
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
อาวุธปน เครือ่งกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

พระยามานวราชเสว ี
ใหไว ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบนั 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด และดอกไมเพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปน 

 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ

ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน

วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและดอกไมเพลิง 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและดอกไมเพลิง 

แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๓) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและดอกไมเพลิง 

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

(ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔/ตอนที่ ๔๒/หนา ๕๕๖/๙ กันยายน ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

และบรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑)๒ “อาวุธปน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใชสงเคร่ืองกระสุนปน

โดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอยางใด ซึ่งตองอาศัยอํานาจของ
พลังงาน และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวใน
กฎกระทรวง 

(๒)๓ “เครื่องกระสุนปน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย 
กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไมมีกรดแกส เช้ือเพลิง เช้ือ
โรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติ
ลายคลึงกัน หรือเคร่ืองหรือส่ิงสําหรับอัดหรือทํา หรือใชประกอบเครื่องกระสุนปน 

(๓)๔ “วัตถุระเบิด” คือ วัตถุที่สามารถสงกําลังดันอยางแรงตอส่ิงหอมลอมโดย
ฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้น โดยมีส่ิงเหมาะมาทําใหเกิดกําลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุ
ระเบิดนั้นทําใหมีแรงทําลายหรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเช้ือประทุตางๆ หรือ
วัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพคลายคลึงกันซึ่งใช หรือทําข้ึนเพื่อใหเกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะไดประกาศ
ระบุไวในราชกิจจานุเบกษา 

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

(๕) “ส่ิงเทียมอาวุธปน” หมายความวา ส่ิงซึ่งมีรูปและลักษณะอันนาจะทําให
หลงเช่ือวาเปนอาวุธปน 

(๖) “มี” หมายความวา มีกรรมสิทธิ์หรือมีไวในครอบครองแตไมหมายความถึง
การที่อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดที่มีไวโดยชอบดวยกฎหมายและตกอยูในความ
ครอบครองของบุคคลอื่นซึ่งไมตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตินี้เทาที่จําเปนเพื่อ
รักษาส่ิงที่วานี้มิใหสูญหาย 

(๗) “ส่ั ง” หมายความว า  ใหบุคคลใดสงหรือนํ า เข ามาจากภายนอก
ราชอาณาจักร 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓ มาตรา ๔ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๔ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) “นําเขา” หมายความวา นําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักรไมวาโดยวิธี
ใดๆ 

(๙) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๕  พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ๘ ทวิ มิใหใชบังคับแก 

(๑) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปนของ 

(ก) ราชการทหารและตํารวจที่มีหรือใชในราชการ 
(ข) หนวยราชการที่มีหรือใชเพ่ือปองกันประเทศหรือรักษา

ความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(ค) หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใชในการปองกันและ

รักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ 
(ง) ราชการทหารและตํารวจตาม (ก) หรือหนวยราชการตาม 

(ข) ที่มอบใหประชาชนมีและใชเพ่ือชวยเหลือราชการของทหารและตํารวจ หรือของหนวยราชการ 
แลวแตกรณี 

(๒) อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนประจําเรือเดินทะเล รถไฟและ
อากาศยานตามปกติ ซึ่งไดแสดงและใหพนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแลว 

(๓) ดอกไมเพลิงสัญญาณประจําเรือเดินทะเล อากาศยาน และ
สนามบินตามปกติ 

หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด 
ขนาดและการกําหนดจํานวน ตลอดจนการมีและใช การเก็บรักษา การพาติดตัว การซอมแซม
หรือเปล่ียนลักษณะ และการอยางอ่ืนที่จําเปนเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ อาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน ที่ใหหนวยราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจดังกลาวมีและใชหรือมอบใหประชาชนมีและใชเพ่ือชวยเหลือราชการนั้น ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและเจาหนาที่อ่ืนและออกกฎกระทรวงในเรื่องตอไปนี้ คือ 
(๑) จํากัดชนิดและจํานวนอาวุธปนของกระทรวงทบวงกรมอื่น 

นอกจากของราชการทหารและตํารวจหรือหนวยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง 
(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 

                                                 
๕ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๖ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมซึ่งตองไมเกินอัตราในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในสวนที่เก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (๑) ตามมาตรา ๕ วรรค

สอง และตามมาตรา ๕๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรวมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย 

ในสวนที่เก่ียวกับการศุลกากร ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
อาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปน 

   
 

สวนที่ ๑ 
อาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนสวนบคุคล 

   
 

มาตรา ๗  หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช ส่ัง หรือนําเขา ซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ือง
กระสุนปน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ 

 
มาตรา ๘  หามมิใหผูใดมีเครื่องกระสุนปนซึ่งมิใชสําหรับใชกับอาวุธปนที่ตน

ไดรับใบอนุญาตใหมีและใช 
 
มาตรา ๘ ทวิ๗  หามมิใหผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทาง

สาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว เวนแตเปนกรณีที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุ
จําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ 

ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัด
ใหมีข้ึน เพ่ือนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด 

ความในมาตรานี้ มิใหใชบังคับแก 
(๑) เจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและ

ตํารวจ ซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่ 
(๒) ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม

มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่เพ่ือการปองกันประเทศ
หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือรักษาทรัพยสินอันสําคัญของรัฐ 
                                                 

๗ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ประชาชนผูไดรับมอบใหมีและใชตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยู
ในระหวางการชวยเหลือราชการและมีเหตุจําเปนตองมี และใชอาวุธปนในการนั้น๘ 

 
มาตรา ๙  ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปน ใหออกใหแก

บุคคลสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว 
ใบอนุญาตนั้นใหออกสําหรับอาวุธปนแตละกระบอก 
 
มาตรา ๑๐  อาวุธปนที่ไดออกใบอนุญาตใหตามมาตรากอน ใหนายทะเบียนทํา

เครื่องหมายประจําอาวุธปนนั้นไวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๑  ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนไวเพ่ือเก็บใหออกไดสําหรับอาวุธปนที่นาย

ทะเบียนเห็นวาชํารุดจนใชยิงไมไดหรืออาวุธปนแบบพนสมัย หรืออาวุธปนซึ่งไดรับเปนรางวัลจาก
การแขงขันยิงปนในทางราชการ 

 
มาตรา ๑๒  อาวุธปนซึ่งไดรับอนุญาตใหมีไวเพ่ือเก็บนั้น หามมิใหยิง และหามมิ

ใหมีเครื่องกระสุนปนไวสําหรับอาวุธปนนั้น 
 
มาตรา ๑๓  หามมิใหออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก 

(๑) บุคคลซึ่งตองโทษจําคุกสําหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะ
อาญา 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 
นับแตวันพนโทษถึงวันยื่นคําขอใบอนุญาต เวนแตในกรณีความผิดที่กระทําโดยความจําเปนหรือ
เพ่ือปองกันหรือโดยถูกย่ัวโทสะ 

(๒) บุคคลซึ่งตองโทษจําคุกสําหรับความผิดอันเปนการฝาฝนตอ
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๘ 

(๓) บุคคลซึ่งตองโทษจําคุกตั้งแตสองครั้งข้ึนไปในระหวางหาปนับ
ยอนข้ึนไปจากวันยื่นคําขอ สําหรับความผิดอยางอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไวใน (๑) และ (๒) เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) บุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ 

                                                 
๘ มาตรา ๘ ทวิ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) บุคคลซึ่งไมสามารถจะใชอาวุธปนไดโดยกายพิการหรือทุพพล
ภาพ เวนแตจะมีไวเพ่ือเก็บตามมาตรา ๑๑ 

(๖) บุคคลซึ่งเปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไร
ความสามารถหรือปรากฏวาเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๗) บุคคลซึ่งไมมีอาชีพและรายได 
(๘) บุคคลซึ่งไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 
(๙ )  บุ คคลซึ่ ง มี ค ว ามประพฤติ ช่ั ว อย า ง ร า ยแ ร งอั นอ า จ

กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอยของประชาชน 
สําหรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน หามมิใหออกใหแกบุคคลซึ่งมีช่ือใน

ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และมีถ่ินที่อยูประจําในทองที่ที่บุคคลนั้นขอ
อนุญาต นอยกวาหกเดือน๙ 

 
มาตรา ๑๔  บุคคลใดมีความประสงคใหผู อ่ืนมีและใชอาวุธปน หรือเครื่อง

กระสุนปน สําหรับรักษาทรัพยสินของตนอันจักตองใชใหผูอ่ืนดูแล หรือจักตองส่ัง นําเขา หรือซื้อ
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนเพื่อความประสงคเชนวานั้น อาจขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษจาก
นายทะเบียนทองที่ที่บุคคลนั้นมีถ่ินที่อยู หนังสืออนุญาตนี้นายทะเบียนจะออกใหไดแตโดยอนุมัติ
ของเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไว 

ผูจะรับมอบอาวุธปนตามความในวรรคกอน ตองเปนผูไมตองหามตามมาตรา 
๑๓ 

 
มาตรา ๑๕  ในการสั่งอาวุธปน หรือเคร่ืองกระสุนปนตามหมวดนี้ ใหนํามาตรา 

๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  ในการนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ใหผูนําเขาแจงเปน

หนังสือและสงมอบอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนไวแกพนักงานศุลกากร ณ ดานที่แรกมาถึงจาก
นอกราชอาณาจักร เวนแตในกรณีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดใหมอบแกพนักงาน
ศุลกากร ณ ดานอื่น 

เมื่อพนักงานศุลกากรไดรับหนังสือแจงและรับมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนไวแลว ใหแจงเปนหนังสือไปยังนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุด 

แตถาผานเขามาในทองที่ที่ไมมีดานศุลกากร ใหผูนําเขาแจงเปนหนังสือและสง
มอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไวแกนายทะเบียนทองที่ หรือผูทําการแทนนายทะเบียนทองที่
ที่ใกลที่สุดโดยไมชักชา 

 

                                                 
๙ มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันสงมอบอาวุธปนหรือเครื่อง
กระสุนปนแกพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนทองที่ตามมาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูนําเขายังไมได
รับอนุญาต ใหผูนําเขาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นตอนาย
ทะเบียนทองที่ที่ตนมีถ่ินที่อยู 

ถานายทะเบียนอนุญาตใหนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ใหผูนําเขา
ขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันรับแจงความการอนุญาตนั้นเปนหนังสือ 

ถานายทะเบียนไมอนุญาตใหส่ังเปนหนังสือ ใหผูนําเขาสงกลับออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนนั้นภายในกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสบิวนัและไม
เกินหกเดือน นับแตวันที่ผูนําเขาไดรับคําส่ัง ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําส่ังใหผูนําเขาทราบได ให
นายทะเบียนโฆษณาคําส่ังนั้นทางหนังสือพิมพและปดประกาศในที่เปดเผยเปนเวลาไมนอยกวา
เจ็ดวันเมื่อพนกําหนดใหถือวาผูนําเขาไดทราบคําส่ังนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๘  ถาอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนซึ่งไดมอบไวแกพนักงานศุลกากร

หรือนายทะเบียนทองที่ตามมาตรา ๑๖ เปนของสําหรับใชสวนตัวโดยปกติของผูนําเขาซึ่งเดิน
ทางผานหรือจะอยูในราชอาณาจักรชั่วคราว ใหพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนทองที่แลวแต
กรณีรักษาไวจนเมื่อผูนําเขานั้นจะออกไปนอกราชอาณาจักรจึงคืนให แตถาผูนําเขาประสงคจะใช
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นระหวางที่อยูในราชอาณาจักร ก็ใหขอรับใบอนุญาตใหมีและใช
ช่ัวคราวตอนายทะเบียนทองที่หรือเจาพนักงาน ซึ่งรัฐมนตรีจะไดกําหนดขึ้นเพื่อการนี้ 

 
มาตรา ๑๙  ถาผูนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนมิได ย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสงมอบ หรือในกรณีที่นายทะเบียนทองที่อนุญาตให
นําเขาแลว ผูนําเขาไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนสั่งอนุญาต
หรือมิไดสงกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนตามมาตรา ๑๗ หรือเมื่อ
ไดรับอนุญาตใหนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแลวไมมารับอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนนั้นไปจากพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนทองที่จนพนกําหนดอายุใบอนุญาต หรือผูนําเขา
ซึ่งไดเดินทางผานหรือจะอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวไมรับคืนอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไป
เมื่อออกนอกราชอาณาจักร ใหอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๒๐  อาวุธปนที่ส่ังหรือนําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว 

ใหผูรับใบอนุญาตนําไปขออนุญาตมีและใชตอนายทะเบียนทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับ
มอบไปจากพนักงานศุลกากร 

 
มาตรา ๒๑  ถาอาวุธปนที่ไดรับอนุญาตแลวถูกทําลายหรือสูญหายโดยเหตุใดๆ 

ก็ดี ใหผูรับใบอนุญาตแจงเหตุและสงมอบใบอนุญาตตอนายทะเบียนทองที่ซึ่งตนอยูหรือที่เกิด
เหตุภายในสิบหาวันนับแตวันทราบเหต ุ

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒๑๐  ใหเจาพนักงานตอไปนี้ มีอํานาจออกใบอนุญาตใหแกบุคคลที่
ได รับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน  มีอาวุธปนติดตัวไปไดตามความที่บัญญัติ ไว ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑) อธิบดีกรมตํารวจ สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่ว
ราชอาณาจักร 

(๒) ผูวาราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และ
เฉพาะผูที่มีถ่ินที่อยูในเขตจังหวัดนั้น 

เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือถาผูรับใบอนุญาตแสดงตนให
เปนที่หวาดเสียวตอประชาชน ผูออกใบอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรานี้โดยมี
กําหนดระยะเวลา หรือจะส่ังเพิกถอนเสียก็ได 

 
มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตสําหรับอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน ตามความในสวนนี้

จะออกไดแตตามประเภทและมีกําหนดอายุ ดังตอไปนี ้
(๑) ใบอนุญาตใหทํา ใหออกไดเฉพาะสําหรับทําดินปนมีควันสําหรับใชเองและ

เฉพาะผูที่ไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนซึ่งใชดินปนมีควัน มีอายุตลอดเวลาที่ผูนั้นมี
ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนนั้นอยู 

(๒) ใบอนุญาตใหซื้อ มีอายุหกเดือนนับแตวันออก 
(๓) ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน มีอายุตลอดเวลาที่ผูรับ

ใบอนุญาตเปนเจาของอาวุธปนนั้น 
(๔) ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนชั่วคราวมีอายุหกเดือน

นับแตวันออก 
(๕) ใบอนุญาตใหส่ัง หรือนําเขา มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
(๖) ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนไวเพ่ือเก็บมีอายุตลอดเวลาที่ผูรับใบอนุญาตมีอาวุธ

ปนนั้นไวเพ่ือเก็บ 
(๗) ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว มีอายุหนึ่งป นับแตวันออก 

 
สวนที่ ๒ 

อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนสําหรับการคา 
   

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหผูใด ทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ส่ัง นําเขา มี

หรือจําหนาย ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนสําหรับการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนทองที่ 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือ
จําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคานั้น เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลวจึงให
นายทะเบียนทองที่ออกให 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหออกใบอนุญาตตามความในสวนนี้แกบุคคลตอไปนี ้
(๑) บุคคลที่ตองหามตามมาตรา ๑๓ 
(๒) บุคคลที่ตองคําพิพากษาของศาล ใหปรับตั้งแตสองครั้งข้ึนไป หรือจําคุก

แมแตครั้งเดียว ฐานกระทําความผิดตอพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดและ
ดอกไมเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ หรือพระราชบัญญัตินี้ และพนโทษครั้งสุดทายยังไมเกินสิบป
นับแตวันพนโทษถึงวันยื่นคําขอใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๗  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนทองที่จะกําหนดเงื่อนไขลงใน

ใบอนุญาตวาดวยกําหนดเวลาการจําหนายการเก็บรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนก็ไดตาม
สมควร 

 
มาตรา ๒๘  ผูรับใบอนุญาตตามความในสวนนี้ ตองทําบัญชีตามที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวงทั้งตองรับผิดชอบรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่มีอยูใหตรงกับบัญชีเชนวานั้น 
 
มาตรา ๒๙  ผูรับใบอนุญาตใหทําหรือประกอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  ผูรับอนุญาตใหส่ังอาวุธปน หรือเคร่ืองกระสุนปน ตองนําใบอนุญาต

นั้นไปแสดงตออธิบดีกรมศุลกากรหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพื่อการนี้
กอนสั่ง 

 
มาตรา ๓๑  เมื่ออาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนตามใบอนุญาตใหส่ังเขามาถึงแลว 

ถาไมมีผูรับไปจากกรมศุลกากรภายในกําหนดสี่เดือนนับแตวันเขามาถึง ใหเจาพนักงานศุลกากร
แจงเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาต แตถาสงหนังสือนั้นไมได ก็ใหแจงแกเจาของยานพาหนะหรือผู
ขนสงที่นําเขาใหสงกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
นั้น มิฉะนั้นใหอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๓๒  อาวุธปนที่ส่ังหรือนําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว

ใหผูรับใบอนุญาตนําไปจดทะเบียนยังนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่รับ
มอบไปจากพนักงานศุลกากร และใหนายทะเบียนทําเคร่ืองหมายประจําอาวุธปนนั้นไวตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม หรือเปล่ียนลักษณะอาวุธปนจะทํา
การเชนวานี้ไดแตเฉพาะแกอาวุธปนที่มีผูไดรับใบอนุญาตใหมีและใช และเมื่ออาวุธปนนั้นมี
เครื่องหมายถูกตองตามใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหจําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนแกผูที่ไมไดรับ

ใบอนุญาตใหซื้อหรือมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน 
 
มาตรา ๓๕  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือมี และ

จําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนนั้น จะทําการเชนวานี้ไดแตเฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว
ในใบอนุญาต และเมื่อจะยายสถานที่ทําการจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน
ทองที่เสียกอน 

 
มาตรา ๓๖  ใบอนุญาตตามความในสวนนี้ มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
 
มาตรา ๓๗  ผูรับใบอนุญาตคนใด ใบอนุญาตสิ้นอายุและไมไดตออายุอีก ตอง

จัดการจําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนที่มีอยู หรือสงออกนอกราชอาณาจักรใหหมดภายใน
กําหนดหกเดือน นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในระหวางเวลานั้น ถานายทะเบียนทองที่
เห็นสมควรเพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน จะเรียกมาเก็บรักษาเสียเอง หรือเขาควบคุมการ
เก็บรักษาก็ได แตตองใหเจาของไดรับความสะดวกตามสมควรในอันที่จะจัดการจําหนายหรือ
สงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนนั้น 

เมื่อครบกําหนดหกเดือนแลว ถายังจําหนายหรือสงออกนอกราชอาณาจักรไม
หมดใหผูรับใบอนุญาตสงมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่เหลืออยูแกนายทะเบียนทองที่
ภายในกําหนดเจ็ดวัน 

เมื่อไดรับมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามวรรคสองแลว ใหนายทะเบียน
จัดการขายทอดตลาดอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนนั้นภายหลังที่ไดประกาศขายทอดตลาดและ
แจงใหเจาของทราบแลวตามสมควร ไดเงินสุทธิเทาใดใหสงมอบแกเจาของ 

 
หมวด ๒ 
วัตถุระเบิด 

   
 

มาตรา ๓๘  หามมิใหผูใด ทํา ซื้อ มี ใช ส่ัง นําเขา คา หรือจําหนายดวยประการ
ใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ 

นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๓๙  หามมิใหออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แกบุคคลที่ตองหาม

ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๒๕ แลวแตกรณ ี
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

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  ในกรณีที่ส่ังหรือนําเขาซึ่งวัตถุระเบิด และเจาพนักงานเปนผูเก็บ

รักษาวัตถุระเบิดไว ถาผูส่ังหรือนําเขาไมนําใบอนุญาตใหมีและใชมารับเอาไปภายในหนึ่งปนับแต
วันที่เขามาถึงในกรณีที่มิใชสําหรับการคา หรือภายในสองปนับแตวันที่เขามาถึงในกรณีสําหรับ
การคา ใหวัตถุระเบิดนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๔๓  หามมิใหยายวัตถุระเบิดจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เวนแต

ไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีกําหนดไว และในการยายตองปฏิบตัติามเงือ่นไข
ในหนังสืออนุญาตนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๔  ผูส่ังหรือนําเขาซึ่งวัตถุระเบิด ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูเก็บรักษา

ตองเสียคาธรรมเนียมการเก็บรักษาตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
เพ่ือปองกันภยันตราย เจาพนักงานผูเก็บรักษาวัตถุระเบิด จะเอาวัตถุระเบิดนั้น

ไปทําการตรวจ และถาจําเปนจะทําลายเสียก็ได 
 
มาตรา ๔๕  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในหมวดนี้ มีอายุใชไดหนึ่งปนับแตวัน

ออก 
 
มาตรา ๔๖  บทบัญญัติในหมวดนี้ไมใชบังคับแกเครื่องกระสุนปนและดอกไม

เพลิงตามที่บัญญัติไวในหมวดอื่น 
 

หมวด ๓ 
ดอกไมเพลิง 

   
 

มาตรา ๔๗  หามมิใหผูใดทํา ส่ัง นําเขา หรือคาซึ่งดอกไมเพลิง เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที ่

 
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 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนทองที่อาจกําหนดเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตวาดวยการเก็บรักษาดอกไมเพลิงก็ไดตามสมควร 

 
มาตรา ๕๐  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในหมวดนี้มีอายุใชไดหนึ่งปนับแตวัน

ออก 
 
มาตรา ๕๑  ถาปรากฏวาที่เก็บ ทํา หรือคาดอกไมเพลิง อาจเปนอันตรายแก

ประชาชน เพ่ือความปลอดภัยนายทะเบียนทองที่จะสั่งใหผูรับใบอนุญาตจัดการตามความจําเปน
หรือจะใหยายสถานที่นั้นเสียก็ได 

 
หมวด ๔ 

ส่ิงเทียมอาวุธปน 
   

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหผูใดสั่ง นําเขา หรือคาซึ่งส่ิงเทียมอาวุธปน 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 มีอายุใชไดหนึ่งปนับแตวัน

ออก 
 

หมวด ๕ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๕๕๑๑  ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุ
ระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหไดตาม มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖  รัฐมนตรีมีอํานาจหามมิใหออกใบอนุญาตอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุน

ปนเฉพาะบางชนิดในบางทองที่ หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๗  ในคราวมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเพื่อรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังหามหรือจํากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภท

                                                 
๑๑ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือบางประเภทในชั่วระยะเวลาที่กําหนดหรือจะออกคําส่ังโดยประกาศหรือแจงเปนหนังสือให
ผูรับใบอนุญาตสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดแกเจาพนักงานเพื่อเก็บรักษาไว
หรือจะส่ังใหจําหนายเสียก็ได ในกรณีที่ส่ังใหจําหนายใหนํามาตรา ๖๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
และถาไมอาจปฏิบัติตามที่กลาวแลว จะสั่งใหจําหนายแกทางราชการในราคาอันสมควรก็ได 

คําส่ังนี้จะกําหนดใหใชบังคับในบางทองที่หรือทั่วราชอาณาจักรก็ได 
 
มาตรา ๕๘  ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดเฉพาะตวั

ผูรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๙  หามมิใหโอนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดใหแกผูที่

มิไดรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๖๐  เมื่อผูรับใบอนุญาตไดรับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด

ดอกไมเพลิง หรือส่ิงเทียมอาวุธปนซึ่งไดสงเขามาตามใบอนุญาตใหส่ังฉบับใดไปพนจากอารักขา
ของเจาพนักงานศุลกากรแลว แมวาผูรับใบอนุญาตจะมิไดส่ังอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิดดอกไมเพลิง หรือส่ิงเทียมอาวุธปนเชนวานี้เขามาครบตามที่อนุญาตไวในใบอนุญาตก็ดี 
ใบอนุญาตฉบับนั้นเปนอันใชส่ังไมไดอีกตอไป 

 
มาตรา ๖๑  อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง หรือส่ิงเทียม

อาวุธปนที่สงเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีผูรับใบอนุญาตใหส่ัง ใหตกเปนของแผนดิน แตถา
ภายในสี่เดือนนับแตวันที่ของเขามาถึง ผูสงไดย่ืนคํารองขอสงกลับออกนอกราชอาณาจักร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะสั่งอนุญาตก็ได เมื่อเปนที่พอใจวาผูสงไมมีสวนในการกระทํา
ผิดกฎหมาย 

 
มาตรา ๖๒  ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนคนใดยายถิ่นที่อยู ใหแจง

การยายแกนายทะเบียนทองที่ภายในสิบหาวันนับแตวันยาย และถายายไปอยูตางทองที่ใหแจงการ
ยายแกนายทะเบียนทองที่ใหมใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายไปถึงอีกดวย 

 
มาตรา ๖๓  ถานายทะเบียนทองที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

นี้ ผูย่ืนคําขอใบอนุญาตอาจอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
ปฏิเสธเปนหนังสือ คําอุทธรณใหย่ืนตอนายทะเบียนทองที่ และใหนายทะเบียนเสนอคําอุทธรณ
นั้นตอรัฐมนตรีโดยมิชักชา คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหแจงเปนหนังสือไปยังผูย่ืนคําขอใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีการอุทธรณ ระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้เพ่ือการปฏิบัติ
ตามคําส่ังของนายทะเบียนทองที่ใหสงกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนตามมาตรา ๑๗ หรือใหจัดการจําหนายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดตามมาตรา 
๖๔ ใหนับแตวันที่ผูย่ืนคําขอใบอนุญาตไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและเมื่อไดย่ืน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อุทธรณตอรัฐมนตรีแลว การปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนทองที่นั้นใหพักไวจนถึงวันที่ผูย่ืน
คําขอใบอนุญาตไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๖๔  ถาผูไดรับใบอนุญาตตาย ใหผูซึ่งมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือ

วัตถุระเบิด หรือใบอนุญาตของผูตายตกอยูในความครอบครองแจงการตายตอนายทะเบียนทองที่
ซึ่งตนอยู หรือนายทะเบียนทองที่ที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนทองที่ที่ผูรับใบอนุญาตตาย
ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบการตายของผูรับใบอนุญาต 

นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหเก็บรักษาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด 
ของผูรับใบอนุญาตที่ตายไวอยางไร และ ณ ที่ใดก็ไดตามควรแกกรณี และถามีขอโตเถียงถึงเร่ือง
สิทธิของทายาท ก็ใหเก็บรักษาไวจนกวาขอโตเถียงนั้นถึงที่สุด 

ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย หรือถามีขอโตเถียงถึง
เร่ืองสิทธิของทายาทนับแตวันที่ขอโตเถียงนั้นถึงที่สุด ผูจัดการมรดกหรือทายาทในกรณีที่ไมมี
ผูจัดการมรดกอาจขอใบอนุญาตใหมได เมื่อนายทะเบียนไดออกใบอนุญาตใหแลว ใหมอบอาวุธ
ปนเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดนั้นแกผูรับใบอนุญาตใหม ถาไมออกใบอนุญาตใหใหมก็ให
แจงความใหผูขอทราบ และส่ังใหจัดการจําหนายสิ่งเหลานั้นภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันรับ
คําส่ังมิฉะนั้นใหนายทะเบียนทองที่มีอํานาจจัดการขายทอดตลาดสิ่งเหลานั้น ไดเงินจํานวนสุทธิ
เทาใดใหสงมอบแกผูมีสิทธิ 

 
มาตรา ๖๕  ผูรับใบอนุญาตคนใดตกเปนผูซึ่งจะออกใบอนุญาตใหไมไดตาม

ความในพระราชบัญญัตินี้ ใหแจงพฤติการณนั้น และสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุ
ระเบิด และใบอนุญาตใหแกนายทะเบียนทองที่โดยไมชักชา และใหนายทะเบียนทองที่หรือ
รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย 

ถาผูรับใบอนุญาตเปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบใหผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูควบคุมดูแล
แลวแตกรณีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามความในวรรคกอน 

 
มาตรา ๖๖  ถาปรากฏวาผูที่ไดรับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้เปนผู

ซึ่งจะออกใบอนุญาตใหไมได ใหนายทะเบียนทองที่หรือรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย
เมื่อไดรับคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหผูรับใบอนุญาตสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือ
วัตถุระเบิด และใบอนุญาตแกนายทะเบียนทองที่โดยไมชักชา 

ถาผูรับใบอนุญาตเปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
หรือเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ใหผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูควบคุมดูแล
แลวแตกรณี มีหนาที่ตองปฏิบัติตามความในวรรคกอน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

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) หรือ (๙) นายทะเบียนทองที่มีอํานาจ
เรียกประกันหรือทัณฑบนจากผูนั้นได 

ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวแลว หาประกันใหเปนที่เช่ือถือไมได หรือไมยอมทํา
ทัณฑบนภายในเวลาอันสมควรตามที่นายทะเบียนไดกําหนดให ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันให
ถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นเปนผูซึ่งจะออกใบอนุญาตใหไมได และใหนํามาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๙  เมื่อใบอนุญาตสูญหายเปนอันตรายหรือลบเลือนอานไมออก ให

ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนทองที่ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ทราบเหตุนั้น ถานายทะเบียนเห็นวามีเหตุผลเปนที่เช่ือถือไดก็ใหออกใบแทนใหตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตเดิม แตถาใบอนุญาตที่สูญหายไดคืนในภายหลัง ก็ใหสงใบแทนนั้นแกนายทะเบียน
ทองที่ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดคืน 

 
มาตรา ๗๐  หามไมใหผูใดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดผาน

ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับหนังสืออนุญาตจากรัฐมนตรี หรือเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
เพ่ือการนี ้

ผูนําหนังสืออนุญาตใหนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดผาน
ราชอาณาจักรจะนําส่ิงเชนวานั้นผานราชอาณาจักรไดเฉพาะแตทางดานศุลกากร ซึ่งรัฐมนตรี
กําหนดไว และตองแจงความตามแบบพิมพของกรมศุลกากรแกพนักงานศุลกากร 

เมื่อพนักงานศุลกากรไดรับแจงความตามวรรคกอนแลว ใหแจงเร่ืองใหนาย
ทะเบียนทองที่ทราบ ถานายทะเบียนทองที่เห็นเปนการจําเปนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจะ
จัดการควบคุมอาวุธปน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิดในระหวางที่อยูในราชอาณาจักรก็ได และ
ผูรับหนังสืออนุญาตเปนผูออกคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๗๑  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจจํากัดจํานวนรานคา และกําหนดจํานวนชนิด

และขนาดอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนสําหรับการคา
ตามที่เห็นสมควร 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๗๒๑๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

ถาการฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนเพียงกรณีเก่ียวกับสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปน
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง หรือเปนกรณีมีเครื่องกระสุนปนผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสิบปหรือไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนเพียงการมีอาวุธปนที่เปนของผู อ่ืนซึ่งไดรับ
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 หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูนั้นฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ วรรคสองดวย ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ผูไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวผูใดฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ วรรคสองตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓๑๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงย่ีสิบป 

และปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๓ ทวิ๑๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

                                                 
๑๒ มาตรา ๗๒ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๓ มาตรา ๗๒ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๔ มาตรา ๗๒ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ 

ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๕ มาตรา ๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๔๑๗  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเก่ียวกับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๑๖ วรรค

หนึ่ง หรือวรรคสาม ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ หรือฝาฝนมาตรา ๓๘ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๕๑๘  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเก่ียวกับวัตถุระเบิดตาม มาตรา ๒๘ มาตรา 

๓๔  มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ วรรคสอง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๖๑๙  ผูใดฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนดไวสําหรับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๒๗ 

หรือมาตรา ๒๙ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอย
บาทถึงหาพันบาท 

 
มาตรา ๗๗๒๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๒ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ัง

นายทะเบียนทองที่ตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๘๒๑  ผูใดทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช ส่ัง หรือ

นําเขา ซึ่งอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงจําคุกตลอดชีวิต 

ผูใดคา หรือจําหนายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตย่ีสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต 

ผูใดใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ ในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

                                                                                                                                            
๑๖ มาตรา ๗๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ 

ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๗ มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๘ มาตรา ๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๙ มาตรา ๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๐ มาตรา ๗๗ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๑ มาตรา ๗๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๘๘ มาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๓๗ มาตรา ๓๓๙ หรือมาตรา ๓๔๐ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวิต 

การกระทําความผิดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
หรือวัตถุระเบิดนั้น โดยสภาพมีอานุภาพไมรายแรงตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงจาํคกุตลอด
ชีวิต 

 
มาตรา ๗๙๒๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนคําส่ังซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๗ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๐๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๓ หรือฝาฝน

เง่ือนไขตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๑๒๔  ผูใดฝาฝนเง่ือนไขตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ หรือฝาฝน

มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๒๒๕  ผูใดสั่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 

๓๐ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๘๓๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๖๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๘๔๒๗  ผูใดฝาฝนตอบทบัญญัติเก่ียวกับดอกไมเพลิงตามมาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือฝาฝน
เง่ือนไขตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๘ หรือ
มาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

                                                 
๒๒ มาตรา ๗๙ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๓ มาตรา ๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๔ มาตรา ๘๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๕ มาตรา ๘๒ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๒๖ มาตรา ๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๗ มาตรา ๘๔ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๕๒๘  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเก่ียวกับสิ่งเทียมอาวุธปนตามมาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๗ วรรคสอง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๕๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๖  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ไมวาชนิดหรือ
ขนาดใดซึ่งยังไมไดรับใบอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือ
วัตถุระเบิดดังกลาวแลวมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ตอนาย
ทะเบียนทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๕๕ มาใชบังคับ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็
ได 

 
มาตรา ๘๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่อง

กระสุนปน วัตถุระเบิด และดอกไมเพลิงกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป
จนกวาใบอนุญาตนั้นๆ ส้ินอายุ แตถาผู รับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนคนใด จะขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุก็ใหทําได 

 
มาตรา ๘๘  ในการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหแกผูที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิดและดอกไมเพลิงอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ 
(๔) มาใชบังคับ สําหรับอาวุธปนตามใบอนุญาตเดิมนั้น 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือตรี ถ. ธํารงนาวาสวัสดิ ์

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๘ มาตรา ๘๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 

ลําดบั 
ที่ 

ประเภท บาท 

๑.๒๙ ใบอนญุาตใหทําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน  

   ก. ครั้งแรก                                                     ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ 

   ข. ตออายุปตอไป                                              ฉบบัละ ๕,๐๐๐ 
๒.๓๐ ใบอนญุาตใหคาอาวุธปน เครื่องกระสุน  

   ก. ครั้งแรก                                                     ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ 

   ข. ตออายุปตอไป                                              ฉบบัละ ๑,๕๐๐ 
๓. ใบอนุญาตใหประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปน  

 เครื่องกระสุน                                                     ฉบับละ ๒๕๐ 
๔. ใบอนุญาตใหทําดินปนมีควัน สําหรับการคา                ฉบับละ ๒๐๐ 
๕. ใบอนุญาตใหทําดินปนมีควัน สําหรับใชเอง                 ฉบับละ ๕ 
๖.๓๑ ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังตอไปนี ้  

   ก.  ปนยาวประจุปากปนอัดลม                              ฉบับละ ๒๐๐ 

   ข.  ปนอื่นๆ                                                    ฉบับละ ๑,๐๐๐ 
๗.๓๒ ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว                                 ฉบับละ ๑,๐๐๐ 
๘. ใบอนุญาตใหส่ังหรือนําเขาซึ่งอาวุธปน                  กระบอกละ ๓๐ 
๙.๓๓ ใบอนุญาตใหส่ังหรือนําเขาซึ่งสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปน  

 และเคร่ืองกระสุนปน                                           ฉบับละ ๒๐ 
๑๐. ใบอนุญาตใหส่ังหรือนําเขาซึ่งกระสุนปน นอกจากกระสุนอัดลม  

 จํานวนไมเกินหนึ่งพันนัด                                       ฉบับละ ๒๐ 

 ถาจํานวนเกินกวาหนึ่งพันนัดใหเรียกเก็บเพิ่มอีกรอยละหรือ  

 เศษของรอย ๒ 
๑๑. ใบอนุญาตใหส่ังหรือนําเขาซึ่งกระสุนปนอัดลม รอยละหรือ  

                                                 
๒๙ อัตราคาธรรมเนียม ลําดับที่ ๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุน

ปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓๐ อัตราคาธรรมเนียม ลําดับที่ ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุน

ปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓๑ อัตราคาธรรมเนียม ลําดับที่ ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุน

ปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๒ อัตราคาธรรมเนียม ลําดับที่ ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุน

ปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๓ อัตราคาธรรมเนียม ลําดับที่ ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุน

ปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบั 
ที่ ประเภท บาท 

 เศษของรอย ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ลําดบั 
ที่ ประเภท บาท 

๑๒. ใบอนญุาตใหซื้ออาวุธปน                                        กระบอกละ         ๑๐ 
๑๓. ใบอนญุาตใหซื้อกระสุนปน นอกจากกระสนุอัดลม รอยละหรือ  

 เศษของรอย           ๒ 
๑๔. ใบอนญุาตใหซื้อกระสุนปนอัดลม รอยละหรือเศษของรอย           ๑ 
๑๕. ใบอนญุาตใหซื้อสวนใดสวนหนึ่งของอาวุธปน และ  

 เครื่องกระสุน                                                     ฉบับละ ๕ 
๑๖. ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปนที่นําเขามา  

 ช่ัวคราว                                                         ฉบับละ ๑๐ 
๑๗.๓๔ ใบอนุญาตใหทําวัตถุระเบิด  

  ก. ครั้งแรก                                                    ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ 

  ข. ตออายุปตอไป                                             ฉบับละ ๖,๐๐๐ 
๑๘.๓๕ ใบอนุญาตใหคาวัตถุระเบิด  

  ก. ครั้งแรก                                                     ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ 

  ข. ตออายุปตอไป                                             ฉบับละ ๑,๕๐๐ 
๑๙.๓๖ ใบอนุญาตใหส่ังหรือนําเขาซึ่งวัตถระเบิด  

 รวมทั้งเคร่ืองอุปกรณ หรือเฉพาะ  

 เครื่องประกอบ หรือเคร่ืองอุปกรณอยางเดียว              ฉบับละ ๒๐๐ 

 ถาจํานวนวัตถุระเบิดมีน้ําหนักเกินกวา ๕๐ ปอนดใหเรียกเก็บ  

 เพ่ิมอีกในอัตรา ๕๐ ปอนด หรือเศษของ ๕๐ ปอนด ๑๐ 
๒๐. ใบอนุญาตใหมีหรือซื้อวัตถุระเบิดรวมทั้งเคร่ืองประกอบและ  

 เครื่องอุปกรณหรือเฉพาะเครื่องประกอบและเครื่องอุปกรณ  

 อยางเดียว เพ่ือใชทําการระเบิดในกิจการตาง ๆ            ฉบับละ ๒๐๐ 
๒๑. ใบอนุญาตใหส่ัง นําเขา ทํา คาหรือมีวัตถุระเบิด เพ่ือใชในทาง  

 วิทยาศาสตรการแพทยทุกจํานวนน้ําหนักหนึ่งรอยกรัมหรือ  

 เศษของรอยกรัม ๑๐ 
๒๒. ใบอนุญาตใหทํา ส่ัง นําเขา หรือคาซึ่งดอกไมเพลิง        ฉบับละ ๑๐ 

                                                 
๓๔ อัตราคาธรรมเนียม ลําดับที่ ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง

กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓๕ อัตราคาธรรมเนียม ลําดับที่ ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง

กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
๓๖ อัตราคาธรรมเนียม ลําดับที่ ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง

กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ลําดบั 
ที่ ประเภท บาท 

๒๓. ใบแทนใบอนญุาตดังตอไปนี้  
  ก. ใบแทนใบอนุญาตใหทาํคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและ  

 วัตถุระเบิด                                                        ฉบับละ ๒๐ 

  ข. ใบแทนใบอนุญาตใหประกอบซอมแซม หรือเปล่ียน  

 ลักษณะอาวธุปน เครื่องกระสุนปน                           ฉบบัละ ๑๕ 
  ค. ใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ                                   ฉบับละ ๑๐ 

๒๔. ใบอนุญาตใหส่ัง นําเขา หรือคาซึ่งส่ิงเทียมอาวุธปน        ฉบับละ ๑๐ 
๒๕. สําเนาใบอนุญาตตาง ๆ                                       ฉบับละ ๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑๓๗ 

 
มาตรา ๓  ผูใดมีอาวุธปน ซึ่งไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง

กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๗ มาแลว แตใบอนุญาตไดส้ินอายุลงกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ก็ใหนํามาขอรับใบอนุญาตใหมภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ใช
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุภายหลังวันใชพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหนํามาขอรบั
ใบอนุญาตใหมภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

ผูมีอาวุธปนซึ่งไดปฏิบัติการตามความในวรรคกอนเปนอันไมตองรับโทษตาม
กฎหมาย 

 
มาตรา ๔  ผูใดไมปฏิบัติการตามความในมาตรา ๓ มีความผิดตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาสิบบาท 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑๓๘ 

 
มาตรา ๙  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดไมวาชนิดหรือขนาด

ใดซึ่งยังไมไดรับใบอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุ
ระเบิดดังกลาวแลวมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ตอนาย
ทะเบียนทองที่ภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็
ได 

 
มาตรา ๑๐  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดสําหรับใชเฉพาะแต

ในการสงครามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนําอาวุธปน
เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดดังกลาวมามอบใหกับนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนด ๙๐ วัน 
นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะไดกําหนดราคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ที่นํามาสงมอบ ชดใชใหในราคาที่สมควร 

 

                                                 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๕/ตอนที่ ๕/หนา ๓๐/๒๗ มกราคม ๒๔๙๑ 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนที่ ๗๒/หนา ๔๔๙/๑๖ กันยายน ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

๑. เนื่องจากในขณะนี้ไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยชัดเจนวาอยางใดเรียกวาอาวุธ
ปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดใชเฉพาะแตในการสงคราม จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ือใหมีความหมายชัดขึ้น กับใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดวาส่ิงใดเปน
อาวุธที่ใชในการสงคราม ซึ่งถือไดวาเปนอาวุธรายแรงอันประชาชนไมควรมีไวในครอบครอง 

๒. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลที่มีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด โดยมิชอบ
ดวยกฎหมายนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดังกลาวมาขอรับอนุญาตเพื่อใหถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องใหนํามาจดทะเบียน รัฐบาลไดเคยเปดโอกาสใหนํามาจดทะเบียน
ไดมากอนแลว แตก็ยังปรากฏวามีผูละเลยไมปฏิบัติตามอยูอีกเปนจํานวนมาก และโดยที่อัตรา
โทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ยังไมเปนการเหมาะสม จึงสมควรกําหนดโทษให
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

๓. อัตราคาธรรมเนียมซึ่งไดกําหนดไวเดิมนั้น เปนอัตราต่ําอยู ยังไมเปนการ
เหมาะสมเมื่อไดคํานึงถึงคาของเงินในปจจุบัน 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐๓๙ 

 
มาตรา ๕  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดไมวาชนิดหรือขนาด

ใดที่ทําจากภายนอกราชอาณาจักรโดยโรงงานที่ไดรับอนุญาต หรือปนแกปที่มีคุณภาพใชไดโดย
ปลอดภัย ซึ่งยังไมไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิดหรือปนแกปดังกลาวแลวมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการใหถูกตองตามกฎหมายวาดวย
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปนตอนายทะเบียนทองที่
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็
ได 

 
มาตรา ๖  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดไมวาชนิดหรือขนาด

ใดซึ่งยังไมไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมายและไมอาจอนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุน
ปนหรือวัตถุระเบิดดังกลาวมามอบใหนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 

                                                 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๙๓/หนา ๗๗๑/๓ ตุลาคม ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดสําหรับใชเฉพาะแต
ในการสงครามตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ดังกลาวมามอบใหนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะไดกําหนดราคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ที่นํามาสงมอบชดใชใหในราคาที่สมควร 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้มีผูผลิต
อาวุธปนจําหนาย และมีอาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตเปนจํานวนมาก ทําใหการ
ปราบปรามอาวุธปนเถื่อนไมไดผลตามความมุงหมาย รัฐบาลจึงเปดโอกาสใหบุคคลที่มีอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดโดยมิชอบดวยกฎหมาย นําเอาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิดดังกลาวมาขอรับอนุญาตเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณี
ทํานองเดียวกันนี้ รัฐบาลไดเคยเปดโอกาสใหกระทํามาแลว และโดยที่อัตราโทษที่ใชลงโทษแก
ผูกระทําผิดยังไม เหมาะสม  สมควรแกไขเพิ่มเติมโทษให เหมาะสมอีกดวย  จึงไดตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗๔๐ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหศาลใชดุลพินิจในการ
พิพากษาคดีเก่ียวกับบทลงโทษผูมีเครื่องกระสุนปนเพียงเล็กนอยใหไดรับโทษโดยความเปนธรรม 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘๔๑ 

 
มาตรา ๓  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดไมวาชนิดหรือขนาด

ใดที่ทําจากภายนอกราชอาณาจักรโดยโรงงานที่ไดรับอนุญาต หรือที่ทําภายในราชอาณาจักร ที่มี
คุณภาพใชไดโดยปลอดภัย ซึ่งยังไมไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย ถาไดนําอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปนหรือวัตถุระเบิดดังกลาวแลวมาขอรับอนุญาตเพื่อปฏิบัติการใหถูกตองตามกฎหมายวา
ดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน ตอนายทะเบียน
ทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

                                                 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หนา ๒๒/๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๑๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะกําหนดชนิด ขนาดของอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุ
ระเบิด และกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๔  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด ไมวาชนิดหรือขนาด

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

 
มาตรา ๕  ผูใดมีอาวุธปนเครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดสําหรับใชเฉพาะแตใน

การสงครามตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ดังกลาวมามอบใหนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

เพ่ือการนี้ ใหรัฐมนตรีกําหนดราคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิดที่
นํามาสงมอบและชดใชใหในราคาที่สมควร ภายในเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันสงมอบ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันนี้มีผูผลิต
อาวุธปนจําหนายและมีอาวุธปนไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตเปนจํานวนมาก ทําให
การปราบปรามอาวุธปนเถื่อนไมไดผลตามความมุงหมาย และมีการใชอาวุธปนเถื่อนในการ
โจรกรรมกันทั่วไป จึงควรเปดโอกาสใหบุคคลที่มีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย นําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิดดังกลาวมาขอรับอนุญาตเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีทํานองเดียวกันนี้รัฐบาลไดเคยเปดโอกาสให
กระทํามาแลว จึงไดตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙๔๒ 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒๔๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวนั

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

                                                 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หนา ๖๑/๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑๓/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คําส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ใหหนวย
ราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถมีและใชอาวุธปนไดเพ่ือปองกันทรัพยสินอันใชเพ่ือประโยชน
สาธารณะและเปนการลดภาระหนาที่ของราชการตํารวจหรือทหาร และไดเปลี่ยนแปลงอัตราโทษ
ตามกฎหมายเดิมใหสูงเพ่ิมขึ้น การแกไขเพ่ิมเติมในครั้งนั้นมีรายละเอียดตางๆ ที่ไมรัดกุม
เพียงพอทําใหไมสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ขนาด จํานวน การมี
และใชการเก็บรักษา การพาติดตัว การซอมแซม ฯลฯ และการอื่นอันจําเปนเกี่ยวกับอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน เพ่ือที่จะใหหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจบางประเภทสามารถมีและใชได ซึ่งอาจทําใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ มีและ
ใชอาวุธปนโดยไมมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและนอกจากนั้น ในขณะนี้รัฐบาลไดขยาย
โครงการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือราชการของทหารและตํารวจมากขึ้น เพ่ือ
การปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบรอยของประชาชนใหปลอดจาก
ภัยตางๆ ที่กําลังคุกคามอยู สมควรใหประชาชนผูใหความรวมมือแกทางราชการดังกลาวสามารถ
มีและใชอาวุธบางประเภทและอาจพาติดตัวไดตามความเหมาะสม โดยไมจําตองอยูในกฎเกณฑที่
ใชบังคับสําหรับประชาชนทั่วไป อนึ่งการแกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดินดังกลาวไดกําหนดโทษอาญาแกการกระทําบางอยางไวสูงเกินความจําเปน สมควรแกไข
เสียใหมใหเหมาะสมแกความรายแรงแหงการกระทําความผิด และโดยที่การกําหนดหลักการให
กําหนดประเภทของอาวุธวาอาวุธใดเปนของสําหรับใชเฉพาะในการสงครามนั้นไมสะดวกแกทาง
ปฏิบัติ เพราะอาวุธตางๆ มีมากมายหลายประเภทเกินกวาที่จะกําหนดใหครบถวนได สมควร
เปลี่ยนแปลงหลักการใหมโดยใหกําหนดแตเฉพาะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิดที่
เอกชนอาจมีไดแทนการกําหนดอาวุธใหเปนอาวุธที่ใชเฉพาะในราชการสงคราม และในประการ
สุดทาย โดยที่กิจการอันเกี่ยวกับอาวุธที่เอกชนไมอาจมีหรือกระทําได ตลอดจนการใหกระทรวง
ทบวงกรมและรัฐวิสาหกิจตางๆ มีและใชอาวุธไดนั้น เปนกรณีที่มีความสําคัญตอความมั่นคงของ
ประเทศ ดังนั้นสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เขามามีสวนในการควบคุมกิจการ
ดังกลาวโดยเปนรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนี้ดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐๔๔ 

 
มาตรา ๔  ผูใดมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กําหนด

ไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ ถาไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด
ดังกลาวมามอบใหนายทะเบียนทองที่ ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

                                                 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๔๑/ฉบับพิเศษ หนา ๒๒/๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกผูกระทําความผิดที่ถูกจับกุมและอยูใน
ระหวางการสอบสวนหรือระหวางที่คดียังไมถึงที่สุด ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

อาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดที่นํามาสงมอบตามวรรคหนึ่ง ทาง
ราชการไมจําตองชดใชราคา 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันมีการนําอาวุธ
ที่ใชเฉพาะในการสงครามหรืออาวุธที่กฎหมายไมอนุญาตใหมีและใช มาใชในการประกอบ
อาชญากรรมเพิ่มขึ้นเปนลําดับซึ่งอาวุธดังกลาวมีประสิทธิภาพในการทําลายสูง กอใหเกิดความ
หวาดกลัวแกประชาชน ประกอบกับกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันกําหนดโทษผูมีและใชอาวุธ
ดังกลาวไวต่ํา ดังนั้นเพื่อปราบปรามผูครอบครองอาวุธเหลานี้ใหส้ินไป สมควรเปลี่ยนแปลงบท
กําหนดโทษเสียใหมและยกเวนโทษใหแกผูมีอาวุธดังกลาวที่นําอาวุธนั้นๆ มามอบใหแกนาย
ทะเบียนทองที่ภายในเวลาที่กําหนด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๔๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทํา
ใหอัตราคาธรรมเนียมไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตรา
คาธรรมเนียมดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๒ ก/หนา ๔/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 


