
 
คําอธิบายสรุปสาระสําคัญ 

พ.ร.บ. อาวุธปน ฯ พ.ศ. 2490 
 
๑. ความมุงหมายของกฎหมาย 
  - เนื่องจากในขณะนั้นไมมีกฎหมายกําหนดเรื่องอาวุธปนไวโดยชัดเจน จึงจําเปนตองใหมี
กฎหมายเก่ียวกับเรื่องนี้เพ่ือใหมีความหมายชัดข้ึน  
 - เพ่ือใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถมีและใชอาวุธปนไดเพ่ือปองกันทรัพยสินอันใช
เพ่ือประโยชนสาธารณะและเปนการลดภาระหนาท่ีของราชการตํารวจหรือทหาร โดยมีการออกกฎกระทรวง
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับชนิด ขนาด จํานวน การมีและใช การเก็บรักษา การพาติดตัว การซอมแซม ฯลฯ 
และการอ่ืนอันจําเปนเก่ียวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน 
เพ่ือท่ีจะใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจบางประเภทสามารถมีและใชได ซ่ึงอาจทําใหหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ มีและใชอาวุธปนโดยไมมีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม  
 - เพ่ือใหประชาชนผูใหความรวมมือชวยเหลือทางราชการในการรักษาความสงบเรียบรอย
ดังกลาวสามารถมีและใชอาวุธบางประเภทและอาจพาติดตัวไดตามความเหมาะสม  
 - แกไขบทกําหนดโทษอาญาแกการกระทําบางอยางไวสูงเกินความจําเปน ใหเหมาะสมแกความ
รายแรงแหงการกระทําความผิด และโดยท่ีการกําหนดหลักการใหกําหนดประเภทของอาวุธวาอาวุธใดเปนของ
สําหรับใชเฉพาะในการสงครามนั้นไมสะดวกแกทางปฏิบัติ เพราะอาวุธตาง ๆ มีมากมายหลายประเภทเกินกวา  
ท่ีจะกําหนดใหครบถวนได สมควรเปลี่ยนแปลงหลักการใหมโดยใหกําหนดแตเฉพาะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
และวัตถุระเบิดท่ีเอกชนอาจมีไดแทนการกําหนดอาวุธใหเปนอาวุธท่ีใชเฉพาะในราชการสงคราม และกิจการอัน
เก่ียวกับอาวุธท่ีเอกชนไมอาจมีหรือกระทําได ตลอดจนการใหกระทรวงทบวงกรมและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มีและใช
อาวุธไดนั้น เปนกรณีท่ีมีความสําคัญตอความม่ันคงของประเทศ ดังนั้น สมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
เขามามีสวนในการควบคุมกิจการดังกลาวโดยเปนรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนี้ดวย    

๒. สรุปสาระสําคัญของกฎหมาย 
 - กําหนดคํานิยามศัพท คําวา อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง สิ่งเทียม
อาวุธปน ฯลฯ เพ่ือความเขาใจในการบังคับใชกฎหมาย 
 - กําหนดใหหนวยราชการทหาร ตํารวจ หนวยงานราชการท่ีมีและใชเพ่ือปองกันประเทศหรือรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีและใชในการปองกันและรักษาทรัพยสินอัน
สําคัญของรัฐ หนวยงานราชการ ไมตองอยูภายใตบังคับแหง พ.ร.บ. อาวุธปน ฯ พ.ศ. 2490 
 - กําหนดผูรักษาการตาม พ.ร.บ. อาวุธปน ฯ พ.ศ. 2490 และอํานาจในการแตงตั้งนายทะเบียน  
และเจาหนาท่ีอ่ืน และออกกฎกระทรวงในเรื่องการจํากัดชนิดและจํานวนอาวุธปนของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 
นอกจากของราชการทหารและตํารวจหรือหนวยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง , วางระเบียบการทะเบียน       
การขอและการออกใบอนุญาต  และการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
 - กําหนดใหการทํา ซ้ือ มี ใช สั่ง หรือนําเขาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตองไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียนทองท่ี การพาอาวุธปน วัตถุประสงคของการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน การทําเครื่องหมาย
ประจําอาวุธปน การออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนไวเพ่ือเก็บ คุณสมบัติผูไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
 - กําหนดหลักเกณฑการขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษ กรณีใหผูอ่ืนรักษาทรัพยสินของตน หรือ   
ท่ีจะสั่ง นําเขา ซ้ืออาวุธปน เพ่ือรักษาทรัพยสินของตน   
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 - กําหนดใหผูนําเขาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ตองแจงการนําเขาและสงมอบอาวุธปนไว
ท่ีพนักงานศุลกากรดานแรก และกําหนดเวลาการยื่นคําขอใบอนุญาตนําเขา เม่ือไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 - กําหนดใหเจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว
ไปได 
 - กําหนดอายุของใบอนุญาตแตละประเภทตาง ๆ  
 - กําหนดการขออนุญาต ทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นําเขามี  หรือจําหนาย
ซ่ึงอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองท่ี  
  - กําหนดคุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนสําหรับการคา 
 - กําหนดนายทะเบียนทองท่ีมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตเรื่องกําหนดเวลาการ
จําหนายการเก็บรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน โดยไดรับอนุมัติจาก รมต.  
 - กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาต ตองทําบัญชีใหตรงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และเก็บรักษา
อาวุธปนท่ีมีอยูใหตรงบัญชี 
 - กําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาใหอาวุธปนท่ีไดรับอนุญาตสั่ง นําเขา ท่ีไมมีผูมารับใหตก
เปนของแผนดิน 
  - กําหนดระยะเวลาในการนําอาวุธปนท่ีสั่ง นําเขา ซ่ึงไดรับมอบจากศุลกากรแลว ตองนําไปจด
ทะเบียนและทําเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปน 
  - กําหนดใหผูประกอบการซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ จะประกอบกิจการไดเฉพาะระยะเวลาท่ี
มีเครื่องหมายทะเบียนถูกตองตามใบอนุญาต 
 - หามมิใหจําหนายอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแกผูท่ีไมไดรับใบอนุญาต  
 - กําหนดใหผูรับใบอนุญาตใหซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ มีหรือจําหนาย ตองประกอบกิจการ
ภายในสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต หากจะยายตองมีหนังสืออนุญาตจากนายทะเบียนทองท่ี 
 - กําหนดหลักเกณฑวิธีการ ดําเนินการกับใบอนุญาตอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนสําหรับ
การคาท่ีสิ้นอายุและมิไดตออายุภายในกําหนด 
  - กําหนดใหการ ทํา ซ้ือ มี ใช สั่ง นําเขา คา หรือจําหนายวัตถุระเบิดตองไดรับอนุญาตจาก   
นายทะเบียนทองท่ี  
 - กําหนดคุณสมบัติของผูขออนุญาตใหการ ทํา ซ้ือ มี ใช สั่ง นําเขา คา หรือจําหนายวัตถุระเบิด 
และใหนําวิธีการของศุลกากรตามบทบัญญัติในหมวด 1 สวนท่ี 1 อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนมาบังคับใชโดย
อนุโลม 

 - กําหนดใหเจาพนักงานมีอํานาจในยายวัตถุระเบิด  
 - กําหนดหลักเกณฑการทํา สั่ง นําเขา คา ดอกไมเพลิงตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองท่ี 
 - กําหนดอายุใบอนุญาตสั่ง นําเขา คา ดอกไมเพลิงใหมีอายุ 1 ป 
 - กําหนดอํานาจของนายทะเบียนทองท่ีในการดําเนินการยายหากเห็นวาท่ีเก็บ ทํา หรือคา
ดอกไมเพลิงเปนอันตรายแกประชาชน 
 - กําหนดใหการสั่ง นําเขา คา สิ่งเทียมอาวุธปนตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองท่ี  
 - กําหนดอายุใบอนุญาตสั่ง นําเขา คา สิ่งเทียมอาวุธปนใหมีอายุ 1 ป 
 - ใหนายทะเบียนทองท่ีกําหนดประเภท ชนิด ขนาดของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือ       
วัตถุระเบิดท่ีนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหได ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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  - กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจหามออกใบอนุญาตใหมีอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนเฉพาะ
บางชนิดในบางทองท่ี หรือท่ัวราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  - เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน กําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งหามหรือจํากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภท หรือบางประเภทโดยกําหนดระยะเวลา 
หรือออกคําสั่งโดยประกาศหรือแจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนแกเจาพนักงาน
เพ่ือเก็บรักษาไว หรือสั่งจําหนายก็ได 
   - กําหนดใหใบอนุญาตท่ีออกตามความในพ.ร.บ. อาวุธปน ฯ พ.ศ. 2490 เปนเรื่องเฉพาะตัว 
กําหนดหามมิใหโอนอาวุธปนแกผูท่ีไมไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (โอนลอย) 
  -  กําหนดหลักเกณฑใหอาวุธปนท่ีสงเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีใบอนุญาตใหตกเปนของ
แผนดิน 
  - กําหนดหลักเกณฑระยะเวลาการยายอาวุธปนจะตองแจงยายออกและยายเขา 
   - กําหนดหลักเกณฑการอุทธรณใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. อาวุธปน ฯ พ.ศ. 2490 
  - กําหนดใหผูครอบครองอาวุธปนของผูท่ีไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนตองแจงตายตอ
นายทะเบียนทองท่ี และหลักเกณฑการรับมรดกอาวุธปน 
  - กําหนดหลักเกณฑใหนายทะเบียนทองท่ีและรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตกับผูไดรับ
อนุญาตท่ีตกเปนผูออกใบอนุญาตไมได หรือเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตเปนผูซ่ึงออกใบอนุญาตใหไมได 
  - กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดท่ีถูกเพิกถอน 
  - กําหนดหลักเกณฑในการขอออกใบแทนใบอนุญาต และการสงมอบใบแทนใบอนุญาตคืน
นายทะเบียนทองท่ี 
   - กําหนดใหรฐัมนตรีหรือเจาพนักงานมีอํานาจออกหนังสืออนุญาตใหนําอาวธุปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ผานราชอาณาจักร โดยพิจารณาถึงความจําเปนและความปลอดภัย 
  - มีบทกําหนดโทษปรับและจําคุกตามความหนักเบาของความผิด 
๓. บทบัญญัติท่ีคุมครองประชาชน 
  - เนื่องจากกฎหมายอาวุธปนเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงและความสงบเรียบรอย
ของประชาชน จึงมีบทบัญญัติท่ีมีมาตรการควบคุมการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนตองเปนไปตาม
คุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด เพ่ือมิใหผูไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนนําไปใชในทางท่ีผิด
กอใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชน สังคมและประเทศชาติ จึงมีบทกําหนดโทษปรับและจําคุกตามความหนัก
เบาของความผิด และพฤติการณในการกระทําผิดเปนกรณีไป 
 - เม่ือผูไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนมีเหตุสําคัญ  เชน ยายท่ีอยู หรือผูรับใบอนุญาตถึงแก
ความตาย ใบอนุญาตสูญหาย จะตองแจงตอนายทะเบียนทองท่ีทุกกรณี เพ่ือใหนายทะเบียนทราบความเคลื่อนไหว  
ของอาวุธปนในสารบบท่ีอยูในความดูแลตามอํานาจหนาท่ีในเขตความรับผิดชอบ  
 - กําหนดใหใบอนุญาตท่ีออกตามความในพ.ร.บ. อาวุธปน ฯ พ.ศ. 2490 เปนเรื่องเฉพาะตัว 
ไมสามารถโอนไปไดหากผูรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตองหามตาม พ.ร.บ. อาวุธปน ฯ พ.ศ. 2490 
 - กําหนดใหนายทะเบียนหรือรัฐมนตรีมีอํานาจในการเพิกถอนใบอนุญาตได หากเห็นวาผูรับ
ใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือเรียกประกันหากมีพฤติการณอันควรสงสัยวาจะเปนผูขาดคุณสมบัติ เพ่ือมิใหเกิด
การมีอาวุธปนไวในครอบครองอาจจะเปนภัยตอสังคม 
 

---------------------------------- 


	คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ
	พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490
	๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย
	- เนื่องจากในขณะนั้นไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องอาวุธปืนไว้โดยชัดเจน จึงจำเป็นต้องให้มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้มีความหมายชัดขึ้น
	- เพื่อให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้เพื่อป้องกันทรัพย์สินอันใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะและเป็นการลดภาระหน้าที่ของราชการตำรวจหรือทหาร โดยมีการออกกฎกระทรวงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ขนาด จำนวน การมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัว ...
	- เพื่อให้ประชาชนผู้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยดังกล่าวสามารถมีและใช้อาวุธบางประเภทและอาจพาติดตัวได้ตามความเหมาะสม
	- แก้ไขบทกำหนดโทษอาญาแก่การกระทำบางอย่างไว้สูงเกินความจำเป็น ให้เหมาะสมแก่ความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิด และโดยที่การกำหนดหลักการให้กำหนดประเภทของอาวุธว่าอาวุธใดเป็นของสำหรับใช้เฉพาะในการสงครามนั้นไม่สะดวกแก่ทางปฏิบัติ เพราะอาวุธต่าง ๆ มีมากมายหลายปร...
	๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
	- กำหนดคำนิยามศัพท์ คำว่า อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน ฯลฯ เพื่อความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย
	- กำหนดให้หน่วยราชการทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการที่มีและใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ หน่วยงานราชการ ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืน...
	- กำหนดผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 และอำนาจในการแต่งตั้งนายทะเบียน  และเจ้าหน้าที่อื่น และออกกฎกระทรวงในเรื่องการจำกัดชนิดและจำนวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอื่น นอกจากของราชการทหารและตำรวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา ๕ วรรคสอง , วางระเบียบกา...
	- กำหนดให้การทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ การพาอาวุธปืน วัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน การทำเครื่องหมายประจำอาวุธปืน การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ คุณส...
	- กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษ กรณีให้ผู้อื่นรักษาทรัพย์สินของตน หรือ   ที่จะสั่ง นำเข้า ซื้ออาวุธปืน เพื่อรักษาทรัพย์สินของตน
	/ - กำหนดให้…
	- 2 -
	- กำหนดให้ผู้นำเข้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ต้องแจ้งการนำเข้าและส่งมอบอาวุธปืนไว้ที่พนักงานศุลกากรด่านแรก และกำหนดเวลาการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้า เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
	- กำหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวไปได้
	- กำหนดอายุของใบอนุญาตแต่ละประเภทต่าง ๆ
	- กำหนดการขออนุญาต ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้ามี  หรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
	- กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า
	- กำหนดนายทะเบียนท้องที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตเรื่องกำหนดเวลาการจำหน่ายการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยได้รับอนุมัติจาก รมต.
	- กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องทำบัญชีให้ตรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และเก็บรักษาอาวุธปืนที่มีอยู่ให้ตรงบัญชี
	- กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาให้อาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตสั่ง นำเข้า ที่ไม่มีผู้มารับให้ตกเป็นของแผ่นดิน
	- กำหนดระยะเวลาในการนำอาวุธปืนที่สั่ง นำเข้า ซึ่งได้รับมอบจากศุลกากรแล้ว ต้องนำไปจดทะเบียนและทำเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน
	- กำหนดให้ผู้ประกอบการซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ จะประกอบกิจการได้เฉพาะระยะเวลาที่มีเครื่องหมายทะเบียนถูกต้องตามใบอนุญาต
	- ห้ามมิให้จำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
	- กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มีหรือจำหน่าย ต้องประกอบกิจการภายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หากจะย้ายต้องมีหนังสืออนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
	- กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ดำเนินการกับใบอนุญาตอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าที่สิ้นอายุและมิได้ต่ออายุภายในกำหนด
	- กำหนดให้การ ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า หรือจำหน่ายวัตถุระเบิดต้องได้รับอนุญาตจาก   นายทะเบียนท้องที่
	- กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้การ ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า หรือจำหน่ายวัตถุระเบิด
	และให้นำวิธีการของศุลกากรตามบทบัญญัติในหมวด 1 ส่วนที่ 1 อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาบังคับใช้โดยอนุโลม
	- กำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในย้ายวัตถุระเบิด
	- กำหนดหลักเกณฑ์การทำ สั่ง นำเข้า ค้า ดอกไม้เพลิงต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
	- กำหนดอายุใบอนุญาตสั่ง นำเข้า ค้า ดอกไม้เพลิงให้มีอายุ 1 ปี
	- กำหนดอำนาจของนายทะเบียนท้องที่ในการดำเนินการย้ายหากเห็นว่าที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิงเป็นอันตรายแก่ประชาชน
	- กำหนดให้การสั่ง นำเข้า ค้า สิ่งเทียมอาวุธปืนต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
	- กำหนดอายุใบอนุญาตสั่ง นำเข้า ค้า สิ่งเทียมอาวุธปืนให้มีอายุ 1 ปี
	- ให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดประเภท ชนิด ขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ       วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
	/ - กำหนดให้ ...
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	- กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเฉพาะบางชนิดในบางท้องที่ หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
	- เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งห้ามหรือจำกัดการออกใบอนุญาตทุกประเภท หรือบางประเภทโดยกำหนดระยะเวลา หรือออกคำสั่งโดยประกาศหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืนหรื...
	- กำหนดให้ใบอนุญาตที่ออกตามความในพ.ร.บ. อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 เป็นเรื่องเฉพาะตัว
	กำหนดห้ามมิให้โอนอาวุธปืนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (โอนลอย)
	-  กำหนดหลักเกณฑ์ให้อาวุธปืนที่ส่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีใบอนุญาตให้ตกเป็นของแผ่นดิน
	- กำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาการย้ายอาวุธปืนจะต้องแจ้งย้ายออกและย้ายเข้า
	- กำหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490
	- กำหนดให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนต้องแจ้งตายต่อนายทะเบียนท้องที่ และหลักเกณฑ์การรับมรดกอาวุธปืน
	- กำหนดหลักเกณฑ์ให้นายทะเบียนท้องที่และรัฐมนตรีมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตกับผู้ได้รับอนุญาตที่ตกเป็นผู้ออกใบอนุญาตไม่ได้ หรือเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ซึ่งออกใบอนุญาตให้ไม่ได้
	- กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดที่ถูกเพิกถอน
	- กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอออกใบแทนใบอนุญาต และการส่งมอบใบแทนใบอนุญาตคืนนายทะเบียนท้องที่
	- กำหนดให้รัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานมีอำนาจออกหนังสืออนุญาตให้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ผ่านราชอาณาจักร โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและความปลอดภัย
	- มีบทกำหนดโทษปรับและจำคุกตามความหนักเบาของความผิด
	๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน
	- เนื่องจากกฎหมายอาวุธปืนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีบทบัญญัติที่มีมาตรการควบคุมการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธป...
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