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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วตัถุระเบดิ 
ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 
ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 
พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 
๒๔๙๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ บุคคลใดประสงคจะทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ส่ัง นําเขา มี 
หรือจําหนายซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคา ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ 
ป.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

ใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือจําหนาย ใหออกตาม
แบบ ป.๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

ใบอนุญาตใหส่ังหรือนําเขา ใหออกตามแบบ ป.๒ ทายกฎกระทรวงนี ้
ใบอนุญาตใหมี ใหออกตามแบบ ป.๓ ทายกฎกระทรวงนี”้ 
 
ขอ ๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ ๔/๑ ขอ ๔/๒ ขอ ๔/๓ ขอ ๔/๔ ขอ ๔/๕ 

ขอ ๔/๖ ขอ ๔/๗ ขอ ๔/๘ ขอ ๔/๙ ขอ ๔/๑๐ ขอ ๔/๑๑ และขอ ๔/๑๒ แหงกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

“ขอ ๔/๑ ผูขอรับใบอนุญาตใหทําอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนสําหรับการคา 
ตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี และจําหนายอาวุธปนหรือ
เครื่องกระสุนปนสําหรับการคาดวยในคราวเดียวกัน พรอมดวยเอกสารตามที่กําหนดในขอ ๔/๒ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๙๙ ก/หนา ๒๓/๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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ขอ ๔/๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๔/๑ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๖ โดยใหย่ืนคําขอตามแบบ ป.๑ ตอนายทะเบียนทองที่ที่โรงงานตั้งอยู 
พรอมดวยเอกสาร ดังนี ้

(๑) กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(ข) รูปถายของผูขอรับใบอนุญาตขนาด ๓.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
(ค) สําเนาทะเบียนบาน 
(ง) สําเนาใบทะเบียนการคาหรือทะเบียนพาณิชย 
(จ) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(ฉ) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งโรงงานและสถานที่เก็บรักษาอาวุธปนหรือเครื่อง

กระสุนปนพรอมหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือการนี้ 
(ช) แบบพิมพหรือพิมพเขียวแสดงรายละเอียด สวนประกอบ และ

คุณลักษณะของอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนที่จะผลิตพรอมดวยหนังสือรับรองคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑจากองคกรของรัฐที่เก่ียวของ 

(ซ) เอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนทองที่กําหนด 
(๒) กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล 

(ก) สําเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออกโดยองคกรของรัฐที่เก่ียวของ 
(ข) หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทนนิติบุคคล 
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคลผูมอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 
(ง) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคลผูมอบอํานาจและผูรับมอบ

อํานาจ 
(จ) สําเนาใบทะเบียนการคาหรือทะเบียนพาณิชย 
(ฉ) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(ช) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งโรงงานและสถานที่เก็บรักษาอาวุธปนหรือเคร่ือง

กระสุนปนพรอมหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือการนี้ 
(ซ) แบบพิมพหรือพิมพเขียวแสดงรายละเอียด สวนประกอบ และ

คุณลักษณะของอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนที่จะผลิตพรอมดวยหนังสือรับรองคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑจากองคกรของรัฐที่เก่ียวของ 

(ฌ) เอกสารอื่นตามที่นายทะเบียนทองที่กําหนด 
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบตนฉบับเอกสารตาม (๑) 

(ก) (ค) (ง) และ (จ) มาดวย และในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหแนบตนฉบับ
เอกสารตาม (๒) (ก) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) มาดวย ทั้งนี้ เพ่ือการตรวจสอบกับสําเนา พรอมทัง้
ใหผูขอรับใบอนุญาตระบุไวในคําขอตามแบบ ป.๑ วาจะขออนุญาตทําอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนในแตละปจํานวนเทาใด และเวลาทําการของโรงงาน 



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 
 

ขอ ๔/๓ เมื่อรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๔/๑ แลว ใหนายทะเบียนทองที่
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของคําขอรับใบอนุญาต เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต และโรงงานทําอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน และใหแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่อง และทําความเห็นเสนอตอนายทะเบียน
ทองที่โดยเร็ว 

เมื่อไดรับความเห็นตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้รายละเอียดในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๑) กรณีที่นายทะเบียนทองที่เห็นวาควรออกใบอนุญาต 
(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหสงเร่ืองพรอมทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี

ผานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัต ิ
(ข) ในเขตจังหวัดอื่น ใหสงเร่ืองพรอมทําความเห็นเสนอรัฐมนตรีผานผูวา

ราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติ 
(๒) กรณีที่นายทะเบียนทองที่เห็นวาไมสามารถออกใบอนุญาตใหได เนื่องจากผู

ขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ใหแจงผลการ
พิจารณาพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบเปนหนังสือ และแจงสิทธิอุทธรณตามมาตรา 
๖๓ 

(๓) กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กฎหมายกําหนดแตนายทะเบียนทองที่เห็นวาไมควรออกใบอนุญาตใหดวยเหตุผลอื่นใด เชน มี
หลักฐานอันควรเชื่อวาผูขอรับใบอนุญาตมีพฤติการณที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือความ
มั่นคงของประเทศใหทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี โดยนําความใน (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๔/๔ เมื่อรัฐมนตรีไดรับเรื่องตามขอ ๔/๓ และพิจารณาเสร็จแลว ให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑ )  ในก รณี ที่ รั ฐ มนตรี พิ จ า รณาแล ว เ ห็ นค ว รออก ใบอนุญ าต  ให
กระทรวงมหาดไทยแจงผลการพิจารณาอนุมัติแกนายทะเบียนทองที่ และใหนายทะเบียนทองที่
แจงผลการพิจารณาใหผูขอรับใบอนุญาตทราบเปนหนังสือภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
และออกใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีที่ รัฐมนตรี พิจารณาแลวเห็นวาไมควรออกใบอนุญาต  ให
กระทรวงมหาดไทยแจงผลการพิจารณาแกนายทะเบียนทองที่ และใหนายทะเบียนทองที่แจงผล
การพิจารณาพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบเปนหนังสือ และแจงสิทธิอุทธรณตาม
มาตรา ๖๓ 

ขอ ๔/๕ ในการพิจารณาอนุมัติเพ่ือออกใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม 
เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคาตามมาตรา ๒๕ 
รัฐมนตรีอาจแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานตางๆ ใหชวยพิจารณากลั่นกรอง
เร่ืองและทําความเห็นดวยก็ได 



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 
 

ขอ ๔/๖ การตออายุใบอนุญาตใหทําอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคา
ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคจะตออายุใบอนุญาตยื่นคํารองขอตออายุ
ใบอนุญาตตามแบบ ป.๑ ลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน กอนที่
ใบอนุญาตฉบับเดิมจะส้ินอายุ หากผูไดรับใบอนุญาตรายใดละเลยไมขอตออายุใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหนายทะเบียนทองที่มีคําส่ังระงับการอนุญาตใหส่ังซื้อสวนประกอบที่ใชทํา
อาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนตามใบอนุญาตฉบับเดิมไวช่ัวคราว เวนแตจะไดรับคําช้ีแจงที่ชัดเจน
ซึ่งมีเหตุผลอันสมควรจากผูไดรับใบอนุญาตวาสามารถนําสวนประกอบที่ขออนุญาตนั้นไปทําอาวุธ
ปนหรือเคร่ืองกระสุนปนใหแลวเสร็จไดภายในเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับเดิม 

(๒) ในกรณีที่ไดย่ืนคํารองขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดระยะเวลาตาม 
(๑) แลวใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการไปพลางกอนจนกวาจะไดรับคําส่ังไมอนุมัติของ
รัฐมนตรีในการพิจารณาคํารองขอตออายุใบอนุญาต ใหนําความในขอ ๔/๓ และขอ ๔/๔ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๔/๗ ใหผูไดรับใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือ
จําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคาแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ 
สถานที่ทําการตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ขอ ๔/๘ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับ
การคาทําอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนนอกเวลาทําการของโรงงานตามที่ไดแจงไวตอนาย
ทะเบียนทองที่และหามมิใหเปลี่ยนแปลงเวลาทําการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
ทองที่ 

ขอ ๔/๙ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี 
หรือจําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคา ทําการขนยายอาวุธปนหรือเครื่อง
กระสุนปนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ โดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนทองที่ตาม
แบบ ป.๑ 

ขอ ๔/๑๐ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับ
การคาจําหนายหรือโอนอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนใหแกผูที่ไมไดรับใบอนุญาตใหทํา มี และ
จําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ขอ ๔/๑๑ ใหนายทะเบียนทองที่หรือเจาพนักงานมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บรักษาอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนของ

ผูไดรับใบอนุญาตในเวลาทําการของสถานที่ทําการ 
(๒) ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ของผูไดรับใบอนุญาต 
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหลักฐานเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 
(๔) ตรวจสอบการขนยายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนใหเปนไปตามเงื่อนไขใน

ใบอนุญาตใหขนยาย 



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 
 

ขอ ๔/๑๒ เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยน
ลักษณะมี หรือจําหนายอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคา ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือเง่ือนไขตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหรัฐมนตรีหรือนายทะเบียนทองที่มีคําส่ังให
ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมมีการดําเนินการตามที่ส่ัง ใหมีคําส่ังใหหยุด
ประกอบการเปนการชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย” 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิง
เทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดกําหนดใหบุคคลที่ประสงคจะทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยน
ลักษณะ ส่ัง นําเขา มี หรือจําหนายซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปนสําหรับการคา ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต แตมิไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตไว เพ่ือใหกฎกระทรวงดังกลาวมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตครบถวน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๙ มกราคม ๒๕๕๑ 

 


