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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ให้ยกเลิกความในลําดับที่ ๕ และลําดับที่ ๖ แห่งบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 
๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้ใช้ความในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้า ๔/๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
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[เอกสารแนบท้าย] 
 
๑. อัตราค่าธรรมเนียม 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืน และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานาน อัตราค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันประกอบกับพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้สูงขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตรา
ค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 


