เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธ
ให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญั ติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑
“หน่วยงานตามมาตรา ๗” หมายความว่า ส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอื่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้ว ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัต ถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ ปืน ในการมีแ ละใช้
ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๒ อาวุธ ที่ผู้ รับ ใบอนุญ าตอาจขออนุ ญ าตขายหรือ จํา หน่ า ยให้แ ก่บุ คคลอื่น นอกจาก
หน่ว ยงานตามมาตรา ๗ โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็น อาวุธ ที่เกิน ความต้องการ
ของหน่วยงานตามมาตรา ๗
ข้อ ๓ อาวุธ ที่ผู้ รับ ใบอนุญ าตอาจขออนุ ญ าตขายหรือ จํา หน่ า ยให้แ ก่บุ คคลอื่น นอกจาก
หน่วยงานตามมาตรา ๗ ในราชอาณาจักรต้อง
(๑) เป็นอาวุธที่เกินความต้องการของหน่วยงานตามมาตรา ๗
(๒) เป็นอาวุธที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลมีหรือใช้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔ การขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ ต้องเป็น
การขายหรือจําหน่ายในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขายหรือจําหน่ายให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ค้า
หรือจําหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามกฎหมายว่าด้ว ย
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(๒) ขายหรือจําหน่ายให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับใบอนุญาตให้มีได้ซึ่งยุทธภัณฑ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์
ข้อ ๕ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง ประสงค์ จ ะขายหรื อ จํ า หน่ า ยอาวุ ธ ให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น นอกจาก
หน่วยงานตามมาตรา ๗ ให้ยื่นคําขออนุญาตตามแบบ อ. ๑๔ หรือแบบ อ. ๑๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
แล้วแต่กรณี ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
กระทรวงกลาโหม พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบคํ าขอ ซึ่ ง ต้ องมี เ อกสาร
หรือหลักฐานในการขอซื้ออาวุธ ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศผู้ซื้อ และบัญชี
แสดงรายการอาวุธ
ข้อ ๖ กรณี ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ข ายหรื อ จํ า หน่ า ยอาวุ ธ ให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น นอกจาก
หน่วยงานตามมาตรา ๗ โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องขายหรือจําหน่ายให้เสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต
กรณี ที่ ได้ รั บ หนัง สื อ อนุญ าตให้ข ายหรือ จํ า หน่า ยอาวุ ธ ให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น นอกจากหน่ว ยงาน
ตามมาตรา ๗ ในราชอาณาจักร ต้องขายหรือจําหน่ายให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรี
อนุญาต
ข้อ ๗ เมื่อผู้รับหนังสืออนุญาตให้ขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงาน
ตามมาตรา ๗ ตามกฎกระทรวงนี้ ได้ดําเนินการขายหรือจําหน่ายอาวุธแล้ว ให้มีหนังสือพร้อมด้ว ย
เอกสารหรือหลักฐานแจ้งการส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท ราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วัน ที่มีการ
ส่งมอบอาวุธให้แก่ผู้ซื้อเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ ๘ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ข ายหรื อ จํ า หน่ า ยอาวุ ธ ให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น นอกจากหน่ ว ยงาน
ตามมาตรา ๗ โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแบบ อ. ๑๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
หนังสืออนุญาตให้ขายหรือจําหน่ายอาวุธ ให้แ ก่บุคคลอื่น นอกจากหน่ว ยงานตามมาตรา ๗
ในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแบบ อ. ๑๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๙ คําขออนุญ าตขายหรือจําหน่ายอาวุธ ให้แก่บุคคลอื่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐ บรรดาหนังสืออนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความ
ในคําสั่ง ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่น ดิน ฉบับ ที่ ๓๗ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ. ๑๔
เลขรับที่ ......................................
วันที่ ...........................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขออนุญาต
ขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
เขียนที่ .........................................
วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทํา
ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธตามใบอนุญาตที่ ............/......... ลงวันที่ .....................เดือน .........................
พ.ศ. ........... โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ........... ตรอก/ซอย ................................. ถนน ............................. หมู่ที่ ............
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ..............
หมายเลขโทรศัพท์ ..................... มีความประสงค์จะขออนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่ .................................................
โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ณ บริษัท ................................................................... เลขที่ ...................................
ถนน .................................................... เมือง .................................................... รัฐ ....................................................
ประเทศ .......................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ตามเอกสารหรือหลักฐานที่แนบมาพร้อมกับคําขอนี้
(๑) หลักฐานการขอซื้ออาวุธที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศผู้ซื้อ
(๒) บัญชีแสดงรายการอาวุธที่ขออนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธโดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
รวม ............ หน้า
(๓) วิธีการส่งออก .........................................................................................................................................
(๔) เอกสารอื่น ๆ ........................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยื่นคําขอ
( .............................................. )
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก

แบบ อ. ๑๔
หน้าที่ ........
บัญชีแสดงรายการอาวุธที่ขออนุญาตขายหรือจําหน่ายโดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ลําดับ
ที่

ชื่ออาวุธ

เลขหมาย
ประจําอาวุธ

ชนิด/ประเภท/ หน่วย
วันเดือนปี
จํานวน
หมายเหตุ
ขนาด
นับ
ที่จะส่งออก

แบบ อ. ๑๕
(ด้านหน้า)
เลขรับที่ ......................................
วันที่ ...........................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขออนุญาต
ขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ ในราชอาณาจักร
เขียนที่ .........................................
วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทํา
ประกอบ ซ่ อ มแซม หรื อ เปลี่ ย นลั ก ษณะอาวุ ธ ตามใบอนุ ญ าตที่ ................../................. ลงวั น ที่ .......................
เดื อ น ......................... พ.ศ. ........... โดยมี โ รงงานตั้ ง อยู่ ณ เลขที่ ........... ตรอก/ซอย ................................
ถนน ............................... หมู่ที่ ................. ตําบล/แขวง ....................................................... อําเภอ/เขต .............................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ....................... หมายเลขโทรศัพท์ ................................. มีความประสงค์
จะขออนุญ าตขายหรือ จํา หน่า ยอาวุธ ในราชอาณาจัก ร ดัง มีร ายละเอีย ดปรากฏตามบัญ ชีแ สดงรายการอาวุธ ที่ข อ
อนุญาตขายหรือจําหน่ายในราชอาณาจักร รวม .................. หน้า ที่แนบมาพร้อมกับคําขอนี้
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้ยื่นคําขอ
(......................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก

แบบ อ. ๑๕
(ด้านหลัง)
หน้าที่ ........
บัญชีแสดงรายการอาวุธที่ขออนุญาตขายหรือจําหน่ายในราชอาณาจักร
ลําดับ
ที่

ชื่ออาวุธ

เลขหมาย
ประจําอาวุธ

ชนิด/
ประเภท/
ขนาด

หน่วย จํานวน ชื่อและที่อยู่ หลักฐานหรือ หมายเหตุ
นับ
ของผู้ซื้อ
ใบอนุญาต
ในการขอซื้อ

แบบ อ. ๑๖
(ด้านหน้า)
(ครุฑ)
หนังสืออนุญาต
ให้ขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอืน่ นอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗
โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

หนังสืออนุญาตที่ ................/.............
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.........................................................................................................
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงาน
ตามมาตรา ๗ โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามคําขออนุญาต แบบ อ. ๑๔ เลขรับที่ ............../......
ลงวัน ที่ ................ เดือ น ............... พ.ศ. ..... เฉพาะรายการที่ระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการอาวุธที่ได้รับ
อนุญาตให้ขายหรือจําหน่ายโดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรท้ายหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันจนถึงวันที่ ......................
เดือน ...................................... พ.ศ. .............
ให้ไว้ ณ วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ......................................................
(......................................................)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ. ๑๖
(ด้านหลัง)
หน้าที่ .......
บัญชีแสดงรายการอาวุธที่ได้รับอนุญาตให้ขายหรือจําหน่าย
โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ท้ายหนังสืออนุญาตที่ ...................../............ ลงวันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. ......
ลําดับ
ที่

ชื่ออาวุธ

เลขหมาย
ประจําอาวุธ

ชนิด/ประเภท/
ขนาด

หน่วย จํานวน
นับ

วันเดือนปี
ที่จะส่งออก

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ. ๑๗
(ด้านหน้า)
(ครุฑ)
หนังสืออนุญาต
ให้ขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ ในราชอาณาจักร
หนังสืออนุญาตที่ ................/.............
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.........................................................................................................
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงาน
ตามมาตรา ๗ ในราชอาณาจักรตามคําขออนุญาตแบบ อ. ๑๕ เลขรับ ที่ ........./..... ลงวัน ที่ .............
เดือน ................... พ.ศ. ....... เฉพาะรายการที่ร ะบุไว้ใ นบัญ ชีแสดงรายการอาวุธที่ได้รับอนุญ าตให้ขาย
หรือจําหน่ายในราชอาณาจักรท้ายหนังสืออนุญาต
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันจนถึงวันที่ ....... เดือน .............................
พ.ศ. .....
ให้ไว้ ณ วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ......................................................
(......................................................)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ. ๑๗
(ด้านหลัง)
หน้าที่ ........
บัญชีแสดงรายการอาวุธที่ได้รับอนุญาตให้ขายหรือจําหน่ายในราชอาณาจักร
ท้ายหนังสืออนุญาตที่ ...................../............ ลงวันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. ......
ลําดับ
ที่

ชื่ออาวุธ

เลขหมาย
ประจําอาวุธ

ชนิด/
ประเภท/
ขนาด

หน่วย
นับ

ชื่อและที่อยู่
จํานวน
ของผู้ซื้อ

หลักฐานหรือ
ใบอนุญาต หมายเหตุ
ในการขอซื้อ

(ลงชื่อ) .............................................
(.............................................)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๘ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้การขออนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่น
นอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

