
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปน 
 
๑.  ความหมายของอาวุธปน 
 “อาวุธปน”  หมายถึงเครื่องมือที่ใชยิง  ไปทําอันตรายรางการถึงสาหัสได 
 ปนที่ไมอาจทําอันตรายรางการถึงสาหัสไดโดยสภาพ    เชน   ปนเด็กเลน    ไมใชอาวุธปนตาม
ความหมายของกฎหมาย  ตามกฎหมายเรียกวา  “สิ่งเทียมอาวุธปน” 
 ปนที่ใชยิงไมได  เชน   ชํารุด  ถือเปน  “สวนหนึ่งของอาวุธปน”  แตพลุสะดุดสองแสง  แบบเอ็ม  
๔๙  Al    ไมมีสภาพเปนเครื่องกระสุนปน  และไมมีสภาพเปนอาวุธ   แตถามีไวโดยไมไดรับอนุญาตก็มี
ความผิดเชนกัน 
 สวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปนตามกฎหมายใหถือเปนอาวุธดวย  เชน 

๑) ลํากลอง 
๒) เครื่องลูกเลื่อน  หรือสวนประกอบสําคัญของเครื่องลูกเลื่อน 
๓) เครื่องลั่นไก  หรือสวนประกอบสําคัญของเครื่องลั่นไก 
๔) เครื่องสงกระสุน  ซองกระสุน  หรือสวนประกอบสําคัญของสิ่งเหลานี้  แตพานทายปน  

สายสะพาน  ไมประดับดามปน  ไมใชอาวุธปน 
 
๒. การขออนุญาต 
 ประชาชนจะมีและใชอาวุธปนตองขออนุญาตตอนายทะเบียน  สําหรับคนที่มีภูมิลําเนาอยูใน
กรุงเทพฯ  ยื่นคํารองขอที่กองทะเบียน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 สําหรับคนที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดใหยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนทองที่ 
 การขออนุญาตมีและใชอาวุธปนตองขอเพื่อ 

- ปองกันตัวหรือทรัพยสินของตน 
- สําหรับใชในการกีฬาหรือลาสัตว 

 
๓. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน 
 การกระทําผิดเกี่ยวกับอาวุธปนเหลานี้  ไดแก 

๑) ทํา  โดยมิไดรับอนุญาต 
๒) ซ้ือ  โดยมิไดรับอนุญาต 
๓) มี  โดยมิไดรับอนุญาต 
๔) ใช  โดยมิไดรับอนุญาต 
๕) ส่ัง  เขามาจากนอกราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาต 
๖) นํา  เขามาจากนอกราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาต 



ความผิดทั้ง  ๖  ประกาศ  ถาเปนเพียงเกี่ยวกับ  “สวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปน”  หรือ  “มีกระสุน
ปน”  ก็ถือวามีความผิดเชนเดียวกัน 
 ผูที่ไมไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน  แตครอบครองอาวุธปนที่เปนของผูอ่ืนซึ่งไดรับอนุญาต
ใหมีและใชตามกฎหมายก็มีความผิดเชนกัน 
 คําวา  “มีอาวุธปน”  หมายถึง  มีกรรมสิทธิ์หรือมีไวครอบครอง 
 “มีกรรมสิทธิ์”  หมายถึง  เปนเจาของอาวุธปน 
 “มีไวในครอบครอง”  หมายถึง  ยึดอาวุธปนโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตน 
 “ยึดถือ”  หมายถึง  กิริยาที่รับ  ถือ  หรือเอามารักษาไว 
 “ยึดถือเพื่อตน”  หมายถึง  กิริยาที่จับ  ถือ  หรือเอาอาวุธปนมารักษาไวในลักษณะที่แสดงอาการ
หวงการยึดถือเพื่อตนนี้ไมจําเปนตองเปนการยึดถือไวโดยเปนเจาของเสมอไป 
 การรับฝากปนจากผูอ่ืนในระยะเวลาอันสั้น หรือการเอาปนของผูอ่ืนมาถือไวช่ัวขณะไมถือวามี
อาวุธปนไวในครอบครอง 
 
๔.  การครอบครองปนของผูอื่น 
 การครอบครองปนของผูอ่ืนที่ไมผิดกฎหมายมี ๓  กรณีคือ 

(๑) ผูครอบครองอาวุธปนที่ชอบดวยกฎหมายของผูอ่ืน  เทาที่จําเปนเพื่อรักษาอาวุธนั้นมิใหสูญ
หาย และผูครอบครองนั้นจะตองมีคุณสมบัติที่จะมี  และใชอาวุธปนได  เชน 

- บิดานายดํา  เปนผูไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน  ตอมาบิดานายดําตาย  นายดํา
จึงครอบครองอาวุธปนนั้น  เพื่อรอแจงการตายภายในกําหนด ๓๐  วัน  นับแตวันที่ทราบการตาย และขอรับ
มรดกของบิดา  ดังนี้  นายดําไมมีความผิด   

- เก็บอาวุธปนมีทะเบียนได  ตั้งใจวาจะนําไปมอบใหนายทะเบียน ก็ถูกจับกอน  ดังนี้
ไมมีความผิดแตถาผูเก็บอายุแค  ๑๕ ป  (ยังมีอาวุธปนไมได)  หรือปนที่เก็บไดเปนปนเถื่อน  ดังนี้ถาผูเก็บได
เอามาใชก็มีความผิดดวย 

(๒)  ครอบครองอาวุธปนของทางราชการทหารและตํารวจ  และของหนวยราชการและรัฐ
วิสาหกิจ 

(๓)  ครอบครองอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนประจําเรือเดินทะเล  รถไฟ  และอากาศยานตาม
ปกติไดแสดงและใหพนักงานศุลกากรตรวจสอบตามกฎหมายแลว 
 
หมายเหตุ     ควรสังเกตวากฎหมายยกเวนใหแตอาวุธปนของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจมิไดยกเวนแก 
ตัวราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 



๕.  การพกกาอาวุธปน 
 กฎหมายหามมิใหบุคคลพกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง  หมูบานหรือทางสาธารณุโดยไมไดรับ
อนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว  เวนแตเปนกรณีมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ  
เชน  ถือปนติดตามคนราย  หรือไฟใหมบานตองขนของและปนหนีออกจากบาน  หรือตองพกปนเพื่อ     
ปองกันตัว  เพราะนําเงินจํานวนมากติดตัวไปตางจังหวัดเปนตน 
 แตมีขอสังเกตวา  ไมวาในกรณีใดกฎหมายหามเด็ดขาดมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย  หรือพาไป
ในชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อมนัสการ   การรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใด  หมายความวาถึงแมจะมีใบ
อนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวก็ตาม  ก็ไมสามารถพกพาอาวุธปนโดยเปดเผย  หรือพาไปในชุมนุมชน ที่จัดให 
มีขึ้น  เพื่อการดังกลาวแตกฎหมายไมหามสําหรับเจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ    
ประชาชน  ทหารและตํารวจซึ่งอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่  หรือประชาชนผูไดรับมอบหมายใหมีหรือใช
อาวุธปนซึ่งอยูในระหวางการชวยเหลือราชการ  และมีเหตุจําเปนตองมีและใชอาวุธปนในการนั้น 
 สําหรับผูมีอํานาจออกใบอนุญาตใหพกพาในกรุงเทพฯ  คือ   ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในตางจังหวัดคือ  ผูวาราชการจังหวัด 
 
๖. การมีอาวุธปนเพื่อเก็บ 
 ผูใดประสงคจะมีอาวุธปนไวเพื่อเก็บก็ตองขออนุญาตดวย  การเก็บในที่นี้หมายถึง  การมีไวโดยไม
ใชอาวุธปนนั้น  เชน  การเก็บไวเปนที่ระลึก  เปนตน 
 
 การมีอาวุธปนเพื่อเก็บ 
 “การเก็บ”  ในที่นี้หมายถึง     การมีไวโดยไมใชอาวุธปนนั้น  เชน  การเก็บไวเปนที่ระลึก  เปนตน  
ซ่ึงผูใดที่ตองการจะมีอาวุธปนไวเพื่อเก็บก็จําเปนจะตองขออนุญาตจากทางราชการดวย  โดยผูที่มีภูมิลําเนา
อยูในกรุงเทพฯใหไปขอใบอนุญาตมีอาวุธปนไวเพื่อเก็บ  ณ  กองทะเบียน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สวน
คนที่มีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัดใหยื่นขอใบอนุญาตตอนายทะเบียนทองที่ 
 ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนไวเพื่อเก็บ  จะออกใหแกอาวุธปนดังตอไปนี้เทานั้น  คือ 
  ๑)   อาวุธปนที่นายทะเบียนเห็นวาชํารุดจนใชยิงไมได 
  ๒)  อาวุธปนแบบพนสมับ  เชน  ปนที่ใชในสมัยโบราณ,  ปนที่เปนของเกาแก 
  ๓)  อาวุธปนที่เปนรางวัลจากการแขงขันยิงปนในทางราชการ 
 เพราะฉะนั้นถาเปนอาวุธปนประเภทอื่นๆ  นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ยอมไมไดรับอนุญาตใหมีไว
เพื่อเก็บ  นอกจากนี้แลวกฎหมายยังมีขอหามเกี่ยวกับอาวุธปนที่มีไวเพื่อเก็บอีกดวย  คือ 
  ๑)  หามมิใหยิงอาวุธปนนั้น  
  ๒)  หามมิใหมีเครื่องกระสุนที่จะใชสําหรับอาวุธปนที่จะมีไวเพื่อเก็บ 
หมายเหตุ      ผูใดที่มีอาวุธไวเพื่อเก็บโดยมิไดรับอนุญาต  ถือวามีความผิดตองไดรับโทษตามกฎหมาย 
 



๗.  การขออนุญาต 
 การที่ประชาชนจะมีหรือใชอาวุธปนไดโดยถูกกฎหมายนั้นจําเปนที่จะตองขออนุญาตจากทาง      
ราชการกอนซึ่งเมื่อทางราชการอนุญาตแลว  ก็จะไดออกใบอนุญาตใหไป  ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปนที่
สําคัญ  ไดแก 

๑) ใบอนุญาตใหซ้ืออาวุธปนและเครื่องกระสุนปนสวนบุคคล  (แบบ  ป.๓) 
๒) ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธและเครื่องกระสุนปนสวนบุคคล  (แบบ ป. ๔)  มี  ๒ ประเภท

ดวยกัน  ไดแก 
 ๑)  ใบอนุญาตแบบชั่วคราว  มีอายุ  ๖  เดือนนับแตวันที่ออกใบอนุญาตเทานั้น 
 ๒) ใบอนุญาตแบบถาวร  ใชไดตลอดเวลาที่ผูไดรับใบอนุญาตยังเปนเจาของอาวุธปนนั้นอยู 

 - สถานที่ราชการขออนุญาต  สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ ใหยื่นขออนุญาตตอนาย
ทะเบียน ณ  กองทะเบียน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สวนผูที่มีภูมิลําเนาอยูที่ตางจังหวัดใหยื่นคํารองขอตอ
นายอําเภอทองที่ 
 เมื่อไดยื่นคํารองขอใบอนุญาตตอทางราชการแลว  นายทะเบียนก็จะพิจารณาวา  ควรจะออกใบ
อนุญาตใหผูขอหรือไม  ซ่ึงมีขอสังเกตที่สําคัญ  ๆ  ดังนี้ 
 (๑)ในการออกใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนนั้น  จะออกใหไดใน  ๓  กรณีเทานั้น  คือ 
  (๑)  เพื่อใชในการปองกันตนเองและทรัพยสิน 
  (๒) เพื่อใชในการเลนกีฬา 
  (๓) เพื่อใชในการยิงลาสัตว 
  ถาไมเขากรณีในกรณีหนึ่งในสามกรณีนี้ทางราชการมักจะไมออกใบอนุญาตให 
 (๒) ใบอนุญาตหนึ่งใบจะออกใหสําหรับอาวุธปนหนึ่งกระบอกเทานั้น 
 (๓)  ทางราชการจะไมออกใบอนุญาตใหมีหรือใช  ใหแกอาวุธที่เปนอาวุธสงคราม 
 (๔) ผูที่จะขอใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนไดนั้นจะตองเปนบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตองหามตาม
กฎหมาย  อาทิเชน  บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  (อายุยังไมครบ ๒๐  ปบริบูรณ),  บุคคลที่เปนคนไรความ
สามารถ  (คนวิกลจริต, คนจิตฟนเฟอน),  บุคคลที่ไมมีอาชีพและรายได  คนจรจัด  บุคคลผูไมมีที่อยูเปน 
หลักแหลง  นอกจากนี้ทางราชการจะไมออกใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบานในทองที่ที่
บุคคลนั้นขออนุญาตนอยกวาหกเดือน 
 
 - ขั้นตอนในการออกใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน  ในขั้นแรกนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให
ซ้ืออาวุธ (แบบ ป.๓)  และใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนแบบชั่วคราว (แบบ ป.๔  ช่ัวคราว)  ใหกอน  ทั้งนี้  
เพื่อที่จะใหผูขออนุญาตไปจัดการหาซื้ออาวุธปน   และเครื่องกระสุนปนมาใหพรอมเสียกอนโดยไมผิด
กฎหมาย  จากนั้นใหผูขออนุญาตนําอาวุธปนดังกลาวไปใหนายทะเบียนตรวจสอบวาอาวุธปนและเครื่อง
กระสุนที่จะหามานั้น  มีชนิดและขนาดตรงตามที่ระบุไวในแบบ  ป. ๓  และ  ป. ๔ ช่ัวคราวหรือไม  ถาตรง
นายทะเบียนก็จะออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนเปนอยางถาวร  (แบบ ป.๔  ถาวร)  ตอไป  แตทั้งนี้จะ



ตองนําเอาอาวุธปนไปใหนายทะเบียนตรวจสอบภายใน ๖  เดือน นับแตวันที่ไดออกใบอนุญาตชั่วคราวให  
ถาเกินกําหนด ๖ เดือนดังกลาวไป  ตองถือวาผูขออนุญาตนั้นมีอาวุธปน  และเครื่องกระสุนปนไวในความ
ครอบครองโดยมิไดรับอนุญาต 
 
หมายเหตุ กรณีที่ซ้ืออาวุธจากเจาของที่ไดรับอนุญาตแลว  ผูซ้ือจะตองไปขอรับใบอนุญาตใหซ้ืออาวุธ
ปนนั้น จากนายทะเบียนกอน  จากนั้นใหผูขอซื้อนําใบอนุญาตใหซ้ือไปขอรับปนจากผูขายไดเลย  หรือจะไป
หานายทะเบียนพรอมกันทั้งผูซ้ือและเจาของผืน  ซ่ึงนายทะเบียนก็จะทําการออกแบบ ป.๔ ใหผูซ้ือตอไป 
 
๘.  การโอนอาวุธปน 
 กฎหมายหามมิใหโอนอาวุธปนใหแกบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตใหมีและใหอาวุธปน  แมผูโอนจะ
เปนผูไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนได  แตถาโอนอาวุธปนใหแกผูที่ไมมีใบอนุญาต  ผูโอนจะมีความผิด 
 “การโอน”  หมายถึง  การโอนกรรมสิทธิ์อาวุธปนของตนใหผูอ่ืนเปนเจาของ 
 
 การรับโอนอาวุธปนทางมรดก 
 ในกรณีที่เจาของอาวุธปนซึ่งมีใบอนุญาตอยูแลวถึงแกความตายกฎหมายกําหนดใหทายาทของผู
ตายหรือบุคคลอื่น ๆ  ซ่ึงมีอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  หรือใบอนุญาตใหมี  หรือใชอาวุธปนของผูตาย  ไป
แจงการตายของเจาของปนใหนายทะเบียนทรายภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่รูถึงการตายของผูตาย  ถาไมมา
แจงถือวามีความผิด  ตองโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐  บาท 
 สําหรับนายทะเบียนที่จะไปแจงการตายดังกลาวได  ไดแก 

๑) นายทะเบียนทองที่ที่ออกใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนนั้น 
๒) นายทะเบียนทองที่ที่ผูตายมีภูมิลําเนาอยู 
๓) นายทะเบียนทองที่ที่ผูแจงการตายมีภูมิลําเนาอยู 
เมื่อไดแจงการตายตอนายทะเบียนแลว  ใหทายาทผูไดรับอาวุธซึ่งเปนมรดกของผูตาย  ไปติดตอกับ

นายทะเบียนทองที่ภายใน ๖ เดือน  นับแตวันที่ผูตาย (เจาของปน)  ถึงแกความตาย  เพื่อขอรับใบอนุญาตใหม  
ทั้งนี้เพราะถึงแมวาทายาทจะไดกรรมสิทธิ์ใบอาวุธปนนั้นแลวก็ตาม  แตก็ยังถือวาเปนการมีอาวุธในความ
ครอบครอง  โดยมิไดรับอนุญาต  ซ่ึงผิดกฎหมาย  เพราะฉะนั้นจึงตองยื่นคํารองตอนายทะเบียนทองที่  เพื่อ
ขอใบอนุญาตใหมี หรือใชอาวุธปน  (แบบ ป.๔)  ซ่ึงทางราชการก็จะพิจารณาวา  ทายาทหรือผูขออนุญาตมี
คุณสมบัติที่ตองหามตามกฎหมายหรือไม  ถาไมมีก็จะไดจัดออกใบอนุญาตใหตอไป 
 
๙. กรณีตองแจงนายทะเบียน 

(๑) อาวุธปนหายหรือถูกทําลายตองแจงนายทะเบียนภายใน  ๑๕ วัน 
(๒) ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย  ตองขอใบอนุญาตแทนภายใน ๓๐  วัน  นับแตทราบเหตุ

การสูญหาย  หรือถูกทําลาย 



(๓)  ถาผูไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนตาย  ทายาทตองแจงนายทะเบียนภายใน  ๓๐  วัน 
นับแตทราบวันตายของผูไดรับใบอนุญาต  มิฉะนั้นมีความผิด 

(๔)  ผูไดรับอนุญาต  ยายที่อยู  ตองแจงยายตอนายทะเบียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันยาย  โดย
ตองแจง ๒  ที่คือแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่ยายออกภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันยายออก  และแจงตอนาย
ทะเบียนที่ยายเขาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ยายเขา  ใครไมแจงมีความผิด 

(๕)   ผูไดรับใบอนุญาต   หากกลายเปนผูไมมีสิทธิรับใบอนุญาตในภายหลัง  เชน  กลายเปนคน
วิกลจริต  หรือคนไรความสามารถ ตองคืนอาวุธปนและใบอนุญาตตอนายทะเบียนโดยมิชักชา  มิฉะนั้นจะมี
ความผิด 

(๖)  ผูใดนําอาวุธปนมาจากตางประเทศ  ตองสงมอบอาวุธปนแกพนักงานศุลกากร  หรือแจงตอ
นายทะเบียนทองที่โดยมิชักชา  มิฉะนั้นจะมีความผิด 
 
๑๐.  การเพิกถอนใบอนุญาต 
 นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได  ถาออกใหโดยหลงผิดหรือผูไดรับอนุญาตเปนคนเคย
ตองโทษมากอน   เปนตน  เมื่อเพิกถอนแลวผูไดรับอนุญาตตองมอบปนและใบอนุญาตคืนแกนายทะเบียน
โดยไมชักชา 
 อนึ่ง  การใหผูอ่ืนใชใบอนุญาตหรือการใชใบอนุญาตของผูอ่ืน  มีโทษถึงจําคุก 


