
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๒๘๙/๒๕๕๒ 

เรื่อง การออกใบอนุญาตรานคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน รานประกอบ ซอมแซม 
เปลี่ยนลักษณะอาวุธปนและกําหนดจํานวนอาวุธปน เครื่องกระสุนปนสําหรับการคา[๑] 

                        
  

ดวยกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรท่ีจะวางระเบียบการจํากัดจํานวนรานคาอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน รานประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปนและจํากัดจํานวนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
สําหรับการคาเสียใหม เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปนวัตถุ

ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกคําสั่งไว 
ดังตอไปนี้ 

  
ขอ ๑  ใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/๒๕๓๕ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๓๕ 
  

ขอ ๒  การเพ่ิมรานคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และรานประกอบ ซอมแซม เปลี่ยน
ลักษณะอาวุธปน ใหขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนออกใบอนุญาต 

  
ขอ ๓  รานคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนแตละใบอนุญาตใหมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 

สําหรับการคาหมุนเวียนทดแทนได ตามชนิด ขนาด และจํานวน ดังตอไปนี้ 
ก. อาวุธปน 

(๑) อาวุธปนยาวทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ ๕๐ กระบอก 
(๒) อาวุธปนสั้นทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ ๓๐ กระบอก 

ข. เครื่องกระสุนปน 
(๑) กระสุนปนลูกโดดทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ ๒,๐๐๐ นัด 
(๒) กระสุนปนลูกซองทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ ๗,๕๐๐ นัด 
(๓) กระสุนปนลูกกรดทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ ๑๐,๐๐๐ นัด 
(๔) กระสุนปนอัดลมทุกชนิด ทุกขนาด ไมเกินใบอนุญาตละ ๓๐,๐๐๐ นัด 

ในการสั่ง นําเขา หรือซ้ืออาวุธปน เครื่องกระสุนปนสําหรับการคา ใหสั่ง นําเขา หรือซ้ือได
หนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง แตรวมจํานวนในรอบปอายุใบอนุญาตแตละฉบับแลวตองไมเกินชนิด ขนาดและจํานวน
ดังกลาวขางตน 

  
ขอ ๔  การพิจารณาออกใบอนุญาตใหบุคคลทําการคา จําหนาย ประกอบ ซอมแซม 

เปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน ใหถือตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ผูขออนุญาตตองเปนผูมีคุณสมบัติไมตองหามตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติอาวุธ

ปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มีความประพฤติเปนท่ี
ไววางใจใหทําการคา จําหนาย ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปนไดและใหเจา
พนักงานพิมพลายนิ้วมือตรวจสอบวาเคยมีประวัติอยางใดมากอนหรือไม 

http://law.longdo.com/law/687/sub46067%23_ftn1
javascript:minipermalink('687',%20'NS1');%20tb_show('Permalink',%20'%23TB_inline?height=60&width=325&inlineId=hiddenContent',%20false);
javascript:minipermalink('687',%20'NS2');%20tb_show('Permalink',%20'%23TB_inline?height=60&width=325&inlineId=hiddenContent',%20false);
javascript:minipermalink('687',%20'NS3');%20tb_show('Permalink',%20'%23TB_inline?height=60&width=325&inlineId=hiddenContent',%20false);
javascript:minipermalink('687',%20'NS4');%20tb_show('Permalink',%20'%23TB_inline?height=60&width=325&inlineId=hiddenContent',%20false);
javascript:minipermalink('687', 'NS1'); tb_show('Permalink', '#TB_inline?height=60&width=325&inlineId=hiddenContent', false);�
javascript:minipermalink('687', 'NS2'); tb_show('Permalink', '#TB_inline?height=60&width=325&inlineId=hiddenContent', false);�
javascript:minipermalink('687', 'NS3'); tb_show('Permalink', '#TB_inline?height=60&width=325&inlineId=hiddenContent', false);�
javascript:minipermalink('687', 'NS4'); tb_show('Permalink', '#TB_inline?height=60&width=325&inlineId=hiddenContent', false);�


(๒) ผูขออนุญาตตองเปนผูมีหลักทรัพยเปนหลักฐานพอท่ีจะตั้งรานคาเพ่ือทําการคา จําหนาย 
ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปนได โดยใหสอบสวนใหแนชัดวาผูขออนุญาตมี
ทรัพยเทาใด หรือหลักทรัพยอยางใด ราคาเทาไร เปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตแตผูเดียวหรือมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอ่ืน 

(๓) สถานท่ีทําการคาตองเปนท่ีม่ันคงแข็งแรง เหมาะสม และตั้งอยูในยานการคาสะดวกแก
การควบคุมตรวจตราของนายทะเบียนทองท่ีและเจาพนักงาน 

(๔) บุคคลเดียวกัน หรือบุคคลกับนิติบุคคลท่ีมีผูจัดการเปนบุคคลเดียวกัน หรือนิติบุคคลกับ
นิติบุคคลท่ีมีผูจัดการเปนบุคคลเดียวกัน ซ่ึงเคยไดรับอนุญาตใหทําการคา จําหนายอาวุธปนและเครื่องกระสุน
ปนอยูในสถานท่ีทําการคาเดียวกันอยูกอนคําสั่งนี้ จะไดรับใบอนุญาตใหทําการคาและจําหนายอาวุธปน และ
เครื่องกระสุนปนในสถานท่ีทําการคาเดียวกันไดรวมท้ังสิ้นไมเกินหาใบอนุญาต เฉพาะสถานท่ีทําการคาท่ีตั้งอยู
ในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร และไมเกินหนึ่งใบอนุญาตสําหรับในจังหวัดอ่ืน 

(๕) ใหทําการสืบสวนสอบสวนผูขออนุญาต แลวสงสําเนาท้ังหมดพรอมดวยคําขอรับอนุญาต
ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกอบการพิจารณาทุกคราวท่ีมีการขออนุญาต 

ใหกรมการปกครองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑดังกลาวขางตนและ
พิจารณาความเหมาะสม ในการเพ่ิมรานคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และรานประกอบซอมแซม เปลี่ยน
ลักษณะอาวุธปน เพ่ือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

  
ขอ ๕  การตออายุใบอนุญาตใหทําการคา จําหนาย ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ

อาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิด ใหถือตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) บุคคลท่ีไดรับอนุญาตอยูแลว และประสงคจะดําเนินการตามใบอนุญาตในปตอไปใหยื่น

คํารองขอตออายุลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน และไมเกินเกาสิบวัน กอนท่ีใบอนุญาตฉบับเดิมจะสิ้นอายุ 
ยกเวนมีเหตุจําเปนพิเศษอันมิอาจดําเนินการได 

(๒) ในกรณีท่ีไดยื่นคํารองขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดระยะเวลาตาม (๑) แลว ใหนาย
ทะเบียนทองท่ีพิจารณาใหเสร็จกอนใบอนุญาตฉบับเดิมจะสิ้นอายุ หากการพิจารณาของนายทะเบียนไมเสร็จ
และใบอนุญาตฉบับเดิมไดสิ้นอายุเสียกอนการอนุญาตใหตออายุ ใหระงับการออกใบอนุญาตสั่งซ้ือ การซอม 
หรือรับโอนอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดไวชั่วคราว ท้ังนี้ ไมหามการจําหนายสิ่งท่ีมีอยูแลวตาม
ใบอนุญาตฉบับเดิม และใหควบคุมใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติอาวุธปน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ แลวแตกรณี 

(๓) บุคคลท่ีไดรับอนุญาตรายใดปลอยใหใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหระงับการตออายุใบอนุญาต
เสียทุกราย และใหนายทะเบียนทองท่ีดําเนินการตามความในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
อาวุธปน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ แลวแตกรณี 

(๔) ในกรณีท่ีบุคคลขอตออายุใบอนุญาตเพ่ือดําเนินการในปตอไป หากนายทะเบียนทองท่ี
พิจารณาเห็นวาบุคคลนั้น ๆ ประพฤติตนไมดีหรือมีพฤติการณระหวางผูประกอบการคาดวยกันในทํานอง
ผูกขาดการคา ซ่ึงไมเหมาะสมใหทําการคา จําหนาย ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน และวัตถุระเบิด ใหพิจารณาเสนอพรอมดวยหลักฐานเพ่ือระงับการตออายุใบอนุญาตนั้น ๆ แลวแต
กรณี 

  
ขอ ๖  ผูมีใบอนุญาตใหทําการคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน ใหคงถือใบอนุญาตไดเพียง

รายละหนึ่งใบอนุญาต 
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ขอ ๗  ใบอนุญาตท่ีออกกอนคําสั่งฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหมีผลตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ 
  
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  
  

สั่ง ณ วันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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