูละเลยไมปฏิบัติตามอยูอีกเปนจํานวนมาก และโดยที่
อัตราโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ ยังไมเปนการเหมาะสม จึงสมควรกําหนด
โทษใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

๓. อัตราคาธรรมเนียมซึ่งไดกําหนดไวเดิมนั้น  เปนอัตราต่ําอยู ยังไมเปนการ
เหมาะสมเมื่อไดคํานึงถึงคาของเงินในปจจุบัน 

 
อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๑๐๓๙ 

 
มาตรา ๕  ผูใดมีอาวุธปน  เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดไมวาชนิดหรือขนาด

ใดท่ีทําจากภายนอกราชอาณาจักรโดยโรงงานท่ีไดรับอนุญาต หรือปนแกปที่มีคุณภาพใชไดโดย
ปลอดภัย ซ่ึงยังไมไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิดหรือปนแกปดังกลาวแลวมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการใหถูกตองตามกฎหมายวาดวย

                                                 
๓๙ รก.๒๕๑๐/๙๓/๗๗๑/๓ ตุลาคม ๒๕๑๐ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปนตอนายทะเบียนทองท่ี
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูน้ันไมตองรับโทษ 

เพื่อการนี ้รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
ก็ได 

 
มาตรา ๖  ผูใดมีอาวุธปน  เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดไมวาชนิดหรือขนาด

ใดซึ่งยังไมไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมายและไมอาจอนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุน
ปนหรือวัตถุระเบิดดังกลาวมามอบใหนายทะเบียนทองท่ีภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 
มาตรา ๗  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดสําหรับใชเฉพาะแต

ในการสงครามตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ดังกลาวมามอบใหนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ  ผูน้ันไมตองรับโทษ 

เพื่อการนี ้รัฐมนตรีจะไดกําหนดราคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ที่นํามาสงมอบชดใชใหในราคาที่สมควร 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้มีผูผลิต
อาวุธปนจําหนาย  และมีอาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตเปนจํานวนมาก ทําใหการ
ปราบปรามอาวุธปนเถื่อนไมไดผลตามความมุงหมาย รัฐบาลจึงเปดโอกาสใหบุคคลที่มีอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดโดยมิชอบดวยกฎหมาย นําเอาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน  วัตถุ
ระเบิดดังกลาวมาขอรับอนุญาตเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด  กรณี
ทํานองเดียวกันนี ้ รัฐบาลไดเคยเปดโอกาสใหกระทํามาแลว และโดยที่อัตราโทษท่ีใชลงโทษแก
ผูกระทําผิดยังไมเหมาะสม  สมควรแกไขเพ่ิมเติมโทษใหเหมาะสมอีกดวย  จึงไดตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

 
อัมพิกา/แกไข 
๗/๔/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
(ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๗๔๐ 

 

                                                 
๔๐ รก.๒๕๑๗/๑๐๙/๒๒พ/๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๗ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ เพื่อใหศาลใชดุลพินิจในการ
พิพากษาคดีเกี่ยวกับบทลงโทษผูมีเครื่องกระสุนปนเพียงเล็กนอยใหไดรับโทษโดยความเปนธรรม 

 
อัมพิกา/แกไข 
๔/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๑๘๔๑ 

 
มาตรา ๓  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดไมวาชนิดหรือขนาด

ใดท่ีทําจากภายนอกราชอาณาจักรโดยโรงงานท่ีไดรับอนุญาต หรือที่ทําภายในราชอาณาจักร ท่ีมี
คุณภาพใชไดโดยปลอดภัย ซึ่งยังไมไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย ถาไดนําอาวธุปน เครื่อง
กระสุนปนหรือวัตถุระเบิดดังกลาวแลวมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการใหถูกตองตามกฎหมายวา
ดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน ตอนายทะเบียน
ทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

เพื่อการนี ้รัฐมนตรีจะกําหนดชนิด ขนาดของอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุ
ระเบิด และกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๔  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด ไมวาชนิดหรือขนาด

ใด ซ่ึงยังไมไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย และไมอาจอนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยอาวุธ
ปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน ถาไดนําอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปนหรือวัตถุระเบิดดังกลาวมามอบใหนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 
มาตรา ๕  ผูใดมีอาวุธปนเครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดสําหรับใชเฉพาะแตใน

การสงครามตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ดังกลาวมามอบใหนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ผูน้ันไมตองรับโทษ 

เพื่อการนี ้ใหรัฐมนตรีกําหนดราคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดที่
นํามาสงมอบและชดใชใหในราคาท่ีสมควร ภายในเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันสงมอบ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนีมี้ผูผลิต
อาวุธปนจําหนายและมีอาวุธปนไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตเปนจํานวนมาก ทําให

                                                 
๔๑ รก.๒๕๑๘/๑๗๔/๑พ/๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การปราบปรามอาวุธปนเถื่อนไมไดผลตามความมุงหมาย และมีการใชอาวุธปนเถื่อนในการ
โจรกรรมกันท่ัวไป จึงควรเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย นําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิดดังกลาวมาขอรับอนุญาตเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีทํานองเดียวกันนี้รัฐบาลไดเคยเปดโอกาสให
กระทํามาแลว จึงไดตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙๔๒ 
 

สุรินทร / แกไข 
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒๔๓ 

 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีคําส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ใหหนวย
ราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถมีและใชอาวุธปนไดเพื่อปองกันทรัพยสินอันใชเพื่อประโยชน
สาธารณะและเปนการลดภาระหนาท่ีของราชการตํารวจหรือทหาร  และไดเปลี่ยนแปลงอัตราโทษ
ตามกฎหมายเดิมใหสูงเพ่ิมข้ึน การแกไขเพิ่มเติมในครั้งนั้นมีรายละเอียดตางๆ ที่ไมรัดกุม
เพียงพอทําใหไมสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด  ขนาด จํานวน  การมี
และใชการเก็บรักษา การพาติดตัว การซอมแซม ฯลฯ และการอื่นอันจําเปนเกี่ยวกับอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน เพื่อที่จะใหหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจบางประเภทสามารถมีและใชได ซึ่งอาจทําใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มี
และใชอาวุธปนโดยไมมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและนอกจากนั้น ในขณะนี้รัฐบาลไดขยาย
โครงการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือราชการของทหารและตํารวจมากขึ้น เพื่อ
การปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบรอยของประชาชนใหปลอดจาก
ภัยตาง ๆ ท่ีกําลังคุกคามอยู สมควรใหประชาชนผูใหความรวมมือแกทางราชการดังกลาวสามารถ
มีและใชอาวุธบางประเภทและอาจพาติดตัวไดตามความเหมาะสม โดยไมจําตองอยูในกฎเกณฑท่ี
ใชบังคับสําหรับประชาชนทั่วไป อนึ่งการแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
                                                 

๔๒ รก. ๒๕๑๙/๑๓๔/๖๑พ/๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๔๓ รก.๒๕๒๒/๒๘/๑๓พ/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แผนดินดังกลาวไดกําหนดโทษอาญาแกการกระทําบางอยางไวสูงเกินความจําเปน สมควรแกไข
เสียใหมใหเหมาะสมแกความรายแรงแหงการกระทําความผิด และโดยท่ีการกําหนดหลักการให
กําหนดประเภทของอาวุธวาอาวุธใดเปนของสําหรับใชเฉพาะในการสงครามนั้นไมสะดวกแกทาง
ปฏิบัต ิเพราะอาวุธตาง ๆ  มีมากมายหลายประเภทเกินกวาที่จะกําหนดใหครบถวนได สมควร
เปลี่ยนแปลงหลักการใหมโดยใหกําหนดแตเฉพาะอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  และวัตถุระเบิดที่
เอกชนอาจมีไดแทนการกําหนดอาวุธใหเปนอาวุธที่ใชเฉพาะในราชการสงคราม และในประการ
สุดทาย โดยที่กิจการอันเกี่ยวกับอาวุธที่เอกชนไมอาจมีหรือกระทําได ตลอดจนการใหกระทรวง
ทบวงกรมและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มีและใชอาวุธไดนั้น  เปนกรณีที่มีความสําคัญตอความมั่นคงของ
ประเทศ  ดังนั้นสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เขามามีสวนในการควบคุมกิจการ
ดังกลาวโดยเปนรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนี้ดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ขึ้น 

 
อัมพิกา/แกไข 
๒๗/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
(ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๓๐๔๔ 

 
มาตรา ๔  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กําหนดไว

ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดดังกลาว
มามอบใหนายทะเบียนทองที่  ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ ผูนั้น
ไมตองรับโทษ 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกผูกระทําความผิดที่ถูกจับกุมและอยูใน
ระหวางการสอบสวนหรือระหวางที่คดียังไมถึงที่สุด  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

อาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  หรือวัตถุระเบิดที่นํามาสงมอบตามวรรคหนึ่ง  ทาง
ราชการไมจําตองชดใชราคา 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ เนื่องจากปจจุบันมีการนําอาวุธท่ี
ใชเฉพาะในการสงครามหรืออาวุธที่กฎหมายไมอนุญาตใหมีและใช มาใชในการประกอบ
อาชญากรรมเพิ่มขึ้นเปนลําดับซึ่งอาวุธดังกลาวมีประสิทธิภาพในการทําลายสูง กอใหเกิดความ
หวาดกลัวแกประชาชน  ประกอบกับกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันกําหนดโทษผูมีและใชอาวุธ
ดังกลาวไวตํ่า ดังนั้นเพื่อปราบปรามผูครอบครองอาวุธเหลานี้ใหสิ้นไป สมควรเปล่ียนแปลงบท

                                                 
๔๔ รก.๒๕๓๐/๑๔๑/๒๒พ/๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กําหนดโทษเสียใหมและยกเวนโทษใหแกผูมีอาวุธดังกลาวท่ีนําอาวุธน้ันๆ มามอบใหแกนาย
ทะเบียนทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๔/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  
(ฉบับที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๔๓๔๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่อัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทํา
ใหอัตราคาธรรมเนียมไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตรา
คาธรรมเนียมดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๔๕ 

A+B (C) 
ศุภสรณ/อภิสิทธ์ิ 
ผูจัดทํา 
๐๗/๐๓/๔๖ 

 

                                                 
๔๕ รก.๒๕๔๓/๙๒ก/๔/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 


