
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ 

เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม 
เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกําหนดจํานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า๑ 

   
 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรที่จะวางระเบียบการจํากัดจํานวนร้านค้าอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและจํากัดจํานวนอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้าเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึง
ออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๓๕ 
 
ข้อ ๒  การเพิ่มร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และร้านประกอบ ซ่อมแซม 

เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ให้ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนออก
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๓  ร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนแต่ละใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน สําหรับการค้าหมุนเวียนทดแทนได้ ตามชนิด ขนาด และจํานวน ดังต่อไปนี้ 
ก. อาวุธปืน 

(๑) อาวุธปืนยาวทุกชนิด ทุกขนาด ไม่เกินใบอนุญาตละ ๕๐ กระบอก 
(๒) อาวุธปืนสั้นทุกชนิด ทุกขนาด ไม่เกินใบอนุญาตละ ๓๐ กระบอก 

ข. เครื่องกระสุนปืน 
(๑) กระสุนปืนลูกโดดทุกชนิด ทุกขนาด ไม่เกินใบอนุญาตละ ๒,๐๐๐ นัด 
(๒) กระสุนปืนลูกซองทุกชนิด ทุกขนาด ไม่เกินใบอนุญาตละ ๗,๕๐๐ นัด 
(๓) กระสุนปืนลูกกรดทุกชนิด ทุกขนาด ไม่เกินใบอนุญาตละ ๑๐,๐๐๐ นัด 
(๔) กระสุนปืนอัดลมทุกชนิด ทุกขนาด ไม่เกินใบอนุญาตละ ๓๐,๐๐๐ นัด 

ในการสั่ง นําเข้า หรือซื้ออาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า ให้สั่ง นําเข้า หรือ
ซื้อได้หนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง แต่รวมจํานวนในรอบปีอายุใบอนุญาตแต่ละฉบับแล้วต้องไม่เกินชนิด 
ขนาดและจํานวนดังกล่าวข้างต้น 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง/หน้า ๑๒/๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

ข้อ ๔  การพิจารณาออกใบอนุญาตให้บุคคลทําการค้า จําหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม 
เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ให้ถือตามแนวปฏิบัติดังนี้ 

(๑ )  ผู้ ขออนุญาตต้องเ ป็นผู้ มี คุณสมบัติไม่ ต้องห้ ามตามมาตรา  ๒๖  แห่ ง
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
๒๔๙๐ มีความประพฤติเป็นที่ไว้วางใจให้ทําการค้า จําหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวธุ
ปืน เครื่องกระสุนปืนได้และให้เจ้าพนักงานพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบว่าเคยมีประวัติอย่างใดมาก่อน
หรือไม่ 

(๒) ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้มีหลักทรัพย์เป็นหลักฐานพอที่จะต้ังร้านค้า เพื่อทําการค้า 
จําหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนได้ โดยให้สอบสวนให้แน่ชัดว่า
ผู้ขออนุญาตมีทรัพย์เท่าใด หรือหลักทรัพย์อย่างใด ราคาเท่าไร เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ขออนุญาตแต่ผู้
เดียวหรือมีกรรมสิทธ์ิร่วมกับบุคคลอ่ืน 

(๓) สถานที่ทําการค้าต้องเป็นที่มั่นคงแข็งแรง เหมาะสม และต้ังอยู่ในย่านการค้า
สะดวกแก่การควบคุมตรวจตราของนายทะเบียนท้องที่และเจ้าพนักงาน 

(๔) บุคคลเดียวกัน หรือบุคคลกับนิติบุคคลท่ีมีผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลกับนิติบุคคลที่มีผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ทําการค้า จําหน่ายอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนอยู่ในสถานที่ทําการค้าเดียวกันอยู่ก่อนคําสั่งนี้ จะได้รับใบอนุญาตให้ทําการค้า
และจําหน่ายอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนในสถานที่ทําการค้าเดียวกันได้รวมทั้งสิ้นไม่เกินห้า
ใบอนุญาต เฉพาะสถานที่ทําการค้าที่ต้ังอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และไม่เกินหนึ่งใบอนุญาต
สําหรับในจังหวัดอ่ืน 

(๕) ให้ทําการสืบสวนสอบสวนผู้ขออนุญาต แล้วส่งสําเนาทั้งหมดพร้อมด้วยคําขอรับ
อนุญาตไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาทุกคราวที่มีการขออนุญาต 

ให้กรมการปกครองแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นและพิจารณาความเหมาะสม ในการเพิ่มร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และร้านประกอบ 
ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
ข้อ ๕  การต่ออายุใบอนุญาตให้ทําการค้า จําหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน

ลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ให้ถือตามแนวปฏิบัติดังนี้ 
(๑) บุคคลท่ีได้รับอนุญาตอยู่แล้ว และประสงค์จะดําเนินการตามใบอนุญาตในปี

ต่อไปให้ย่ืนคําร้องขอต่ออายุล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน และไม่เกินเก้าสิบวัน ก่อนที่ใบอนุญาตฉบับ
เดิมจะสิ้นอายุ ยกเว้นมีเหตุจําเป็นพิเศษอันมิอาจดําเนินการได้ 

(๒) ในกรณีที่ได้ย่ืนคําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกําหนดระยะเวลาตาม (๑) 
แล้ว ให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาให้เสร็จก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมจะสิ้นอายุ หากการพิจารณาของ
นายทะเบียนไม่เสร็จและใบอนุญาตฉบับเดิมได้สิ้นอายุเสียก่อนการอนุญาตให้ต่ออายุ ให้ระงับการ
ออกใบอนุญาตสั่งซื้อ การซ่อม หรือรับโอนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดไว้ช่ัวคราว  ทั้งนี้ 
ไม่ห้ามการจําหน่ายสิ่งที่มีอยู่แล้วตามใบอนุญาตฉบับเดิม และให้ควบคุมให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้วแต่กรณี 



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 
 

(๓) บุคคลที่ได้รับอนุญาตรายใดปล่อยให้ใบอนุญาตสิ้นอายุ ให้ระงับการต่ออายุ
ใบอนุญาตเสียทุกราย และให้นายทะเบียนท้องที่ดําเนินการตามความในมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๑ 
แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้วแต่กรณี 

(๔) ในกรณีที่บุคคลขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อดําเนินการในปีต่อไป หากนายทะเบียน
ท้องที่พิจารณาเห็นว่าบุคคลนั้น ๆ ประพฤติตนไม่ดีหรือมีพฤติการณ์ระหว่างผู้ประกอบการค้าด้วยกัน
ในทํานองผูกขาดการค้า ซึ่งไม่เหมาะสมให้ทําการค้า จําหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ให้พิจารณาเสนอพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อระงับการต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๖  ผู้มีใบอนุญาตให้ทําการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ให้คงถือใบอนุญาตได้

เพียงรายละหนึ่งใบอนุญาต 
 
ข้อ ๗  ใบอนุญาตที่ออกก่อนคําสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลต่อไปจนกว่าจะสิ้น

อายุ 
 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 


