๕๔๖
๔ ๐๔ ๐๒ ๐9 ข้อบังคับว่าด้วยการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอำวุธปืน ต้องขออนุญำตนำเข้ำตำม
พระรำชบัญญัติ อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ (ตำม
มำตรำ ๗, ๒๔, ๓๘, ๔๗, ๕๒, ๕๕)
(1) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
(1.1) กำรสั่งหรือนำเข้ำซึ่งอำวุธปืน ฯลฯ ต้องปฏิบัติดังนี้
(1.1.1) ใบอนุญำตให้สั่งอำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน นำยทะเบียนอำวุธปืนประจำ
ท้องที่เป็นผู้ออก แต่ก่อนสั่งจะต้องนำใบอนุญำตมำให้ผู้อำนวยกำรสำนักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยสลักหลังกำรสลัก
หลังนี้เป็นกำรออก “ใบอนุญำตขนขึ้นบก” (มำตรำ 30 และ 15)
(1.๑.2) ลงทะเบียนใบอนุญำต
เมื่อนำยทะเบียนท้องที่ได้ออกใบอนุญำตให้สั่งหรือนำเข้ำซึ่งอำวุธปืน ฯลฯ (แบบ ป.2)
แล้วจะส่งใบอนุญำตให้สั่งหรือนำเข้ำ ฯลฯ (แบบ ป.2) ท่อน 2 แก่กรมศุลกำกร ให้หน่วยงำนศุลกำกร ณ ท่ำ/ที่
ที่นำเข้ำลงรำยกำรไว้ในสมุดทะเบียนอำวุธปืนฯเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบต่อไป
(1.๑.3) ใบอนุญำตขึ้นบก
ก่อนที่จะสั่งอำวุธปืนและเครื่ องกระสุนตำมที่ได้รับอนุญำต ผู้ถือใบอนุญำตให้สั่งหรือ
ตัวแทนต้องนำใบอนุญำตให้สั่ง ฯลฯ (แบบ ป.2) ท่อน 3 มำแสดงต่อหน่วยงำนศุลกำกร ณ ท่ำ/ที่ ที่นำของเข้ำ
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบกับใบอนุญำตให้สั่ง ฯลฯ (แบบ ป.2)
ท่อน 2 ถูกต้องแล้ว ให้สลักอนุญำตให้ขนขึ้นบกหลังใบอนุญำตให้สั่ง ฯลฯ (แบบ ป.2) ท่อน 3 นั้น แล้วคืนให้ผู้
ถือใบอนุญำตรับไป
ให้หน่ว ยงำนศุลกำกร ณ ท่ำ/ที่ ที่นำของเข้ำเก็บใบอนุญำต ท่อน 2 ไว้ในแฟ้มและ
หมำยเหตุว่ำ “ใบอนุญำตขนขึ้นบกที่...........ออกให้เมื่อวันที่.................”
กำรลงทะเบียนและสลักใบอนุญำตสั่ง ควรจัดทำในขณะที่ผู้ถือใบอนุญำตสั่งฯ คอยอยู่
ใบอนุญำตสั่งหรือนำเข้ำส่วนบุคคลฉบับใดที่อนุญำตให้สั่งกระสุนปืน ให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรผู้รับผิดชอบพิจำรณำ
ว่ำชนิ ดและขนำดกระสุ น ปื น ที่ น ำยทะเบี ยนอำวุ ธ ปืนได้ออกใบอนุญ ำตให้ สั่ ง หรือนำเข้ ำมีจำนวนไม่ขัดกั บ
หลักเกณฑ์ตำมที่กระทรวงมหำดไทยกำหนดไว้ใบอนุญำต
ใบอนุญำตฉบับใดที่นำยทะเบียนได้ออกให้โดยขัดหลักเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษ จะต้อง
แจ้งมำให้กรมศุลกำกรทรำบ และถ้ำมิได้รับแจ้งดังกล่ำว ห้ำมมิให้ประทั บตรำอนุญำตให้สั่งได้ และให้รำยงำนให้
สำนักงำนศุลกำกร/ด่ำนศุลกำกรทรำบเพื่อพิจำรณำ
(1.๑.๔) อำยุใบอนุญำตสั่ง
ใบอนุ ญำตสั่ งทุ ก ฉบับ มี อ ำยุ ใ ช้ ได้ 1 ปี นั บ แต่วั น ที่ ล งในใบอนุ ญำตนั้ น ระยะเวลำ
ดังกล่ำวหมำยถึงกำหนดระยะเวลำที่จะสั่งออกไป มิใช่กำหนดระยะเวลำสำหรับกำรนำของที่สั่งออกไปเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรวันสั่งของ โดยปกติย่อมปรำกฏในบัญชีรำคำสินค้ำประกอบกับใบสั่งหรือ INDENT
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(1.๑.๕) กำหนดเวลำนำของที่สั่งเข้ำ
เมื่อผู้รับอนุญำตได้สั่งของไปตำมใบอนุญำตภำยในอำยุใบอนุญำตแล้วแม้ของที่สั่งจะถูก
ส่งเข้ำมำหลังจำกนั้นนำนเท่ำใด ก็อนุญำตให้รับของตำมใบอนุญำตนั้นได้
(1.๑.๖) ใบแทนใบอนุญำต
กรณีใบอนุ ญำตสั่ งสู ญหำย เป็นอันตรำย หรือลบเลื อนอ่ำนไม่ออก นำยทะเบี ยน
ท้องที่อำจออกใบแทนให้ เพื่อใช้แทนใบอนุญำตเดิมได้ แต่จะไม่ออกใบแทนใบอนุญำตที่สิ้นอำยุแล้ว
(1.๑.๗) ใบอนุญำตใช้รับของได้มำกกว่ำครำวเดียว
เมื่อได้สั่งของไปตำมใบอนุญำตฉบับใดแล้ว ภำยในอำยุใบอนุญำตแต่ของที่สั่งนั้นเข้ำ
มำไม่พร้ อมกัน แม้ผู้รับ อนุญำตจะได้รับ ของที่เข้ำมำก่อนไปแล้ว ก็อำจใช้ ใบอนุญำตฉบับนั้นรับของที่เข้ำมำ
ภำยหลังได้ เมื่อได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในข้อ (1.1.8)
(1.๑.๘) เงื่อนไขที่จะใช้ใบอนุญำตรับของมำกกว่ำครำวเดียว
ถ้ำผู้รับอนุญำตสั่งยังได้รับของไม่ครบตำมใบอนุญำต โดยเหตุที่ของเข้ำมำถึงไม่พร้อมกัน
และประสงค์จะรับภำยหลังในเมื่อของเข้ำมำถึงอีก ผู้รับอนุญำตต้องไปแจ้งควำมประสงค์ต่อนำยทะเบียนในกรณี
เช่นนี้นำยทะเบียนจะมีหนังสือนำส่งใบอนุญำตฉบับนั้นมำยังกรมศุลกำกรโดยตรง ถ้ำผู้รับอนุญำตถือใบอนุญำตมำ
ด้วยตนเองห้ำม มิให้มอบของให้ไป
(1.๑.๙) ใบอนุญำตใช้ได้ครั้งเดียว
ใบอนุ ญำตสั่ งแต่ ล ะฉบั บนั้ น ให้ ถื อว่ ำเมื่ อ ได้ ส่ งมอบของที่ สั่ งพ้ นควำมอำรั กขำของ
ศุลกำกรแล้วแม้ผู้รับใบอนุญำตจะมิได้สั่งได้ของเข้ำมำครบตำมที่อนุญำตไว้ในใบอนุญำตจะสั่งตำม ใบอนุญำต
นั้นอีกไม่ได้ แต่ถ้ำแจ้งควำมจำนงสั่งไปก่อนแล้ว ของมำถึงไม่พร้อมกัน แม้จะได้รับมอบของจำกศุลกำกรไปบ้ำง
แล้วก็ยังคงรับของที่มำถึงภำยหลังอีกได้ ตำมเงื่อนไขในข้อ (1.1.8)
(1.๑.๑๐) ใบสั่งหรืออินเด้นท์ต้องระบุเลขหมำยใบอนุญำต
ผู้สั่งจะสั่งเข้ำมำเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ตำมในใบสั่งหรืออินเด้นท์จะต้องระบุเลข
หมำยใบอนุญำตและนำมผู้รับอนุญำต พร้อมด้วยชนิดขนำดและจำนวนอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ สิ่งที่
สั่งลงไว้ให้ชัดแจ้งทุกๆ ครำวที่สั่งออกไป
กรณี บุ ค คลธรรมดำมิ ใ ช่ ผู้ ป ระกอบกำรเป็ น ผู้ สั่ ง ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
ข้อบังคับนี้
(1.๑.๑๑) บัญชีรำคำสินค้ำต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับอินเด้นท์
ผู้สั่งจะต้องขอให้บริษัท หรือห้ำงร้ำนต่ำงประเทศระบุรำยกำรสิ่งของที่ส่งลงในบัญชี
รำคำสินค้ำ เช่นเดียวกับในอินเด้นท์ ดังที่กล่ำวแล้วในข้อ (1.๑.๑๐)
กรณี บุ ค คลธรรมดำมิ ใ ช่ ผู้ ป ระกอบกำรเป็ น ผู้ สั่ ง ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
ข้อบังคับนี้
(1.๑.๑๒) กำรรับมอบฉันทะให้สั่ง
ผู้ที่จะสั่งแทนผู้อื่นจะต้องขอให้นำยทะเบียนผู้ออกใบอนุญำตสลักหรือหมำยเหตุใน
ใบอนุญำตฉบับนั้นว่ำ ตนได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้สั่งแทนผู้อื่นเสียก่อน และเมื่อนำยทะเบียนได้สลักหลังหรือ
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หมำยเหตุแล้วจึงจะสั่งไปได้ ถ้ำผู้ สั่งมิได้ปฏิบัติตำมนี้ ก็ให้ถือว่ำกำรสั่งนั้น เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย คือผู้สั่งได้สั่ง
โดยมิได้รับอนุญำต
อนึ่ง กระทรวงมหำดไทยวำงระเบียบไว้ว่ำ นำยทะเบียนท้องที่ผู้ออกใบอนุญำต จะสลัก
นำมหรือหมำยเหตุให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับมอบฉันทะให้สั่งแต่ผู้เดียว ถ้ำปรำกฏว่ำนำยทะเบียนท้องที่แห่งใดสลัก
รำยกำรให้ผู้รับมอบฉันทะสั่งแทนเกินกว่ำคนเดียว ก็ให้รำยงำนกรมฯ
(1.๑.๑๓) ประเทศที่สั่ง
ใบอนุญำตจะต้องระบุประเทศที่ขอสั่งหรือนำเข้ำมำให้ชัดเจนว่ำให้สั่งอำวุธ ปืนหรือ
กระสุนปืนชนิดใด จำกประเทศใด เป็นจำนวนเท่ำใด จะระบุประเทศรวมๆ กันหลำยประเทศไม่ได้ และประเทศ
ที่ขอสั่งหรือนำเข้ำมำนั้นเป็นเมืองที่ตรำส่งตำมควำมหมำยของศุลกำกร
(1.๑.๑๔) นำใบอนุญำตมำแสดงภำยใน 10 วัน
ใบอนุญำตสั่งที่ได้สลักใบอนุญำตขนขึ้นบกเรียบร้อยแล้ว ผู้นำของเข้ำจะต้องนำมำแสดง
ต่อหน่วยงำนศุลกำกร ณ ท่ำ/ที่ ที่นำของเข้ำภำยใน 10 วัน นับแต่วันนำเข้ำ เมื่อได้นำใบอนุญำตดังกล่ำวมำ
แสดงแล้ ว ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ศุล กำกรผู้ รับ ผิ ดชอบตรวจสอบใบอนุญำตสั่ ง ท่อน 2 และท่อน 3 และประทับตรำ
“ตรวจสอบกับท่อน 2 แล้ว” “ตรวจสอบกับท่อน 3 แล้ว” ลงในใบอนุญำตและหมำยเหตุไว้ในสมุด ทะเบียน
อำวุธปืนช่อง 10 พร้อมทั้งประทับตรำ “ลงทะเบียนอำวุธปืนช่อง 10 แล้ว” ลงในใบอนุญำตท่อน 3 ด้วย แล้วเก็บ
ใบอนุญำตสั่งไว้จนกว่ำจะนำใบขนสินค้ำมำแสดง
ควำมในวรรคต้ น นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ที่ ผู้ น ำของเข้ ำ เป็ น บุ ค คลธรรมดำมิ ใ ช่
ผู้ประกอบกำร
(1.๒) กำรปฏิบัติพิธีกำร
(1.๒.1) วิธีปฏิบัติกับใบขนสินค้ำ
เมื่อผู้น ำของเข้ำนำยื่นใบขนสินค้ำ ให้ นำใบอนุญำตสั่งที่เก็บไว้แนบใบขนสินค้ำเพื่อ
ตรวจสอบตำมปกติ เมื่อหน่วยงำนพิธีกำรตรวจสอบใบอนุญำตสั่งกับใบขนสินค้ำฯ ถูกต้องเป็นที่พอใจแล้วให้ลง
ลำยมือชื่อและวัน เดือน ปี กำกับไว้ แล้วส่งใบขนสินค้ำผ่ำนพิธีกำรต่อไป โดยยึดใบอนุญำตสั่งไว้เมื่อได้ชำระอำกร
เรียบร้อยแล้วผู้นำของเข้ำจะนำต้นฉบับใบขนสินค้ำไปให้ฝ่ำยกลำงบันทึกในสมุดทะเบียนอำวุธปืนช่อง 11 ว่ำได้
นำใบขนสินค้ำมำแสดงแล้วตำมใบขนสินค้ำเลขที่ใด พร้อมทั้งลงบัญชีเรียงลำดับ เลขรับใบอนุญำตสั่งเป็นรำย
เดือน เพื่อจะรำยงำนให้ กองทะเบี ยนกรมตำรวจทรำบก่อนที่จะส่ งคู่ฉบับใบขนสิ นค้ำและใบอนุญำตสั่งให้
หน่วยงำนตรวจปล่อยรับไปเพื่อตรวจปล่อยต่อไป
(1.๒.2) ใบอนุญำตที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือเกินอำยุให้ยึดไว้
ในกำรยื่นใบขนสินค้ำเพื่อผ่ำนพิธีกำร ถ้ำใบอนุญำตสั่งซื้อแนบมำกับใบขนสินค้ำขำด
อำยุหรือใบอนุญำตยังมีอำยุใช้ได้ แต่ไม่มีใบอนุญำตขนขึ้นบกอันได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบขนสินค้ำและ
ใบอนุญำตให้สำนักกฎหมำยดำเนินกำรพิจำรณำก่อนปฏิบัติพิธีกำรต่อไป
(1.๓) กำรขนถ่ำยและกำรเก็บรักษำ
(1.๓.1) ใบอนุญำตขนขึ้นบก
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อำวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ซึ่งมิได้มีใบอนุญำตขนขึ้นบกมำแสดงจะยอมให้ขนขึ้น
ไม่ ไ ด้ ถ้ ำ หำกมี อ ำวุ ธ ปื น หรื อ กระสุ น ปื น ขนขึ้ น บกโดยไม่ ไ ด้ มี ใ บอนุ ญ ำตขนขึ้ นบกดั งกล่ ำวแล้ วให้ รำยงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักหรือนำยด่ำนเป็นพิเศษในกรณีนั้น
(1.๓.2) หีบห่อที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
อำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่จะนำเข้ำมำได้ จะต้องบรรจุในหีบห่อเฉพำะอำวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน จะมีของอย่ำงอื่นบรรจุปนมำด้วยไม่ได้ หีบห่อ ทั้งสิ้นต้องทำเครื่องหมำยเป็นแถบสีแดง
ขนำดกว้ำง ไม่น้อยกว่ำ 3 เซนติเมตร ติดต่อเป็นเส้นเดียวกันตลอดโดยรอบกลำงหีบห่อเครื่องหมำยนี้ต้องทำ
ก่อนนำเข้ำมำ หรือผู้นำของเข้ำ หรือเจ้ำของโรงพักสินค้ำจะจัดทำเสียทันทีเมื่อนำของเข้ำเก็บในโรงพักสินค้ำก็
ได้
ผู้นำของเข้ำรำยใดฝ่ำฝืนข้อบังคับนี้ ให้ยึดของไว้เก็บรักษำในที่มั่นคงแล้วรำยงำนให้
ผู้อำนวยกำรสำนัก
(1.๓.3) กำรเก็บรักษำและทำบัญชีอำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ตกค้ำงในโรงพัก
สินค้ำหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน
เมื่อได้ขนอำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนขึ้นบกแล้ว ให้เก็บไว้ในโรงพักสินค้ำที่ได้รับ
อนุมัติหรือในที่มั่นคงภำยในควำมอำรักขำของเจ้ำของโรงพักสินค้ำ จะต้องทำบัญชีรำยกำรอำวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนทุกๆ เที่ยวเรือที่ตกค้ำงอยู่ในโรงพักสินค้ำเกินกว่ำ 10 วัน แล้วให้หัวหน้ำหน่วยงำนประจำโรงพัก
สินค้ำบันทึกข้อควำมไว้ด้วยว่ำของเหล่ำนี้มีใบอนุญำตสั่งหรือไม่
เมื่อได้ตรวจสอบบัญชีนี้กับใบขออนุญำตขนขึ้นบกแล้ว ให้เก็บไว้ในแฟ้มเรือถ้ำรำยใด
ปรำกฏว่ำไม่มีใบอนุญำตสั่งมำแสดง ให้ทำรำยงำนผู้อำนวยกำรสำนัก
(1.๓.4) อำจถูกยึดเมื่อล่วง 10 วันแล้ว
เมื่อใดอำวุธ ปื น และเครื่องกระสุ นปืนได้ ขนขึ้นจำกเรือ แล้ ว และไม่มี ใบขนสิ นค้ำอั น
ถูกต้องมำยื่นภำยใน 10 วันนับตั้งแต่วันเรือเข้ำมำถึง และหน่วยงำนประจำโรงพักสินค้ำไม่ได้รับใบแจ้งควำม
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ (1.3.1) ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะได้แจ้งไปยังเจ้ำของโรงพัก
สินค้ำว่ำของนั้นอำจถูกยึดตำมกฎหมำย
(1.๓.5) กำรตรวจอำวุธปืนเพื่อเข้ำเก็บไว้ในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
อำวุธ ปื น และกระสุ น ปื นที่ จ ะน ำเข้ ำเก็บ ไว้ใ นคลั งสิ น ค้ำ ทัณ ฑ์ บนหน่ ว ยงำนประจ ำ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนจะต้องตรวจสอบว่ำ
1) อำวุธปืนและกระสุนปืนถูกต้องตำมใบขนสินค้ำและใบอนุญำตสั่ง
2) บันทึกเลขหมำยอำวุธปืน ขนำดของกระสุนปืนไว้ในใบขนสินค้ำ
(1.๔) กำรตรวจปล่อย
(1.๔.1) กำรตรวจปล่อยอำวุธปืนและกระสุนปืนมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1) ตรวจสอบกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร
2) ตรวจสอบกำรอนุญำตให้สั่งหรือนำเข้ำ
3) ตรวจเครื่องหมำย เลขหมำย จำนวน และลักษณะหีบห่อ
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4) กำรเปิดตรวจจะต้องเปิดตรวจหมดทุกหีบห่อ และตรวจสอบจำนวน ชนิด และ
ขนำดของอำวุธปืนหรือกระสุนปืนและรำยละเอียดอย่ำงอื่นให้ถูกต้องตรงตำมที่ สำแดงในใบขน สินค้ำและตรวจ
หมำยเลขประจำอำวุธปืนแต่ละกระบอกให้ถูกต้องตรงตำมที่ระบุไว้ในบัญชีรำคำสินค้ำ ในกำรบันทึกกำรตรวจ
ปล่อยให้บันทึกหมำยเลขประจำอำวุธปืนไว้ในใบขนสินค้ำด้วย
(1.๔.2) หีบห่อที่ตรวจแล้วให้ทำเครื่องหมำยและกันไว้ต่ำงหำก
หีบห่ออำวุธปืนหรือกระสุนปืนที่ตรวจ แล้ว ให้ทำเครื่องหมำยไว้เป็นที่สังเกตกับให้กัน
ไว้ต่ำงหำก
(1.๔.3) หีบห่อใดมีของที่ไม่มีใบอนุญำตให้คุมเฝ้ำไว้
หีบห่ออำวุธปืนหรือกระสุนปืนใดมีของไม่มีใบอนุญำต ผิดกับใบอนุญำตหรือเป็นของ
ต้องห้ำมให้มอบให้เจ้ำหน้ำที่คุมไว้จนกว่ำจะตรวจของรำยนั้นทั้งหมดแล้ว
(1.๔.4) ของไม่มีใบอนุญำตให้กักไว้
หีบห่อที่กล่ำวในข้อ (1.๔.3) นั้น เมื่อได้กันของถูกต้องตำมใบขนสินค้ำและใบอนุญำต
แล้ว ให้ย้ำยไปเก็บไว้ในห้องมั่นคงและดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรตรวจพบควำมผิด หรือจะกักหีบห่อไว้
ทั้งหมดเพื่อรอคำวินิจฉัยของกรมฯ ก็ได้
(1.๔.5) วิธีลงบัญชีกำรตรวจ
เมื่อได้ตรวจอำวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเสร็จแล้ว จะต้องส่งคู่ฉบับใบขนสินค้ำกับ
ใบอนุญำตสั่งที่ขีดฆ่ำแล้วให้หน่วยงำนพิธีกำร เพื่อให้จัดเก็บคู่ฉบับใบขนสินค้ำไว้ในแฟ้มและลงลำยมือชื่อและ
วันที่ในใบอนุญำตสั่งท่อน 3 แล้วมอบให้แก่ผู้นำของเข้ำนำไปแสดงต่อนำยทะเบียนอำวุธปืน ให้จดวันที่ ซึ่งส่ง
มอบนี้ไว้ในสมุดทะเบียนอำวุธปืน (ช่อง 12) ด้วย
(1.๔.6) กำรส่งมอบ
เมื่อตรวจและประเมินอำกรเสร็จแล้ว ให้หน่วยงำนตรวจปล่อยคัดรำยกำรตรวจไว้ใน
ด้ำนหลังของต้นฉบับใบขนสินค้ำและคู่ฉบับ และให้เขี ยนด้วยหมึกไว้บนด้ำนหน้ำใบอนุญำตให้สั่ง ซึ่งมีข้อควำม
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ “ของตำมใบอนุญำตนี้ทั้งหมดได้ตรวจมอบไปแล้ว ” หรือ “ของนั้นๆ ได้ตรวจมอบไป
แล้ว” และให้เขียนคำว่ำ “ขีดฆ่ำแล้ว” พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและวัน เดือน ปี กำกับไว้ ส่วนด้ำนหลังใบอนุญำต
ให้บันทึกให้ชัดเจนว่ำตรวจปล่อยของรำยใดแล้วส่งสำเนำใบขนสินค้ำ และใบอนุญำตสั่งนั้นให้หน่วยงำนพิธีกำร
ดำเนินกำรต่อไปตำมข้อ (1.๔.5)
(1.๕) กำรทำบัญชีส่งกระทรวงมหำดไทย
กำรทำบัญชีส่งกระทรวงมหำดไทย ให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยบริกำรศุลกำกรนำของเข้ำ
(1.๖) กำรปฏิบัติพิธีกำรเฉพำะหน่วยงำน
(1.๖.1) กำรนำอำวุธปืนเข้ำมำทำงอำกำศยำนและรถไฟ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตลอดถึงกำรนำอำวุธปืนและกระสุนปืนเข้ำมำทำงอำกำศยำน และรถไฟ
ด้วยโดยอนุโลม
(1.๖.2) กำรนำอำวุธปืนเข้ำมำทำงไปรษณีย์
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หลักกำรของข้อบังคับนี้ให้ใช้ถึงกำรนำอำวุธปืนและกระสุนปืนเข้ำมำทำงไปรษณีย์ด้วย
แต่ไม่ว่ำจะมีกำรยื่นใบขนสินค้ำหรือไม่ผู้สั่งอำวุธปืนหรือกระสุนปืนต้องยื่นใบอนุญำตสั่งซึ่งได้สลักใบอนุญำตเพื่อ
ขนขึ้นบกเรียบร้อยแล้วต่อเจ้ำหน้ำที่ ภำยในระยะเวลำ 1 เดือน นับแต่วันได้รับคำบอกกล่ำวจำกเจ้ำหน้ำที่ว่ำ
อำวุ ธ ปื น หรื อ กระสุ น ปื น นั้ น มำถึ ง แล้ ว หรื อ 2 เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ อ ำวุ ธ ปื น หรื อ กระสุ น ปื น นั้ น ได้ เ ข้ ำ มำใน
รำชอำณำจักรสุดแล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำกัน
(1.๗) กำรอนุญำตให้ส่งออก
(1.๗.1) อนุญำตให้ส่งออก
เมื่ออำวุธ ปื น และเครื่ องกระสุ น ปืนซึ่งเจ้ำ ของได้นำใบอนุญำตสั่ งมำแสดงแล้ วไม่ได้
จัดกำรไปอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดภำยใน 4 เดือน นับแต่วันเข้ำมำถึง ให้ผู้อำนวยกำรสำนักแจ้งไปให้ผู้ได้รับใบอนุญำต
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร แต่ถ้ำส่งหนังสือนั้นไม่ได้ ก็ให้แจ้งแก่เจ้ำของยำนพำหนะหรือผู้ขนส่งที่นำเข้ำแล้วแต่
กรณี เพื่อให้จัดกำรส่งออกไปภำยใน 30 วัน (มำตรำ 31, 45) แล้วหมำยเหตุไว้ในสมุดทะเบียนอำวุธปืน เมื่อ
เจ้ำของนำใบขนสินค้ำขำออกมำแสดงให้เจ้ำหน้ำที่สลักรำยกำรลงเพื่อให้ผู้อำนวยกำรสำนักลงนำมดังนี้ “ของนี้
จะต้องยึดเมื่อพ้นวันที่...........(คือ วันที่ 30 นับแต่ได้รับหนังสือ) ”
อำวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนรำยใด ที่นำเข้ำมำโดยไม่มีผู้รับใบอนุญำต ให้สั่งให้ยึดไว้
ถ้ำไม่มีคำสั่งกระทรวงกำรคลังอนุญำตให้ส่งออก ภำยใน 4 เดือน นับแต่วันนำเข้ำจะตกเป็นของแผ่นดิน
(มำตรำ 61) ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนัก
(1.๗.2) กำรยึดไว้เมื่อล่วง 30 วันหลังจำกที่ได้แจ้งให้ส่งกลับออกไป
เมื่อผู้อำนวยกำรสำนักฯ ยอมให้ส่งอำวุธปืนหรือกระสุนปืนกลับออกไปภำยในข้อ
(1.8.1) วรรคแรก แต่ผู้นำของเข้ำมิได้ส่งอำวุธปืนหรือกระสุนปืนนั้น ออกไปภำยในกำหนดให้ยึดอำวุธปืนและ
กระสุนปืนนั้นไว้ แล้วรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสำนักทรำบ
(1.๘) ข้อยกเว้น
ข้อบังคับนี้ไม่ใช้บังคับแก่
(1.๘.1) อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน
ของรำชกำรทหำรและตำรวจ
(1.๘.2) อำวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนประจำเรือเดินทะเล รถไฟและอำกำศยำน
ตำมปกติ ซึ่งได้แสดงให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรตรวจตำมกฎหมำยแล้ว
(1.๘.3) ดอกไม้เพลิงสัญญำณประจำเรือเดินทะเลและอำกำศยำนตำมปกติ
(2) วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอำวุธปืนนั้น จะนำเข้ำมำได้ก็ต่อเมื่อมีใบอนุญำตสั่งจะปล่อย
ให้รับไปได้ต่อเมื่อมีใบอนุญำตสั่งของนำยทะเบียนท้องที่มำแสดงพร้อมกับใบขนสินค้ำ และภำยใต้เงื่อนไข
ต่อไปนี้คือ
(2.1) ใบอนุญำตให้สั่งวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืนนั้น ต้องนำมำแสดงต่อ
ผู้อำนวยกำรสำนักซึ่งอธิบดีมอบหมำยตำมควำมในมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติอำวุธปืน ฯลฯ พ.ศ. 2490
เพื่อให้ผู้อำนวยกำรสำนักสลักหลังเป็นกำรออกใบอนุญำตขนขึ้นบก

๕๕๒
(3) ของนาเข้าโดยผู้โดยสาร
(3.1) หีบห่อของผู้โดยสำร
อำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืนที่นำเข้ำมำกับหีบห่อ
ของผู้โดยสำร ผู้นำของเข้ำต้องแจ้งควำมเป็นลำยลักษณ์อักษรและส่งมอบของที่นำเข้ำไว้แก่เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร ณ
ด่ำนแรกที่มำถึง เว้นแต่ในกรณีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดให้มอบแก่เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร ณ ด่ำนอื่น
อำวุธปืนของส่วนบุคคลที่นำเข้ำมำทำงสำนักงำนศุลกำกรนำเข้ำท่ำเรือกรุงเทพ ให้ส่วนบริกำร
ศุลกำกรที่รับผิดชอบตรวจสินค้ำขำเข้ำจัดส่งอำวุธปืนฯ ดังกล่ำวไปยังฝ่ำยเอกสิทธิ์และส่งเสริมกำรลงทุน โดยมี
แบบที่ 95 ท่อน 1 และ 2 คุมส่งกำกับมำด้วย เมื่อฝ่ำยเอกสิทธิ์และส่งเสริม กำรลงทุนได้รับอำวุธปืนฯ และ
เอกสำรประกอบแล้วให้ลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐำนแล้วมอบแบบที่ 95 ท่อน 1 ให้ผู้นำของเข้ำนำไปยื่นขอ
อนุญำตต่อนำยทะเบียนอำวุธปืนภำยในกำหนดในข้อ (3.3)
เมื่อผู้นำของเข้ำนำใบอนุญำตมำแสดงให้จัดทำใบขนแก้ไขชำระภำษีอำกร และส่ง มอบอำวุธ
ปื นฯ ให้ แก่ ผู้ น ำของเข้ ำต่ อไป โดยกำรปฏิ บั ติ พิ ธี กำรตรวจสอบใบอนุ ญำตกำรลงทะเบี ยนต่ อ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับกำรนำสินค้ำอำวุธปืนเข้ำมำและกำรปฏิบัติพิธีกำรที่สำนักงำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนกรุงเทพก็ให้
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยตลอด

