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คําสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ 
เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกคําสั่งวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบที่ต้องปฏิบัติเฉพาะกาล 

   
 
ข้อ ๑  ระเบียบหรือคําสั่งฉบับใดที่มีอยู่ ถ้าไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 

พ.ศ. ๒๔๙๐ และคําสั่งฉบับนี้ให้คงถือปฏิบัติต่อไปได้อีกโดยอนุโลมส่วนที่ขัดแย้งให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น 
 
ข้อ ๒  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งคงมีอยู่ขณะนี้ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความสําคัญให้เข้ารูป

กับพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้วอนุโลมใช้ต่อไปได้จนกว่าจะได้จัดพิมพ์แบบใหม่ขึ้นใช้ 
 
ข้อ ๓  การออกใบอนุญาตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามมาตรา 

๘๖ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น ให้นายทะเบียนท้องที่ดําเนินการดังต่อไปน้ีโดย
ด่วนที่สุด คือ 

(๑) ให้ออกประกาศให้ประชาชนทราบว่าผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายมาแล้ว แต่ใบอนุญาตสิ้นอายุถ้าย่ืนคําขอใบอนุญาตเพื่อปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อ
นายทะเบียนท้องที่ภายในกําหนด วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
๒๔๙๐ 

(๒) เมื่อผู้นําอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด มาขอรับใบอนุญาตตามความใน 
(๑) ให้นายทะเบียนท้องที่รีบพิจารณาออกใบอนุญาตรับขึ้นทะเบียน แล้วมอบคืนให้แก่ผู้นํามาขอรับ
ใบอนุญาตนั้นไปเสียทันที 

การสอบสวนพิจารณาเรื่องนี้ให้รีบทําโดยด่วน ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มี
คุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี ก็ให้รีบออกใบอนุญาตให้ไป ถ้า
เป็นผู้ต้องห้ามก็ให้ช้ีแจงให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนั้นไว้
แล้วให้จัดการโอนเสียภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบนั้น หากผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้

                                                 
๑ คําสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ นี้ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมไปหลายครั้ง โปรดดูคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 

๗๕๙/๒๔๙๔ , ท่ี ๗๐๐/๒๔๙๖ , ท่ี ๑๒๕๓/๒๔๙๘ , ท่ี ๖๔๒/๒๔๐๑ , ท่ี ๒๗๐/๒๕๑๓ , ท่ี ๖๑๖/๒๕๑๓ , และที่ 
๔๑๐/๒๕๑๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จัดการโอนเสียตามที่กําหนดนี้ให้จัดการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
ต่อไป (ขายทอดตลาด ได้เงินสุทธิเท่าใดมอบให้แก่เจ้าของ) 

(๓) เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามที่กล่าวใน (๑) แล้ว ถ้ามีเหตุจําเป็นซึ่งจะ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้ไม่ทันภายในวันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ให้เลื่อนการพิจารณา
ออกใบอนุญาตต่อไปได้ตามสมควร และให้ถือว่าผู้ที่นํามาขอรับใบอนุญาตนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
มาตรา ๘๖ แล้ว 

(๔) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต โดยเฉพาะในเรื่องความประพฤติ
และหลักทรัพย์นั้นไม่ควรเข้มงวดกวดขันจนเกินไปนัก ให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแต่พอเหมาะพอควรแก่
ฐานะของผู้รับใบอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

(๕) ในระหว่างที่ออกประกาศให้ขอรับใบอนุญาตตามความในข้อนี้ถ้าปรากฏว่าผู้ใด
มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ไว้ในครอบครองโดยยังมิได้รับใบอนุญาตและยังมิได้ย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาต ยังไม่ควรถือว่ามีความผิดให้งดการดําเนินคดีไว้แล้วแจ้งให้ผู้นั้นรีบย่ืนคําร้องขอ
ใบอนุญาตเสียให้ถูกต้อง ตามกฎหมายภายในกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วใน (๑) นั้น 

(๖) เมื่อพ้นกําหนดวันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้ว ให้นายทะเบียนท้องที่
รีบทําบัญชีสถิติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ที่มีผู้นํามาขอรับใบอนุญาตเสนอ
ตามลําดับไปยังกระทรวงมหาดไทยตามตัวอย่างบัญชีที่แนบท้ายคําสั่งนี้ 

 
ข้อ ๔  บรรดาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ซึ่งได้รับใบอนุญาตถูกต้องแล้ว

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๗๗ แต่ใบอนุญาตให้สิ้นสุดอายุลงถ้าได้นํามาขอรับใบอนุญาต
ใหม่ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวในข้อ ๓ อนุ ๑ ให้ถือว่ายังไม่มีความผิด ให้ออกใบอนุญาตให้ใหม่ได้ 
แต่เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วถ้าปรากฏว่ารายใดยังมิได้นํามาขอรับใบอนุญาต จึงให้ถือว่ามีความผิดตาม
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

อนึ่ง โดยเฉพาะผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตมีอาวุธปืนมาแล้วตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 
พ.ศ. ๒๔๗๗ แต่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ถ้าเจ้าของอาวุธปืนมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอย่าง
ใหม่ใช้ได้ตลอดไป เพื่อตัดกังวลที่จะต้องมาติดต่อขอรับใบอนุญาตอีกในเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุลงก็ให้
ออกใบอนุญาตให้ใหม่ตามขอ 

 
ข้อ ๕๒  (ยกเลิก) 
 
ข้อ ๖๓  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๒ ข้อ ๕  ยกเลิกโดยคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/๒๕๓๕ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้า

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกําหนดจํานวนอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนสําหรับการค้า 

๓ ข้อ ๖  ยกเลิกโดยคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/๒๕๓๕ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้า
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกําหนดจํานวนอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนสําหรับการค้า 

 



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 
 

ข้อ ๗  อาวุธปืนที่ร้านค้าได้รับอนุญาตให้สั่งหรือนําเข้าตามมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืนนั้น ไม่ต้องออกใบอนุญาตประจําอาวุธปืนให้อีกแต่อย่างใดเพียงแต่รับจด
ทะเบียนและทําเครื่องหมายให้เท่านั้น 

 
ข้อ ๘๔  (ยกเลิก) 
 
ข้อ ๙๕  (ยกเลิก) 
 

การออกใบอนุญาตให้ทํา ค้า ดอกไม้เพลิง 
   

 
ข้อ ๑๐  การออกใบอนุญาตให้ทํา ค้า ดอกไม้เพลิงนั้น ต้องพิจารณาถึงฐานะและ

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามสมควร โดยอนุโลมเช่นเดียวกับการขออนุญาตต้ังร้านค้าอาวุธปืน 
โดยเฉพาะสถานที่ซึ่งจะตั้งทําการ ต้องให้เห็นว่าเป็นการปลอดภัยจากอัคคีภัยแล้วจึงออกใบอนุญาต 
เช่น ต้องตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือย่านชุมนุมชน หากเกิดการระเบิดเพลิงไหม้ขึ้นจะไม่ลุกลามไปยังที่
อ่ืนเป็นต้น 

 
วัตถุระเบิด 

การออกใบอนุญาตวัตถุระเบิด 
   

 
ข้อ ๑๑  การออกใบอนุญาตมีวัตถุระเบิดเพื่อการค้าและใช้ส่วนตัว หรือการจะซื้อ 

หรือสั่งเข้ามา ให้ทําคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑๑ ท้ายกฎกระทรวงพร้อมด้วยหนังสือคํารับรอง
การมีและการใช้วัตถุระเบิด ๓ ฉบับ หรือ ๓ ชุด ดังที่ปฏิบัติมาแล้ว (เฉพาะในพระนครและธนบุรี ๒ 
ชุด) ถ้าเป็นการขอเพื่อใช้ทําการระเบิดในที่ต่าง ๆ ให้แนบแผนผังแสดงสถานที่ที่จะทําการระเบิดนั้น
ด้วย ย่ืนต่อนายทะเบียนท้องที่ให้นายทะเบียนท้องที่เสนอตามลําดับจนถึงกระทรวงมหาดไทยเมื่อ
ได้รับคําสั่งอนุมัติแล้วจึงให้ออกใบอนุญาต 

การสอบสวนพิจารณาในเรื่องเกี่ยวด้วยคุณสมบัติตามกฎหมายก็ดี เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ก็ดี ให้นําความข้อ ๙ มาใช้โดยอนุโลม นอกจากนี้ให้คงใช้ระเบียบเดิมซึ่งได้ปฏิบัติอยู่แล้วใน
ขณะนี้ไปพลางก่อน 

 
การออกใบอนุญาตอาวุธปืนส่วนบุคคล 

                                                 
๔ ข้อ ๘  ยกเลิกโดยคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/๒๕๓๕ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้า

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกําหนดจํานวนอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนสําหรับการค้า 

๕ ข้อ ๙  ยกเลิกโดยคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/๒๕๓๕ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้า
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกําหนดจํานวนอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนสําหรับการค้า 



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 
 

การพิจารณาออกใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๑๒  การพิจารณาออกใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนนั้น นอกจากจะพิจารณา

ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แล้ว ให้พิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่หรือ
สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) ผู้ขออนุญาตมีอายุเท่าใด เป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออาศัยผู้ใดอยู่ 
(๒) บ้านอยู่ในที่เปลี่ยวหรือไม่ และในบ้านนั้นมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนอย่าง

ใดอยู่บ้างแล้วหรือไม่ 
(๓) บ้านที่อยู่เป็นของผู้ขอรับใบอนุญาตเอง หรือเช่าเขาอยู่ 
(๔) ความประพฤติตามปกติเป็นอย่างไร 
(๕) เคยต้องโทษอาญาอย่างใดมาบ้างแล้วหรือไม่ 
(๖) เกี่ยวข้องกับพวกคนพาลหรือพวกนักเลงหรือไม่ 
(๗) มีหลักทรัพย์สมบัติอะไรบ้าง ประมาณราคามากน้อยเท่าใด 
(๘) ประกอบอาชีพทางใด 
(๙) การขอมีอาวุธปืน เพื่อประโยชน์อย่างใด 
(๑๐) มีหน้าที่เกี่ยวกับการต้องรักษาเงิน หรือทรัพย์สมบัติเป็นพิเศษอย่างใด 
(๑๑) เคยถูกผู้ร้ายประทุษร้ายต่อทรัพย์และร่างกาย หรือถูกขู่เข็ญว่าจะทําร้ายอย่าง

ใดบ้างหรือไม่ 
(๑๒) เป็นคนมีสติไม่ปกติเป็นบางครั้งบางคราวหรือไม่ 
(๑๓) เป็นคนมีนิสัยฉุนเฉียวหรือเกะกะระรานเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือผู้อ่ืนบ้าง

หรือไม่ 
(๑๔) เคยได้รับใบอนุญาตมีอาวุธปืนมาแล้วหรือเปล่า ถ้าเคยมีแล้วเหตุใดจึงขอ

อนุญาตอีก 
(๑๕) เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ใกล้ชิด เช่น สารวัตรตํารวจนครบาล ผู้บังคับกอง

ตํารวจภูธร หัวหน้าสถานีตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นสมควรอนุญาตหรือไม่ 
(๑๖) ถ้าเป็นบุคคลต่างด้าวต้องสอบให้ทราบว่า 

ก. มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยนานเท่าใด 
ข. พูดภาษาไทยได้หรือไม่ 
ค. มีครอบครัวเป็นคนต่างด้าว หรือคนไทย อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ 

(๑๗) ถ้าเป็นการขอรับมรดก ต้องสอบให้ได้ความว่ามีทายาทคนใดคัดค้านการขอรับ
โอนบ้างหรือไม่ หากมีการคัดค้านก็ให้ระงับการออกใบอนุญาตไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

 
ข้อ ๑๓  ชนิดและจํานวนอาวุธปืนซึ่งจะอนุญาตให้พิจารณาถึงฐานะและความ

จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป โดยระลึกว่าการอนุญาตให้เอกชนมีอาวุธปืนนั้น เป็นการ
พิจารณาอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๙ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
ว่ามีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือทรัพย์สิน ในการกีฬา หรือการยิงสัตว์ ซึ่งควรระลึกถึงหลักสําคัญดังนี้ 



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 
 

ก. การมีเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินต้องเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปราม เช่น 
ข้าราชการ ผู้มีหน้าที่ออกตรวจจับกุมโจรผู้ร้าย หรือถ้าเป็นเอกชนก็ต้องเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก
พอควรที่จะต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สมบัติเป็นต้น  ทั้งนี้ ให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณา
ตามสมควรแก่ฐานะของผู้ขอเป็นราย ๆ ไป 

ข. การมีเพื่อกีฬา หรือยิงสัตว์ ก็ต้องเป็นนักกีฬาล่าสัตว์ และมีโอกาสที่จะนําอาวุธ
ปืนไปใช้ในการล่าสัตว์ ซึ่งส่วนมากต้องเป็นผู้มีฐานะดี หรือมิฉะนั้นก็ต้องเป็นพรานชาวป่าอยู่แล้ว
ตามปกติและหากการขออนุญาตโดยมีความมุ่งหมายดังกล่าวนี้ก็ควรอนุญาตปืนยาว 

 
ข้อ ๑๔  การพิจารณาออกใบอนุญาตสําหรับกระสุนปืน ต้องสอบให้ทราบว่าผู้ขอ

อนุญาตมีอาวุธปืนซึ่งใช้กับกระสุนปืนที่ขออนุญาตหรือไม่ หากไม่มีก็ออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ส่วนอัตรา
ที่จะอนุญาตให้ถือตามอัตราสูง ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระสุนโดดปืนยาวทุกชนิด อนุญาตให้สั่งหรือนําเข้ามาได้ไม่เกินคราวละ และ
ชนิดละ ๑๐๐ นัด 

การซื้อในราชอาณาจักรไม่เกินคราวละ และชนิดละ ๕๐ นัด 
(๒) กระสุนปืนพกทุกชนิด ถ้าเป็นการขอสั่งหรือนําเข้าให้อนุญาตคราวละ และชนิด

ละไม่เกิน ๕๐ นัด ถ้าเป็นการขอซื้อภายในราชอาณาจักรให้อนุญาตคราวละ และชนิดละ ๒๕ นัด 
(๓) กระสุนลูกซองชนิดต่าง ๆ แบ่งเป็น ๔ ขนาดตามรายการในบัญชีเทียบขนาด

กระสุนปืนของชาติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ขนาดที่ ๑ ให้อนุญาตให้สั่งหรือนําเข้าไม่เกินคราวละ และชนิดละ ๕๐ นัด 
ขนาดที่ ๒ ให้อนุญาตให้สั่งหรือนําเข้าไม่เกินคราวละ และชนิดละ ๑๐๐ นัด 
ขนาดที่ ๓ ให้อนุญาตให้สั่งหรือนําเข้าไม่เกินคราวละ และชนิดละ ๕๐๐ นัด 
ขนาดที่ ๔ ให้อนุญาตให้สั่งหรือนําเข้าไม่เกินคราวละ และชนิดละ ๒,๐๐๐ นัด 
แต่ทั้งนี้ ถ้าขอรวมกันคราวเดียวให้อนุญาตไม่เกิน ๒,๐๐๐ นัด จํานวนที่กําหนดนี้

เป็นอัตราขั้นสูงที่จะอนุญาตให้สั่งหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศ 
ส่วนการขออนุญาตซื้อภายในประเทศให้ลดลงเสียก่ึงหนึ่ง หรือน้อยกว่าแล้วแต่จะ

เห็นสมควร 
(๔) กระสุนอัดลมทั้งขอซื้อและสั่ง ไม่เกินครั้งละและชนิดละ ๑,๐๐๐ นัด 
(๕) กระสุนลูกกรดให้พิจารณาอนุญาตเช่นเดียวกับกระสุนลูกซอง 
การอนุญาตกระสุนตามความในข้อนี้ได้กําหนดอัตราไว้เพื่อเป็นระดับเดียวกันในการ

ขออนุญาต โดยปกติ แต่ถ้ามีกรณีพิเศษซึ่งจะต้องผ่อนผันอนุญาต เช่นในกรณีที่คนต่างด้าวหรือ
ข้าราชการสถานทูต อันมีความสัมพันธไมตรีต่อประเทศไทยนําติดตัวเข้ามาก็ให้ผ่อนผันได้เป็นกรณี
หรือเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะรายไปได้ แต่ต้องรายงานเหตุที่ผ่อนผันนั้นให้กระทรวงทราบแล้วแจ้งให้
กรมศุลกากรทราบไว้ด้วย 

 
ข้อ ๑๕  ในกรณีที่นายทะเบียนประจําจังหวัดอนุมัติให้ออกใบอนุญาตให้สั่ง หรือ

นําเข้าตามกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๑ วรรค ๒ และข้อ ๔ วรรค ๒ นั้น ให้รายงานรายการสิ่งที่สั่ง
อนุมัตินั้นไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยละเอียด 

 



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 
 

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ขออนุญาตเพื่อให้ผู้อ่ืนมีและใช้อาวุธปืน เพื่อรักษาทรัพย์สินตาม
มาตรา ๑๔ ให้นายทะเบียนท้องที่ขอรับอนุมัติต่ออธิบดีกรมตํารวจ หรือข้าหลวงประจําจังหวัดทุก
เรื่องทุกราย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงให้ออกหนังสืออนุญาตให้ตามแบบท้ายคําสั่งนี้ 

ส่วนในกรณีขอนําอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักรตาม
มาตรา ๗๐ ให้นายทะเบียนท้องที่เสนออธิบดีกรมตํารวจ หรือข้าหลวงประจําจังหวัดเป็นผู้ออก
หนังสืออนุญาตให้ตามแบบท้ายคําสั่งนี้ 

 
การมอบฉันทะ 

   
 
ข้อ ๑๗  ในกรณีการขอรับโอนก็ดี การขอซื้อก็ดี ถ้าผู้รับใบอนุญาตจะมอบฉันทะให้

ผู้ใดไปทําการแทน ให้นายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาถึงฐานะและคุณสมบัติของผู้รับมอบ
ฉันทะว่ามีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามการมีอาวุธปืนตามกฎหมาย และเป็นที่ไว้วางใจแล้วจึงอนุญาต และ
เมื่ออนุญาตให้หมายเหตุลงไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วย หรือจะแจ้งเป็นหนังสือไปให้นายทะเบียนท้องที่ที่
จะซื้อหรือรับโอนทราบก็ได้ 

 
การแจ้งย้ายถิ่นที่อยู่ และการแจ้งอาวุธปืนหาย 

   
 
ข้อ ๑๘  โดยท่ีพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มิได้มีบทบัญญัติต่ออายุ

ใบอนุญาตประจําปืนไว้ ซึ่งเมื่อออกใบอนุญาตไปแล้ว นายทะเบียนไม่มีเวลาที่จะติดต่อกับเจ้าของ
อาวุธปืนว่าอาวุธปืนนั้นยังคงมีอยู่ตามทะเบียนหรือไม่ ฉะนั้นเพื่อรักษาทะเบียนให้เป็นที่แน่นอน ให้ถือ
ว่าการแจ้งย้ายถิ่นที่อยู่และการแจ้งหายเป็นเรื่องสําคัญส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การควบคุมอาวุธปืนที่รับจด
ทะเบียนแล้ว หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตมีอาวุธปืนรายใดมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องนี้แล้วก็ให้
ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีไปตามกรณีที่เห็นสมควรทุกเรื่องทุกรายเช่นเดียวกับเรื่องการ
เปรียบเทียบปรับผู้มีใบอนุญาตขาดต่ออายุดังที่ปฏิบัติมาแล้ว และโดยเฉพาะเรื่องที่ย้ายต่างท้องที่ให้
นายทะเบียนท้องที่เดิมกับท้องที่ใหม่แจ้งให้ทราบต่อกันโดยด่วนทุกเรื่องทุกราย 

นอกจากนี้ ถ้ามีกรณีสงสัยอย่างใดให้นายทะเบียนมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตนําอาวุธ
ปืนพร้อมด้วยใบอนุญาตมาทําการตรวจสอบได้ตามควรแก่กรณี 

 
การทําเครื่องหมายอาวุธปืน 

   
 
ข้อ ๑๙  ในการทําเครื่องหมายอาวุธปืนนั้น โดยเฉพาะเครื่องหมายให้คงถือตาม

ระเบียบที่ปฏิบัติอยู่แล้ว คือ ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ใช้เครื่องหมาย กท. ล. เลขต่อตามลําดับที่
ทําหรือรับจดทะเบียนให้ก่อนและหลัง ในจังหวัดอ่ืน ๆ ใช้อักษรย่อนามจังหวัดนําหน้า มีเลขหมาย
ลําดับอําเภอทับเลขหมายที่ตอกให้ตามลําดับ 



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 
 

เครื่องมือที่จะใช้สําหรับการนี้ให้ใช้เหล็กตอกที่ทางการทําจ่ายให้โดยเฉพาะเพื่อได้
เป็นระเบียบเดียวกันและเป็นการสะดวกแก่การตรวจสอบว่าเป็นของปลอมหรือไม่ด้วย 

 
ข้อ ๒๐  ถ้ามีผู้นําอาวุธปืนซึ่งได้อนุญาตให้สั่งหรือนําเข้ามาขอรับใบอนุญาตประจํา

ปืน และถ้าอาวุธปืนนั้นยังไม่มีเครื่องหมายมาก่อน ให้นายทะเบียนทําเครื่องหมายให้พร้อมกับการ
ออกใบอนุญาตประจําปืนนั้นทันที จะออกแต่ใบอนุญาตแล้วไม่ทําเครื่องหมายให้ไม่ได้ 

 
ข้อ ๒๑  ถ้ามีผู้นําอาวุธปืนที่เครื่องหมายเดิมชํารุดมาขอให้ทําใหม่ ให้ตรวจสอบกับ

ทะเบียนและใบอนุญาต เมื่อเชื่อได้ว่าเป็นอาวุธปืนกระบอกเดียวกันก็ให้ตอกเครื่องหมายใหม่ให้ตาม
ขอ 

ในกรณีดังกล่าวนี้ ถ้าอาวุธปืนคงทะเบียนอยู่ในท้องที่นั้นมาแต่เดิมให้ตอกตาม
เครื่องหมายเดิม ถ้าอาวุธปืนที่ย้ายมาจากท้องที่อ่ืนให้ตอกเครื่องหมายท้องที่ที่มาอยู่ใหม่แล้วแจ้งให้
ท้องที่เดิมทราบ 

 
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ถือเป็นทางปฏิบัติต้ังแต่บัดนี้เป็น

ต้นไป 
 
 

กระทรวงมหาดไทย 
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ 

(ลงชื่อ) สุนทรพิพิธ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. หนังสืออนุญาตพิเศษ 
๒. หนังสืออนุญาตให้นําอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักร 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 
 
 



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 
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