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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๐๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้สั่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ได้นําใบอนุญาตมาแสดงต่ออธิบดีกรมศุลกากร หรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีกรม
ศุลกากรมอบหมายเพื่อการนี้ ตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้ว ให้พนักงานศุลกากรสลักรายการรับ
การแสดง โดยลงชื่อวัน เดือน ปี ที่รับไว้ตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรได้กําหนดเป็นหลักฐานใน
ใบอนุญาตนั้น 

 
ข้อ  ๒   การที่พนักงานศุลกากรได้สลักรายการรับการแสดงนั้น  ย่อมเป็น

พยานหลักฐานว่า ผู้รับใบอนุญาตได้นําใบอนุญาตไปแสดงต่อกรมศุลกากรตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
๒๔๙๐ แล้ว และผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะสั่งของดังระบุไว้ในใบอนุญาตนั้นได้ 

 
ข้อ ๓  ใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน นั้น ต้องทําตามแบบใบแนบ ๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 
๒๔๖๙ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
และต้องมีคู่ฉบับเพิ่มขึ้นอีก ๑ ฉบับ จากที่กรมศุลกากรได้กําหนดตามปกติ กับมีใบอนุญาตซึ่งพนักงาน
ศุลกากรได้สลักรายการรับการแสดงไว้ ตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้วแนบมาด้วย 

 
ข้อ ๔  อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

นั้น ให้สั่งเข้ามาเป็นหีบห่อต่างหาก โดยไม่มีสินค้าอย่างใดบรรจุมาในหีบห่อนั้น ๆ 
หีบห่อนั้นก่อนที่จะนํามาให้พนักงานศุลกากรตรวจ ต้องทาสีหรือเขียนภายนอกด้วย

เส้นสีแดงขนาดกว้างไม่น้อยกว่าสามเซนติเมตร ติดต่อเป็นเส้นเดียวกันตลอดโดยรอบกลางหีบห่อ 
 
ข้อ ๕  ผู้ควบคุมยานพาหนะที่นําอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เข้ามา หรือตัวแทน ต้องทําเรื่องราวพิเศษยื่นต่อกรมศุลกากรเพื่อขอ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที่ ๑๕/หน้า ๙๐/๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุญาตขนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้นออกจาก
ยานพาหนะ ตามแบบใบแนบ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับบัญชีสินค้าสําหรับยานพาหนะ 

 
ข้อ ๖  อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนที่

ขนออกจากยานพาหนะตามข้อ ๕ จะต้องนําเข้าเก็บไว้ในความอารักขาของกรมศุลกากรทั้งหมดใน
โรงพักสินค้า หรือที่ล้อมอันมั่นคงในทันทีตามมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 
๒๔๖๙ 

ถ้าหากหีบห่อยังมิได้มีเครื่องหมายตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ผู้นําเข้าหรือ
เจ้าของโรงพักสินค้าจัดทําเครื่องหมายบนหีบห่อนั้นเสียทันทีในขณะที่นําเข้าเก็บไว้ 

 
ข้อ ๗  เมื่อผู้ที่นําเข้าไม่ย่ืนเรื่องราวพิเศษขออนุญาตตามข้อ ๕ อธิบดีกรมศุลกากร

หรือพนักงานผู้ทําการแทนจะไม่อนุญาตให้ขนออกก็ได้ 
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งอธิบดี

กรมศุลกากรหรือพนักงานผู้ทําการแทนมิได้อนุญาตให้ขนออกตามความในข้อนี้ หากมิต้องถูกยึดไว้ก็
ให้นํากลับออกไปโดยยานพาหนะเดิม ถ้านําเข้ามาโดยทางรถไฟหรือทางอากาศยาน ก็ให้นํากลับ
ออกไปโดยทางเดียวกัน 

 
ข้อ ๘  เว้นแต่เจ้าพนักงานศุลกากรจะได้รับใบขนบริบูรณ์ไว้แล้ว ผู้สั่งอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน จะต้องยื่นใบอนุญาตซึ่งพนักงาน
ศุลกากรได้สลักรายการรับการแสดงเรียบร้อยแล้วต่อพนักงานศุลกากรภายในสิบวันนับแต่วันที่อาวุธ 
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน นั้นได้เข้ามาถึง 

 
ข้อ ๙  ในกรณีสั่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน เข้ามาโดยทางไปรษณีย์ ผู้สั่งจะต้องยื่นใบอนุญาตตามข้อ ๑ ต่อพนักงานศุลกากรในขณะ
เดียวกับที่ย่ืนใบขนสินค้านั้น และไม่ว่าจะมีการย่ืนใบขนสินค้าแล้วหรือไม่ ผู้สั่งต้องยื่นใบอนุญาตซึ่ง
พนักงานศุลกากรได้สลักรายการรับการแสดงเรียบร้อยแล้วต่อพนักงานศุลกากรภายในระยะเวลา 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคําบอกกล่าวจากพนักงานว่า อาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ได้เข้ามาถึง หรือ 

(๒) สองเดือนนับแต่วันที่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ได้เข้ามาถึง  ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่ากัน 

 
ข้อ ๑๐  ถ้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธ

ปืน ที่ส่งมอบไว้ต่อพนักงานศุลกากรมิได้คืนแก่ผู้นําเข้าเมื่อผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ
มิได้ส่งมอบแก่ผู้นั้นเมื่อผู้นั้นได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน นั้นมิได้ถูกยึดก็ให้พนักงานศุลกากร
สั่งให้ผู้นําเข้ามาส่งกลับออกไปภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 



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 
 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
สุนทร  หงสลดารมภ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 



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 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. ใบแนบ ๑ 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๙๐ ขึ้นใช้ และเพื่อให้การปฏิบัติ
เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง ที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรได้
เป็นไปโดยถูกต้องกฎหมาย  จึงเห็นสมควรออกกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้นไว้ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีการ
ควบคุมให้การนําเข้าเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 
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