
พระราชบัญญัติ 

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 

 

 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

พระยามานวราชเสวี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2490 

เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้

เพลิง กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน 

  
พระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรา

พระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 

(2) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง แก้ไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช 2477 

(3) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง  แก้ไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) 
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 64/ตอนที่ 42/หน้า 556/9 กันยายน 2490 



(4) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื ่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง (ฉบับที ่ 4) 
พุทธศักราช 2479 

(5) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื ่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง (ฉบับที ่ 5) 
พุทธศักราช 2484 

และบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(1)2 “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด

หรือก าลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอ านาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าส าคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง 

(2)3 “เครื่องกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูก
ระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือ
กระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเครื่องหรือสิ่งส าหรับอัดหรือท า 
หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน 

(3)4 “วัตถุระเบิด” คือ วัตถุที่สามารถส่งก าลังดันอย่างแรงต่อสิ่ งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อ
ระเบิดขึ้น โดยมีสิ่งเหมาะมาท าให้เกิดก าลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นท าให้มีแรงท าลายหรือแรง
ประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่าง ๆ หรือวัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้ หรือท าขึ้น
เพ่ือให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา 

(4) “ดอกไม้เพลิง” หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอ่ืนใด อันมีสภาพ
คล้ายคลึงกัน 

(5) “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะท าให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธ
ปืน 

(6) “มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองแต่ไม่หมายความถึงการที่อาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดที่มีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ต้องห้าม
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินี้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาสิ่งที่ว่านี้มิให้สูญหาย 

(7) “สั่ง” หมายความว่า ให้บุคคลใดส่งหรือน าเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักร 

(8) “น าเข้า” หมายความว่า น าเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักรไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ 

                                                           
2 มาตรา 4 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 
3 มาตรา 4 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 
4 มาตรา 4 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 



(9) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 55  พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา 8 ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของ 

(ก) ราชการทหารและต ารวจที่มีหรือใช้ในราชการ 

(ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของ
รัฐ 

(ง) ราชการทหารและต ารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมีและ
ใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและต ารวจ หรือของหน่วยราชการ แล้วแต่กรณี 

(2) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจ าเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกติ ซึ่งได้แสดง
และให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว 

(3) ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจ าเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกติ 
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด ขนาดและการก าหนด

จ านวน ตลอดจนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซมหรือเปลี่ ยนลักษณะ และการอย่างอ่ืนที่
จ าเป็นเพ่ือการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน ที่ให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีและใช้หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการ
นั้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 66  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อ่ืน และออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

(1) จ ากัดชนิดและจ านวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน นอกจากของราชการทหารและ
ต ารวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา 5 วรรคสอง 

(2) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 

(3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(4) กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้7 

                                                           
5 มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
6 มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
7 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 87/2557 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับอ านาจหนา้ที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 



ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (1) ตามมาตรา 5 วรรคสอง และตาม
มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย8 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน 

 

 

ส่วนที่ 1 

อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล 

 

  
มาตรา 7  ห้ามมิให้ผู้ใดท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที ่
  
มาตรา 8  ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่ส าหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มี

และใช้ 
  
มาตรา 8 ทวิ9  ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือ
นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด 

ความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและต ารวจ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

                                                           
8 มาตรา 6 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 87/2557 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับอ านาจหนา้ที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
9 มาตรา 8 ทวิ เพิ่มโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 



(2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง 
(1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการป้องกันประเทศ หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 

(3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ช่วยเหลือราชการและมีเหตุจ าเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น10 

  
มาตรา 9  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลส าหรับใช้ใน

การป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ 
ใบอนุญาตนั้นให้ออกส าหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก 

  
มาตรา 10  อาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาตให้ตามมาตราก่อน ให้นายทะเบียนท าเครื่องหมาย

ประจ าอาวุธปืนนั้นไว้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 11  ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพ่ือเก็บให้ออกได้ส าหรับอาวุธปืนที่นายทะเบียนเห็นว่า

ช ารุดจนใช้ยิงไม่ได้หรืออาวุธปืนแบบพ้นสมัย หรืออาวุธปืนซึ่งได้รับเป็นรางวัลจากการแข่งขันยิงปืนในทางราชการ 

  
มาตรา 12  อาวุธปืนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีไว้เพ่ือเก็บนั้น ห้ามมิให้ยิงและห้ามมิให้มีเครื่องกระสุน

ปืนไว้ส าหรับอาวุธปืนนั้น 

  
มาตรา 13  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่ 
(1) บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรา 97 ถึงมาตรา 111 มาตรา 120 มาตรา 177 ถึงมาตรา 183 มาตรา 249 มาตรา 
250 หรือมาตรา 293 ถึงมาตรา 303 

(ข) มาตรา 254 ถึงมาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นค าขอ
ใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพ่ือป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทสะ 

(2) บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 มาตรา 11 มาตรา 22 มาตรา 29 หรือมาตรา 33 หรือ
พระราชบัญญัตินี้ มาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 33 หรือมาตรา 38 

                                                           
10 มาตรา 8 ทวิ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตอิาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 
2522 



(3) บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นค าขอ 
ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ใน (1) และ (2) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

(4) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(5) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพ่ือเก็บตาม
มาตรา 11 

(6) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคน
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(7) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้ 
(8) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 

(9) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

ส าหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ท่ีบุคคลนั้นขออนุญาต น้อยกว่าหกเดือน11 

  
มาตรา 14  บุคคลใดมีความประสงค์ให้ผู้อ่ืนมีและใช้อาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ส าหรับ

รักษาทรัพย์สินของตนอันจักต้องใช้ให้ผู้อ่ืนดูแล หรือจักต้องสั่ง น าเข้า หรือซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเพ่ือ
ความประสงค์เช่นว่านั้น อาจขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียนท้องที่ที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่ หนังสือ
อนุญาตนี้นายทะเบียนจะออกให้ได้แต่โดยอนุมัติของเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้ 

ผู้จะรับมอบอาวุธปืนตามความในวรรคก่อน ต้องเป็นผู้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 

  
มาตรา 15  ในการสั่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนตามหมวดนี้ ให้น ามาตรา 30 และมาตรา 31 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 16  ในการน าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสือและส่งมอบ
อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้แก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านที่แรกมาถึงจากนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดให้มอบแก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านอื่น 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือแจ้งและรับมอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้แล้ว ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยังนายทะเบียนท้องที่ท่ีใกล้ที่สุด 

                                                           
11 มาตรา 13 วรรคสอง เพิ่มโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 



แต่ถ้าผ่านเข้ามาในท้องที่ที่ไม่มีด่านศุลกากร ให้ผู้น าเข้าแจ้งเป็นหนังสือและส่งมอบอาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปืนไว้แก่นายทะเบียนท้องที่ หรือผู้ท าการแทนนายทะเบียนท้องที่ท่ีใกล้ที่สุดโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา 17  ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันส่งมอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่พนักงาน

ศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา 16 ในกรณีที่ผู้น าเข้ายังไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้น าเข้ายื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ 

ถ้านายทะเบียนอนุญาตให้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ให้ผู้น าเข้าขอรับใบอนุญาต
ภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันรับแจ้งความการอนุญาตนั้นเป็นหนังสือ 

ถ้านายทะเบียนไม่อนุญาตให้สั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้น าเข้าส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืน
หรือเครื่องกระสุนปืนนั้นภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและไม่เกินหกเดือน นับแต่วันที่ผู้น าเข้าได้รับ
ค าสั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งค าสั่งให้ผู้น าเข้าทราบได้ ให้นายทะเบียนโฆษณาค าสั่งนั้นทางหนังสือพิมพ์และปิด
ประกาศในที่เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เมื่อพ้นก าหนดให้ถือว่าผู้น าเข้าได้ทราบค าสั่งนั้นแล้ว 

  
มาตรา 18  ถ้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนซึ่งได้มอบไว้แก่พนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียน

ท้องที่ตามมาตรา 16 เป็นของส าหรับใช้ส่วนตัวโดยปกติของผู้น าเข้าซึ่งเดินทางผ่านหรือจะอยู่ในราชอาณาจักร
ชั่วคราว ให้พนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่ แล้วแต่กรณี รักษาไว้จนเมื่อผู้น าเข้านั้นจะออกไปนอก
ราชอาณาจักรจึงคืนให้ แต่ถ้าผู้น าเข้าประสงค์จะใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ก็ให้ขอรับใบอนุญาตให้มีและใช้ชั่วคราวต่อนายทะเบียนท้องที่หรือเจ้าพนักงาน ซึ่งรัฐมนตรีจะได้ก าหนดขึ้นเพ่ือ
การนี ้

  
มาตรา 19  ถ้าผู้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนมิได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายในก าหนด

เก้าสิบวันนับแต่วันส่งมอบ หรือในกรณีที่นายทะเบียนท้องที่อนุญาตให้น าเข้าแล้ว ผู้น าเข้าไม่มารับใบอนุญาต
ภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งอนุญาตหรือมิได้ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปืนตามมาตรา 17 หรือเมื่อได้รับอนุญาตให้น าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแล้วไม่มารับอาวุธ
ปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นไปจากพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่จนพ้นก าหนดอายุใบอนุญาต หรือผู้น า
เข้าซึ่งได้เดินทางผ่านหรือจะอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวไม่รับคืนอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไปเมื่อออกนอก
ราชอาณาจักร ให้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

 

มาตรา 20  อาวุธปืนที่สั่งหรือน าเข้า เมื่อได้รับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแล้ว ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตน าไปขออนุญาตมีและใช้ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับมอบไปจากพนักงาน
ศุลกากร 



มาตรา 21  ถ้าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตแล้วถูกท าลายหรือสูญหายโดยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแจ้งเหตุและส่งมอบใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่หรือที่เกิดเหตุภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ทราบเหตุ 

  
มาตรา 2212  ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ มีอ านาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มี

และใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(1) อธิบดีกรมต ารวจ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และท่ัวราชอาณาจักร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น 

เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถ้าผู้รับใบอนุญาตแสดงตนให้เป็นที่หวาดเสียว
ต่อประชาชน ผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรานี้โดยมีก าหนดระยะเวลา หรือจะสั่งเพิก
ถอนเสียก็ได้ 

  
มาตรา 23  ใบอนุญาตส าหรับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ตามความในส่วนนี้จะออกได้แต่ตาม

ประเภทและมีก าหนดอายุ ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตให้ท า ให้ออกได้เฉพาะส าหรับท าดินปืนมีควันส าหรับใช้เองและเฉพาะผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งใช้ดินปืนมีควัน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นอยู่ 
(2) ใบอนุญาตให้ซื้อ มีอายุหกเดือนนับแต่วันออก 

(3) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตเป็น
เจ้าของอาวุธปืนนั้น 

(4) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนชั่วคราวมีอายุหกเดือนนับแต่วันออก 

(5) ใบอนุญาตให้สั่ง หรือน าเข้า มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 

(6) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตมีอาวุธปืนนั้นไว้เพ่ือเก็บ 

(7) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก  

                                                           
12 มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 



ส่วนที่ 2 

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส าหรับการค้า 

 

 

มาตรา 24  ห้ามมิให้ผู้ใด ท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง น าเข้า มี หรือจ าหน่าย ซึ่ง
อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส าหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

  
มาตรา 25  ใบอนุญาตให้ท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจ าหน่ายอาวุธปืนหรือ

เครื่องกระสุนปืนส าหรับการค้านั้น เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้นายทะเบียนท้องที่ออกให้ 
  
มาตรา 26  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในส่วนนี้แก่บุคคลต่อไปนี้ 
(1) บุคคลที่ต้องห้ามตามมาตรา 13 

(2) บุคคลที่ต้องค าพิพากษาของศาล ให้ปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป หรือจ าคุกแม้แต่ครั้งเดียว ฐาน
กระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 หรือ
พระราชบัญญัตินี้ และพ้นโทษครั้งสุดท้ายยังไม่เกินสิบปีนับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นค าขอใบอนุญาต 

  
มาตรา 27  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่จะก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วย

ก าหนดเวลาการจ าหน่าย การเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็ได้ตามสมควร 

  
มาตรา 28  ผู้รับใบอนุญาตตามความในส่วนนี้ ต้องท าบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงทั้ง

ต้องรับผิดชอบรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่มีอยู่ให้ตรงกับบัญชีเช่นว่านั้น 

  
มาตรา 29  ผู้รับใบอนุญาตให้ท าหรือประกอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 30  ผู้รับอนุญาตให้สั่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ต้องน าใบอนุญาตนั้นไปแสดงต่อ

อธิบดีกรมศุลกากรหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพื่อการนี้ก่อนสั่ง 

  
มาตรา 31  เมื่ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตามใบอนุญาตให้สั่งเข้ามาถึงแล้ว ถ้าไม่มีผู้รับไป

จากกรมศุลกากรภายในก าหนดสี่เดือนนับแต่วันเข้ามาถึง ให้เจ้าพนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับ
ใบอนุญาต แต่ถ้าส่งหนังสือนั้นไม่ได้ ก็ให้แจ้งแก่เจ้าของยานพาหนะหรือผู้ขนส่งที่น าเข้าให้ส่งกลับออกนอก



ราชอาณาจักรภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น มิฉะนั้นให้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นตก
เป็นของแผ่นดิน 

 

มาตรา 32  อาวุธปืนที่สั่งหรือน าเข้า เมื่อได้รับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแล้วให้ผู้รับ
ใบอนุญาตน าไปจดทะเบียนยังนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่รับมอบไปจากพนักงาน
ศุลกากร และให้นายทะเบียนท าเครื่องหมายประจ าอาวุธปืนนั้นไว้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

มาตรา 33  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนจะท าการเช่นว่านี้ได้แต่
เฉพาะแก่อาวุธปืนที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ และเม่ืออาวุธปืนนั้นมีเครื่องหมายถูกต้องตามใบอนุญาต 

  
มาตรา 34  ห้ามมิให้จ าหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อหรือมี

และใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

  
มาตรา 35  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือมี และจ าหน่ายอาวุธปืนหรือ

เครื่องกระสุนปืนนั้น จะท าการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และเม่ือจะย้ายสถานที่ท า
การจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนท้องที่เสียก่อน 

  
มาตรา 36  ใบอนุญาตตามความในส่วนนี้ มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 

  
มาตรา 37  ผู้รับใบอนุญาตคนใด ใบอนุญาตสิ้นอายุและไม่ได้ต่ออายุอีก ต้องจัดการจ าหน่าย

อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่มีอยู่ หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรให้หมดภายในก าหนดหกเดือน นับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ในระหว่างเวลานั้น ถ้านายทะเบียนท้องที่เห็นสมควรเพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชน จะ
เรียกมาเก็บรักษาเสียเอง หรือเข้าควบคุมการเก็บรักษาก็ได้ แต่ต้องให้เจ้าของได้รับความสะดวกตามสมควรในอันที่
จะจัดการจ าหน่ายหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้น 

เมื่อครบก าหนดหกเดือนแล้ว ถ้ายังจ าหน่ายหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรไม่หมดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่เหลืออยู่แก่นายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเจ็ดวัน 

เมื่อได้รับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนจัดการขาย
ทอดตลาดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั้นภายหลังที่ได้ประกาศขายทอดตลาดและแจ้งให้เจ้าของทราบแล้วตาม
สมควร ได้เงินสุทธิเท่าใดให้ส่งมอบแก่เจ้าของ 

  
หมวด 2 

วัตถุระเบิด 



 

มาตรา 38  ห้ามมิให้ผู้ใด ท า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น าเข้า ค้า หรือจ าหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิด 
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
มาตรา 39  ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่บุคคลที่ต้องห้ามตามมาตรา 13 หรือ

มาตรา 25 แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา 40  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่อาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า

ด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิดได้ตามที่เห็นสมควร 

  
มาตรา 41  ในการท า สั่ง น าเข้า มี หรือค้าซึ่งวัตถุระเบิดให้น ามาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 

มาตรา 19 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 37 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 42  ในกรณีที่สั่งหรือน าเข้าซึ่งวัตถุระเบิด และเจ้าพนักงานเป็นผู้เก็บรักษาวัตถุระเบิดไว้ 

ถ้าผู้สั่งหรือน าเข้าไม่น าใบอนุญาตให้มีและใช้มารับเอาไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เข้ามาถึงในกรณีที่มิใช่ส าหรับ
การค้า หรือภายในสองปีนับแต่วันที่เข้ามาถึงในกรณีส าหรับการค้า ให้วัตถุระเบิดนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา 43  ห้ามมิให้ย้ายวัตถุระเบิดจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาต

จากเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีก าหนดไว้ และในการย้ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตนั้นด้วย 

  
มาตรา 44  ผู้สั่งหรือน าเข้าซึ่งวัตถุระเบิด ในกรณีที่ เจ้าพนักงานเป็นผู้ เก็บรักษาต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

เพ่ือป้องกันภยันตราย เจ้าพนักงานผู้เก็บรักษาวัตถุระเบิด จะเอาวัตถุระเบิดนั้นไปท าการตรวจ 
และถ้าจ าเป็นจะท าลายเสียก็ได้ 

  
มาตรา 45  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้ มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก 

  
มาตรา 46  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่เครื่องกระสุนปืนและดอกไม้เพลิงตามที่บัญญัติไว้

ในหมวดอ่ืน 

  



หมวด 3 

ดอกไม้เพลิง 

 

มาตรา 47  ห้ามมิให้ผู้ใดท า สั่ง น าเข้า หรือค้าซ่ึงดอกไม้เพลิง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนท้องที ่

  
มาตรา 48  ในการท า สั่ง น าเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงให้น ามาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 

มาตรา 19 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 35 และมาตรา 37 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 49  โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่อาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า

ด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิงก็ได้ตามสมควร 

  
มาตรา 50  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก 

  
มาตรา 51  ถ้าปรากฏว่าที่เก็บ ท า หรือค้าดอกไม้เพลิง อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน เพ่ือความ

ปลอดภัยนายทะเบียนท้องที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดการตามความจ าเป็นหรือจะให้ย้ายสถานที่นั้นเสียก็ได้ 
  

หมวด 4 

สิ่งเทียมอาวุธปืน 

 

  
มาตรา 52  ห้ามมิให้ผู้ใดสั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียนท้องที ่
  
มาตรา 53  ในการสั่ง น าเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้น ามาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 

มาตรา 19 มาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 54  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้ มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก 

  
 



หมวด 5 

เบ็ดเตล็ด 

 

มาตรา 5513  ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นาย
ทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 มาตรา 24 หรือมาตรา 38 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 56  รัฐมนตรีมีอ านาจห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเฉพาะบาง

ชนิดในบางท้องที่ หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 57  ในคราวมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งห้ามหรือจ ากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทหรือบางประเภทในชั่วระยะเวลาที่
ก าหนดหรือจะออกค าสั่งโดยประกาศหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือ
วัตถุระเบิดแก่เจ้าพนักงานเพ่ือเก็บรักษาไว้หรือจะสั่งให้จ าหน่ายเสียก็ได้ ในกรณีที่สั่งให้จ าหน่ายให้น ามาตรา 67 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และถ้าไม่อาจปฏิบัติตามที่กล่าวแล้ว จะสั่งให้จ าหน่ายแก่ทางราชการในราคาอันสมควรก็ได้ 

ค าสั่งนี้จะก าหนดให้ใช้บังคับในบางท้องที่หรือท่ัวราชอาณาจักรก็ได้ 
  
มาตรา 58  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต 

  
มาตรา 59  ห้ามมิให้โอนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้แก่ผู้ที่มิได้รับใบอนุญาต 

  
มาตรา 60  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่ง

เทียมอาวุธปืนซึ่งได้ส่งเข้ามาตามใบอนุญาตให้สั่งฉบับใดไปพ้นจากอารักขาของเจ้าพนักงานศุลกากรแล้ว แม้ว่าผู้รับ
ใบอนุญาตจะมิได้สั่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนเช่นว่านี้เข้ามาครบ
ตามท่ีอนุญาตไว้ในใบอนุญาตก็ดี ใบอนุญาตฉบับนั้นเป็นอันใช้สั่งไม่ได้อีกต่อไป 

  
มาตรา 61  อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ส่งเข้ามา

ในราชอาณาจักรโดยไม่มีผู้รับใบอนุญาตให้สั่ง ให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ถ้าภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ของเข้ามาถึง 
ผู้ส่งได้ยื่นค าร้องขอส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งจะสั่งอนุญาตก็ได้ เมื่อเป็นที่
พอใจว่าผู้ส่งไม่มีส่วนในการกระท าผิดกฎหมาย 

                                                           
13 มาตรา 55 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 



มาตรา 62  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใดย้ายถิ่นที่อยู่ ให้แจ้งการย้ายแก่นาย
ทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย และถ้าย้ายไปอยู่ต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ใหม่
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย 

  
มาตรา 63  ถ้านายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ยื่นค าขอ

ใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือ ค าอุทธรณ์
ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนเสนอค าอุทธรณ์นั้นต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า ค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นค าขอใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เพ่ือการปฏิบัติตามค าสั่งของ
นายทะเบียนท้องที่ให้ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตามมาตรา 17 หรือให้
จัดการจ าหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามมาตรา 64 ให้นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตได้รับ
หนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีและเมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีแล้ว การปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน
ท้องที่นั้นให้พักไว้จนถึงวันที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 64  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตาย ให้ผู้ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด หรือ

ใบอนุญาตของผู้ตายตกอยู่ในความครอบครองแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่ หรือนายทะเบียนท้องที่
ที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับใบอนุญาตตายภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตาย
ของผู้รับใบอนุญาต 

นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ตายไว้อย่างไร และ ณ ที่ใดก็ได้ตามควรแก่กรณี และถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเรื่องสิทธิของทายาท ก็ให้เก็บ
รักษาไว้จนกว่าข้อโต้เถียงนั้นถึงท่ีสุด 

ภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเรื่องสิทธิของทายาท
นับแต่วันที่ข้อโต้เถียงนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาทในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการมรดกอาจขอใบอนุญาตใหม่ได้ 
เมื่อนายทะเบียนได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว ให้มอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนั้นแก่ผู้รับใบอนุญาต
ใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ให้แจ้งความให้ผู้ขอทราบ และสั่งให้จัดการจ าหน่ายสิ่งเหล่านั้นภายในก าหนดหก
เดือนนับแต่วันรับค าสั่ง มิฉะนั้นให้นายทะเบียนท้องที่มีอ านาจจัดการขายทอดตลาดสิ่งเหล่านั้น ได้เงินจ านวนสุทธิ
เท่าใดให้ส่งมอบแก่ผู้มีสิทธิ 



มาตรา 65   ผู้ รับใบอนุญาตคนใดตกเป็นผู้ซึ่ งจะออกใบอนุญาตให้ ไม่ ได้ ตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งพฤติการณ์นั้น และส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และใบอนุญาต
ให้แก่นายทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคน
วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ควบคุมดูแล แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามความในวรรคก่อน 

  
มาตรา 66  ถ้าปรากฏว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้ซึ่งจะออก

ใบอนุญาตให้ไม่ได้ ให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย เมื่อได้รับค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และใบอนุญาตแก่นาย
ทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคน
วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ควบคุมดูแล แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามความในวรรคก่อน 

  
มาตรา 67  อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ซึ่งส่งมอบไว้ตามมาตรา 65 หรือมาตรา 

66 นั้น ให้ผู้ส่งมอบจัดการโอนเสียภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบ ถ้าโอนได้ให้นายทะเบียนท้องที่มอบแก่ผู้รับ
โอนไป แต่ถ้าโอนไม่ได้ให้นายทะเบียนจัดการขายทอดตลาดภายหลังที่ได้ประกาศและแจ้งให้ผู้ส่งมอบทราบแล้ว
ตามสมควร ได้เงินสุทธิเท่าใดให้มอบแก่ผู้มีสิทธิ 

  
มาตรา 68  เมื่อมีพฤติการณ์อันสมควรสงสัยว่า ผู้รับใบอนุญาตคนใดจะเป็นผู้ต้องห้ามในการออก

ใบอนุญาตตามมาตรา 13 (7) (8) หรือ (9) นายทะเบียนท้องที่มีอ านาจเรียกประกันหรือทัณฑ์บนจากผู้นั้นได้ 
ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว หาประกันให้เป็นที่เชื่อถือไม่ได้ หรือไม่ยอมท าทัณฑ์บนภายใน

เวลาอันสมควรตามที่นายทะเบียนได้ก าหนดให้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นเป็นผู้ซึ่ง
จะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ และให้น ามาตรา 66 และมาตรา 67 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 69  เมื่อใบอนุญาตสูญหายเป็นอันตรายหรือลบเลือนอ่านไม่ออก ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบเหตุนั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามี
เหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ก็ให้ออกใบแทนให้ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตเดิม แต่ถ้าใบอนุญาตที่สูญหายได้คืนใน
ภายหลัง ก็ให้ส่งใบแทนนั้นแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้คืน 



มาตรา 70  ห้ามไม่ให้ผู้ใดน าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักร เว้น
แต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากรัฐมนตรี หรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือการนี้ 

ผู้น าหนังสืออนุญาตให้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักรจะน าสิ่ง
เช่นว่านั้นผ่านราชอาณาจักรได้เฉพาะแต่ทางด่านศุลกากร ซึ่งรัฐมนตรีก าหนดไว้ และต้องแจ้งความตามแบบพิมพ์
ของกรมศุลกากรแก่พนักงานศุลกากร 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับแจ้งความตามวรรคก่อนแล้ว ให้แจ้งเรื่องให้นายทะเบียนท้องที่ทราบ 
ถ้านายทะเบียนท้องที่เห็นเป็นการจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนจะจัดการควบคุมอาวุธปืน เครื่อง
กระสุน หรือวัตถุระเบิดในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ได้ และผู้รับหนังสืออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนั้น 

  
มาตรา 71  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจจ ากัดจ านวนร้านค้า และก าหนดจ านวนชนิดและขนาดอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนส าหรับการค้าตามท่ีเห็นสมควร 

  
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 7214  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพัน

บาทถึงสองหมื่นบาท 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง หรือเป็นกรณีมีเครื่องกระสุนปืน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นเพียงการมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อ่ืนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้
ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการท าเครื่องกระสุนปืนที่ท าด้วยดินปืนมีควันส าหรับใช้เอง โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท15 

 

                                                           
14 มาตรา 72 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
15 มาตรา 72 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 



มาตรา 72 ทวิ16  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา 20 
มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 65 มาตรา 66 หรือมาตรา 70 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสองด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้ง
แต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 7317  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่พัน

บาทถึงสี่หมื่นบาท 

  
มาตรา 73 ทวิ18  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หก

เดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 7419  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม 

ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 41 หรือฝ่าฝืนมาตรา 38 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

  
มาตรา 7520  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตาม มาตรา 28 มาตรา 34 มาตรา 35 

หรือมาตรา 37 วรรคสอง ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบ
ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 7621  ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับวัตถุระเบิดตามมาตรา 27 หรือมาตรา 29 ซึ่ง

ได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท  

                                                           
16 มาตรา 72 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
17 มาตรา 73 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
18 มาตรา 73 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
19 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
20 มาตรา 75 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
21 มาตรา 76 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 



มาตรา 7722  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 หรือมาตรา 52 หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนท้องที่
ตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 7823  ผู้ใดท า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ ใดค้า หรือจ าหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 55 ในการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 มาตรา 313 มาตรา 337 มาตรา 339 
หรือมาตรา 340 ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

การกระท าความผิดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
นั้น โดยสภาพมีอานุภาพไม่ร้ายแรง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา 7924  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา 57 ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 8025  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 37 วรรคสอง หรือมาตรา 43 หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 40 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 

  
มาตรา 8126  ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 27 หรือมาตรา 29 หรือฝ่าฝืนมาตรา 28 มาตรา 30 

หรือมาตรา 35 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 8227  ผู้ใดสั่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 30 ซึ่งได้น ามาใช้

บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 15 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

                                                           
22 มาตรา 77 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
23 มาตรา 78 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 
24 มาตรา 79 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
25 มาตรา 80 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
26 มาตรา 81 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
27 มาตรา 82 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 



มาตรา 8328  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 มาตรา 62 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 69 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 8429  ผู้ใดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง หรือ

วรรคสาม มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 35 มาตรา 37 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 27 หรือ
มาตรา 29 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท 

  
มาตรา 8530  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง หรือ

วรรคสาม มาตรา 30 หรือมาตรา 37 วรรคสอง ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 53 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 86  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่งยังไม่ได้

รับใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดดังกล่าวแล้วมาขอรับ
อนุญาตเพ่ือปฏิบัติการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ และมิให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา 55 มาใช้
บังคับ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
  
มาตรา 87  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด และดอกไม้เพลิงก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้น ๆ สิ้นอายุ แต่ถ้า
ผู้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใด จะขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุก็ให้
ท าได ้ 

                                                           
28 มาตรา 83 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 
29 มาตรา 84 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
30 มาตรา 85 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 



มาตรา 88  ในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิงอยู่แล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 13 (4) มาใช้บังคับ ส าหรับอาวุธปืนตามใบอนุญาตเดิมนั้น 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเรือตรี ถ.  ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  

ล าดับ 

ที ่
ประเภท บาท 

1.31  ใบอนุญาตให้ท าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน   
    ก. ครั้งแรก                                                      ฉบับละ 50,000 

    ข. ต่ออายุปีต่อไป                                               ฉบับละ 5,000 

2.32  ใบอนุญาตให้ค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน   
    ก. ครั้งแรก                                                      ฉบับละ 15,000 

    ข. ต่ออายุปีต่อไป                                              ฉบับละ 1,500 

3. ใบอนุญาตให้ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน   
  เครื่องกระสุนปืน                                                ฉบับละ 250 

4. ใบอนุญาตให้ท าดินปืนมีควัน ส าหรับการค้า                 ฉบับละ 200 

5. ใบอนุญาตให้ท าดินปืนมีควัน ส าหรับใช้เอง                  ฉบับละ 5 

6.33  ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังต่อไปนี้   

                                                           
31 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 1 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2501 
32 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 2 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2501 
33 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 6 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2543 



    ก. ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม                             ฉบับละ 200 

    ข. ปืนอื่น ๆ                                                  ฉบับละ 1,000 

734 ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว                                 ฉบับละ 1,000 

8. ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซ่ึงอาวุธปืน                   กระบอกละ 30 

9.35  ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซ่ึงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน   
  และเครื่องกระสุนปืน                                          ฉบับละ 20 

10. ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซ่ึงกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม   
  จ านวนไม่เกินหนึ่งพันนัด                                      ฉบับละ 20 

  ถ้าจ านวนเกินกว่าหนึ่งพันนัดให้เรียกเก็บเพิ่มอีกร้อยละหรือ   
  เศษของร้อย 2 

11. ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซ่ึงกระสุนปืนอัดลม ร้อยละหรือ   
  เศษของร้อย 1 

 
 

  

ล าดับ 

ที ่
ประเภท บาท 

12. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน                                    กระบอกละ 10 

13. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม ร้อยละหรือ   
  เศษของร้อย 2 

14. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืนอัดลม ร้อยละหรือเศษของร้อย 1 

15. ใบอนุญาตให้ซื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของอาวุธปืน และ   
  เครื่องกระสุนปืน                                                 ฉบับละ 5 

16. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่น าเข้ามา   
  ชั่วคราว                                                          ฉบับละ 10 

                                                           
34 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 7 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2543 
35 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 9 แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2501 



17.36  ใบอนุญาตให้ท าวัตถุระเบิด   
    ก. ครั้งแรก                                                   ฉบับละ 50,000 

    ข. ต่ออายุปีต่อไป                                            ฉบับละ 6,000 

18.37  ใบอนุญาตให้ค้าวัตถุระเบิด   
    ก. ครั้งแรก                                                   ฉบับละ 15,000 

    ข. ต่ออายุปีต่อไป                                            ฉบับละ 1,500 

19.38  ใบอนุญาตให้สั่งหรือน าเข้าซ่ึงวัตถุระเบิด   
  รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ หรือเฉพาะ   
  เครื่องประกอบ หรือเครื่องอุปกรณ์อย่างเดียว                ฉบับละ 200 

  ถ้าจ านวนวัตถุระเบิดมีน้ าหนักเกินกว่า 50 ปอนด์ ให้เรียกเก็บ   
  เพ่ิมอีกในอัตรา 50 ปอนด์ หรือเศษของ 50 ปอนด ์ 10 

20. ใบอนุญาตให้มีหรือซื้อวัตถุระเบิดรวมทั้งเครื่องประกอบและ   
  เครื่องอุปกรณ์หรือเฉพาะเครื่องประกอบและเครื่องอุปกรณ์   
  อย่างเดียว เพ่ือใช้ท าการระเบิดในกิจการต่าง ๆ              ฉบับละ 200 

21. ใบอนุญาตให้สั่ง น าเข้า ท า ค้า หรือมีวัตถุระเบิด เพ่ือใช้ในทาง   
  วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกจ านวนน้ าหนักหนึ่งร้อยกรัมหรือ   
  เศษของร้อยกรัม 10 

22. ใบอนุญาตให้ท า สั่ง น าเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง           ฉบับละ 10 

 
 

  

ล าดับ 

ที ่
ประเภท บาท 

23. ใบแทนใบอนุญาตดังต่อไปนี้   
    ก. ใบแทนใบอนุญาตให้ท า ค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ   

                                                           
36 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2501 
37 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2501 
38 อัตราค่าธรรมเนียม ล าดับที่ 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2501 



  วัตถุระเบิด                                                         ฉบับละ 20 

    ข. ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน   

  ลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                             ฉบับละ 15 

    ค. ใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ                                     ฉบับละ 10 

24. ใบอนุญาตให้สั่ง น าเข้า หรือค้าซ่ึงสิ่งเทียมอาวุธปืน          ฉบับละ 10 

25. ส าเนาใบอนุญาตต่าง ๆ                                          ฉบับละ 10 

 
 

                      
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
249139 

  
มาตรา 3  ผู้ใดมีอาวุธปืน ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2477 มาแล้ว แต่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุลงก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้น ามาขอรับ
ใบอนุญาตใหม่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุภายหลังวัน
ใช้พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้น ามาขอรับใบอนุญาตใหม่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ผู้มีอาวุธปืนซึ่งได้ปฏิบัติการตามความในวรรคก่อนเป็นอันไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย 

  
มาตรา 4  ผู้ใดไม่ปฏิบัติการตามความในมาตรา 3 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบ

บาท 

  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
250140 

  
มาตรา 9  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่งยังไม่ได้รับ

ใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวแล้วมาขอรับอนุญาต

                                                           
39 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65/ตอนที่ 5/หน้า 30/27 มกราคม 2491 
40 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75/ตอนที่ 72/หน้า 449/16 กันยายน 2501 



เพ่ือปฏิบัติการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
  
มาตรา 10  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดส าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงครามท่ี

ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด
ดังกล่าวมามอบให้กับนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะได้ก าหนดราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่น ามาส่งมอบ 
ชดใช้ให้ในราคาท่ีสมควร 

มาตรา 12  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

1. เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยชัดเจนว่าอย่างใดเรียกว่า อาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ือให้
มีความหมายชัดขึ้น กับให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดว่าสิ่งใดเป็นอาวุธที่ใช้ในการสงคราม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาวุธ
ร้ายแรงอันประชาชนไม่ควรมีไว้ในครอบครอง 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด โดยมิชอบด้วยกฎหมายน า
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดังกล่าวมาขอรับอนุญาตเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องให้
น ามาจดทะเบียน รัฐบาลได้เคยเปิดโอกาสให้น ามาจดทะเบียนได้มาก่อนแล้ว แต่ก็ยังปรากฏว่ามีผู้ละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามอยู่อีกเป็นจ านวนมาก และโดยที่อัตราโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ยังไม่เป็นการเหมาะสม 
จึงสมควรก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. อัตราค่าธรรมเนียมซึ่งได้ก าหนดไว้เดิมนั้น เป็นอัตราต่ าอยู่ ยังไม่เป็นการเหมาะสมเมื่อได้
ค านึงถึงค่าของเงินในปัจจุบัน 

  
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
251041 

  

                                                           
41 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84/ตอนที่ 93/หน้า 771/3 ตุลาคม 2510 



มาตรา 5  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดที่ท าจาก
ภายนอกราชอาณาจักรโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาต หรือปืนแก๊ปที่มีคุณภาพใช้ได้โดยปลอดภัย ซึ่งยังไม่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดหรือปืนแก๊ปดังกล่าวแล้วมาขอรับ
อนุญาตเพ่ือปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง
เทียมอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
  
มาตรา 6  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่งยังไม่ได้รับ

อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจอนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุ ระเบิดดังกล่าวมามอบให้นาย
ทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
มาตรา 7  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดส าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม

ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้นายทะเบียน
ท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ  

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะได้ก าหนดราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่น ามาส่งมอบ
ชดใช้ให้ในราคาท่ีสมควร 

  
มาตรา 8  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตอาวุธปืนจ าหน่าย 
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจ านวนมาก ท าให้การปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนไม่ได้ผล
ตามความมุ่งหมาย รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
น าเอาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดังกล่าวมาขอรับอนุญาตเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด กรณีท านองเดียวกันนี้ รัฐบาลได้เคยเปิดโอกาสให้กระท ามาแล้ว และโดยที่อัตราโทษที่ใช้ลงโทษแก่
ผู้กระท าผิดยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมโทษให้เหมาะสมอีกด้วย  จึงได้ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

 



พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
251742 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับ
บทลงโทษผู้มีเครื่องกระสุนปืนเพียงเล็กน้อยให้ได้รับโทษโดยความเป็นธรรม 

  
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
251843 

  
มาตรา 3  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดที่ท าจาก

ภายนอกราชอาณาจักรโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาต หรือที่ท าภายในราชอาณาจักร ที่มีคุณภาพใช้ได้ โดยปลอดภัย 
ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวแล้วมา
ขอรับอนุญาตเพ่ือปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน ต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่
ต้องรับโทษ 

เพ่ือการนี้ รัฐมนตรีจะก าหนดชนิด ขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด และ
ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา 4  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ไม่ว่าชนิดหรือขนาดใด ซึ่งยังไม่ได้รับ

อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจอนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้นาย
ทะเบียนท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
มาตรา 5  ผู้ใดมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดส าหรับใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม

ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้นายทะเบียน
ท้องที่ภายในก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

เพ่ือการนี้ ให้รัฐมนตรีก าหนดราคาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่น ามาส่งมอบและ
ชดใช้ให้ในราคาท่ีสมควร ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบ  

                                                           
42 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91/ตอนที่ 109/ฉบับพิเศษ หนา้ 22/26 มิถุนายน 2517 
43 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92/ตอนที่ 174/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/29 สิงหาคม 2518 



มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตอาวุธปืนจ าหน่าย
และมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจ านวนมาก ท าให้การปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนไม่
ได้ผลตามความมุ่งหมาย และมีการใช้อาวุธปืนเถื่อนในการโจรกรรมกันทั่วไป จึงควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดดังกล่าว
มาขอรับอนุญาตเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีท านองเดียวกันนี้รัฐบาลได้เคยเปิด
โอกาสให้กระท ามาแล้ว  จึงได้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 251944 

  
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
252245 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้เพ่ือ
ป้องกันทรัพย์สินอันใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะและเป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการต ารวจหรือทหาร และได้
เปลี่ยนแปลงอัตราโทษตามกฎหมายเดิมให้สูงเพ่ิมขึ้น การแก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งนั้นมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่รัดกุม
เพียงพอท าให้ไม่สามารถออกกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ขนาด จ านวน การมีและใช้ การเก็บ
รักษา การพาติดตัว การซ่อมแซม ฯลฯ และการอ่ืนอันจ าเป็นเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เพ่ือที่จะให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจบางประเภทสามารถมีและใช้ได้ ซึ่ง
อาจท าให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และ
นอกจากนั้น ในขณะนี้รัฐบาลได้ขยายโครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือราชการของทหารและ
ต ารวจมากขึ้น เพ่ือการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้ปลอด

                                                           
44 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93/ตอนที่ 134/ฉบับพิเศษ หนา้ 61/21 ตุลาคม 2519 
45 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 28/ฉบับพิเศษ หนา้ 13/1 มีนาคม 2522 



จากภัยต่าง ๆ ที่ก าลังคุกคามอยู่ สมควรให้ประชาชนผู้ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการดังกล่าวสามารถมีและใช้
อาวุธบางประเภทและอาจพาติดตัวได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จ าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับส าหรับประชาชน
ทั่วไป อนึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินดังกล่าวได้ก าหนดโทษอาญาแก่การ
กระท าบางอย่างไว้สูงเกินความจ าเป็น สมควรแก้ไขเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่ความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด 
และโดยที่การก าหนดหลักการให้ก าหนดประเภทของอาวุธว่าอาวุธใดเป็นของส าหรับใช้เฉพาะในการสงครามนั้นไม่
สะดวกแก่ทางปฏิบัติ เพราะอาวุธต่าง ๆ มีมากมายหลายประเภทเกินกว่าที่จะก าหนดให้ครบถ้วนได้ สมควร
เปลี่ยนแปลงหลักการใหม่โดยให้ก าหนดแต่เฉพาะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดที่เอกชนอาจมีได้แทน
การก าหนดอาวุธให้เป็นอาวุธที่ใช้เฉพาะในราชการสงคราม และในประการสุดท้าย โดยที่กิจการอันเกี่ยวกับอาวุธที่
เอกชนไม่อาจมีหรือกระท าได้ ตลอดจนการให้กระทรวงทบวงกรมและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีและใช้อาวุธได้นั้น เป็น
กรณีท่ีมีความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ  ดังนั้น สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้ามามีส่วนใน
การควบคุมกิจการดังกล่าวโดยเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
253046 

  
มาตรา 4  ผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา 55 ถ้าได้น าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดดังกล่าวมามอบให้นายทะเบียนท้องที่ 
ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้กระท าความผิดที่ถูกจับกุมและอยู่ในระหว่างการสอบสวน
หรือระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุด ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่น ามาส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ทางราชการไม่จ าต้อง
ชดใช้ราคา 

  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีการน าอาวุธที่ใช้เฉพาะในการ
สงครามหรืออาวุธที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้ มาใช้ในการประกอบอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับซึ่งอาวุธ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการท าลายสูง ก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ประชาชน ประกอบกับกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันก าหนดโทษผู้มีและใช้อาวุธดังกล่าวไว้ต่ า  ดังนั้น เพ่ือปราบปรามผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้ให้สิ้นไป สมควร

                                                           
46 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104/ตอนที่ 141/ฉบับพิเศษ หน้า 22/24 กรกฎาคม 2530 



เปลี่ยนแปลงบทก าหนดโทษเสียใหม่และยกเว้นโทษให้แก่ผู้มีอาวุธดังกล่าวที่น าอาวุธนั้น ๆ มามอบให้แก่นาย
ทะเบียนท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
254347 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีและใช้
อาวุธปืนและใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้อัตราค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้ น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 255748 

  
ข้อ 4  ให้บรรดา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ออกตาม

พระราชบัญญัติตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

                                                           
47 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 92 ก/หน้า 4/11 ตุลาคม 2543 
48 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131/ตอนพิเศษ 134 ง/หน้า 18/21 กรกฎาคม 2557 


