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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน 
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔  บุคคลใดประสงค์จะทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นําเข้า มี 
หรือจําหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ใบอนุญาตให้ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือจําหน่าย ให้ออกตามแบบ 
ป.๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ใบอนุญาตให้สั่งหรือนําเข้า ให้ออกตามแบบ ป. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ใบอนุญาตให้มี ให้ออกตามแบบ ป. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้” 
 
ข้อ ๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ ข้อ ๔/๒ ข้อ ๔/๓ ข้อ ๔/๔ ข้อ ๔/๕ ข้อ 

๔/๖ ข้อ ๔/๗ ข้อ ๔/๘ ข้อ ๔/๙ ข้อ ๔/๑๐ ข้อ ๔/๑๑ และข้อ ๔/๑๒ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 
๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

“ข้อ ๔/๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ทําอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า 
ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี และจําหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่อง
กระสุนปืน สําหรับการค้าด้วยในคราวเดียวกัน พร้อมด้วยเอกสารตามที่กําหนดในข้อ ๔/๒ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๙๙ ก/หน้า ๒๓/๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๔/๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔/๑ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๖ โดยให้ย่ืนคําขอตามแบบ ป. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่ พร้อมด้วย
เอกสารดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(ข) รูปถ่ายของผู้ขอรับใบอนุญาตขนาด ๓.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
(ค) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(ง) สําเนาใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ 
(จ) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(ฉ) แผนที่แสดงสถานที่ต้ังโรงงานและสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนหรือเครื่อง

กระสุนปืนพร้อมหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อการนี้ 
(ช) แบบพิมพ์หรือพิมพ์เขียวแสดงรายละเอียด ส่วนประกอบ และคุณลักษณะ

ของอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่จะผลิตพร้อมด้วยหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(ซ) เอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนท้องที่กําหนด 
(๒) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 

(ก) สําเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออกโดยองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
(ข) หนังสือมอบอํานาจให้ทําการแทนนิติบุคคล 
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลผู้มอบอํานาจและผู้รับ

มอบอํานาจ 
(ง) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคลผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
(จ) สําเนาใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉ) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(ช) แผนที่แสดงสถานที่ต้ังโรงงานและสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนหรือเครื่อง

กระสุนปืนพร้อมหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อการนี้ 
(ซ) แบบพิมพ์หรือพิมพ์เขียวแสดงรายละเอียด ส่วนประกอบ และคุณลักษณะ

ของอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่จะผลิตพร้อมด้วยหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(ฌ) เอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนท้องที่กําหนด 
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบต้นฉบับเอกสารตาม (๑) (ก) 

(ค) (ง) และ (จ) มาด้วย และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบต้นฉบับเอกสารตาม 
(๒) (ก) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) มาด้วย  ทั้งนี้ เพื่อการตรวจสอบกับสําเนา พร้อมทั้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ระบุไว้ในคําขอตามแบบ ป. ๑ ว่าจะขออนุญาตทําอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนในแต่ละปีจํานวน
เท่าใด และเวลาทําการของโรงงาน 

ข้อ ๔/๓  เมื่อรับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔/๑ แล้ว ให้นายทะเบียนท้องที่
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําขอรับใบอนุญาต เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต และโรงงานทําอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน และให้แต่งต้ัง



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 
 

คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่อง และทําความเห็นเสนอต่อนายทะเบียนท้องที่
โดยเร็ว 

เมื่อได้รับความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนท้องที่ดําเนินการดังต่อไปนี้  
ทั้งนี้ รายละเอียดในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๑) กรณีที่นายทะเบียนท้องที่เห็นว่าควรออกใบอนุญาต 
(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่งเรื่องพร้อมทําความเห็นเสนอรัฐมนตรีผ่าน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติ 
(ข) ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ส่งเรื่องพร้อมทําความเห็นเสนอรัฐมนตรีผ่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติ 
(๒) กรณีที่นายทะเบียนท้องที่เห็นว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจากผู้

ขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด ให้แจ้งผลการพิจารณา
พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๓ 

(๓) กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กําหนด แต่นายทะเบียนท้องที่เห็นว่าไม่ควรออกใบอนุญาตให้ด้วยเหตุผลอ่ืนใด เช่น มีหลักฐานอัน
ควรเชื่อว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีพฤติการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของประเทศ 
ให้ทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี โดยนําความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔/๔  เมื่อรัฐมนตรีได้รับเรื่องตามข้อ ๔/๓ และพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นควรออกใบอนุญาต ให้กระทรวงมหาดไทย
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแก่นายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนท้องที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืน
คําขอรับใบอนุญาตโดยเร็ว 

(๒ )  ในกรณีที่ รั ฐมนตรี พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ ควรออกใบอนุญาต  ให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาแก่นายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนท้องที่แจ้งผลการ
พิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๓ 

ข้อ ๔/๕  ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อออกใบอนุญาตให้ทํา ประกอบ ซ่อมแซม 
เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจําหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้าตามมาตรา ๒๕ รัฐมนตรี
อาจแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องและทํา
ความเห็นด้วยก็ได้ 

ข้อ ๔/๖  การต่ออายุใบอนุญาตให้ทําอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า 
ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตยื่นคําร้องขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ก่อนที่ใบอนุญาต
ฉบับเดิมจะสิ้นอายุ หากผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดละเลยไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
กําหนด ให้นายทะเบียนท้องที่มีคําสั่งระงับการอนุญาตให้สั่งซื้อส่วนประกอบที่ใช้ทําอาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปืนตามใบอนุญาตฉบับเดิมไว้ช่ัวคราว เว้นแต่จะได้รับคําช้ีแจงที่ชัดเจนซึ่งมีเหตุผลอัน
สมควรจากผู้ได้รับใบอนุญาตว่าสามารถนําส่วนประกอบที่ขออนุญาตนั้นไปทําอาวุธปืนหรือเครื่อง
กระสุนปืนให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับเดิม 



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 
 

(๒) ในกรณีที่ได้ย่ืนคําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกําหนดระยะเวลาตาม (๑) 
แล้วให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รับคําสั่งไม่อนุมัติของรัฐมนตรี 

ในการพิจารณาคําร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ให้นําความในข้อ ๔/๓ และข้อ ๔/๔ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔/๗  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือ
จําหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้าแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ทําการตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ ๔/๘  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับ
การค้าทําอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนอกเวลาทําการของโรงงานตามที่ได้แจ้งไว้ต่อนายทะเบียน
ท้องที่และห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงเวลาทําการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

ข้อ ๔/๙  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี 
หรือจําหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า ทําการขนย้ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน
ปืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ โดยย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนท้องที่ตามแบบ ป. ๑ 

ข้อ ๔/๑๐  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับ
การค้า จําหน่ายหรือโอนอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทํา มี และ
จําหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ข้อ ๔/๑๑  ให้นายทะเบียนท้องที่หรือเจ้าพนักงานมีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนของผู้

ได้รับใบอนุญาตในเวลาทําการของสถานที่ทําการ 
(๒) ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาต 
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ

พิจารณา 
(๔) ตรวจสอบการขนย้ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน

ใบอนุญาตให้ขนย้าย 
ข้อ ๔/๑๒  เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน

ลักษณะ มี หรือจําหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต ให้รัฐมนตรีหรือนายทะเบียนท้องที่มีคําสั่งให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไม่มีการดําเนินการตามที่สั่ง ให้มีคําสั่งให้หยุด
ประกอบการเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย” 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

การหมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้กําหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง 
นําเข้า มี หรือจําหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต แต่มิได้
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตไว้ เพื่อให้กฎกระทรวงดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตครบถ้วน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 


