
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรประทบัตรำอนญุำตใหข้นขึน้บกในใบอนญุำตกำรน ำเขำ้ซึง่อำวธุปืน 

เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอำวธุปืน  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

หลกัเกณฑ ์ 

 

 การน าเขา้ซึง่อาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน จะตอ้งขออนุญาตน าเขา้ตามพระราชบญัญัต ิอาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ 

ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปืน พ.ศ.2490 โดยจะตอ้งน าหนังสอืจากนายทะเบยีนอาวธุปืน ถงึอธบิดกีรมศลุกากร  

พรอ้มใบอนุญาตใหส้ัง่หรอืน าเขา้จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมายืน่ตอ่หน่วยงานศลุกากร ณ ทา่ทีน่ าเขา้ 

 

วธิกีำร 

 

 1. ผูโ้ดยสารทีน่ าอาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืนน าตดิตัวเขา้มาพรอ้มกับตน ใหม้อบอาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืนไวใ้นอารักขา

ของศลุกากร โดยพนักงานศลุกากรจะออกใบรับอาวธุปืนแบบ 3 ทอ่น (แบบที ่95) ทอ่นหนึง่ใหผู้น้ าของเขา้ยดึถอืไว ้

เป็นหลกัฐาน 

 

 2. ผูน้ าของเขา้น าเอกสารใบอนุญาตใหส้ัง่หรอืน าเขา้อาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืนและเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาปฏบิตัพิธิกีาร 

วา่ดว้ยการน าอาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืนเขา้มาในราชอาณาจักรยืน่ตอ่หน่วยงานศลุกากร ณ ทา่ทีน่ าเขา้ พรอ้มทัง้ช าระคา่ภาษีอากร 

และคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ โดยผูน้ าเขา้ตอ้งสง่ขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องกรมศลุกากร 

 

 3. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร ใบอนุญาต และเอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พจิารณาอนุญาตใหข้นขึน้บก 4. เจา้หนา้ที่

ประทับตราและลงนามอนุญาตใหข้นขึน้บกในใบอนุญาตใหส้ัง่หรอืน าเขา้ (สลกัหลงั) และตรวจปลอ่ยอาวธุปืนออกไปจาก 

เขตอารักขาศลุกากร 

 

เง ือ่นไข 

 

 1. ผูน้ าเขา้อาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืน ตอ้งผ่านการลงทะเบยีนผูผ้า่นพธิกีารศลุกากร และ/หรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่กระท าแทน

ตามทีป่รากฏในระบบทะเบยีนผูผ้่านพธิกีารศลุกากร 

 

 2. ใบอนุญาตสัง่ของทกุฉบบัมอีายใุชไ้ด ้1 ปี นับแตว่นัทีล่งใบอนุญาตนัน้ เมือ่ผูรั้บอนุญาตไดส้ัง่ของไปตามใบอนุญาตภายใน

อายใุบอนุญาต แมข้องทีส่ัง่จะถกูสง่เขา้มาหลงัจากนัน้นานเทา่ใด ก็อนุญาตใหรั้บของตามใบอนุญาตนัน้ 

 

 3. ตอ้งยืน่ขออนุญาตขนขึน้บก ณ ทา่ทีจ่ะน าของเขา้ 

 

 4. ของดงัตอ่ไปนีไ้ดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งยืน่ขออนุญาตขนขึน้บก 

 

  4.1 อาวธุปืน เครือ่งกระสนุ ของราชการทหารและต ารวจ 

 

 4.2 อาวธุปืน และเครือ่งกระสนุปืนประจ าเรอืเดนิทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกต ิซึง่ไดแ้สดงใหเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

ตรวจตามกฎหมายแลว้ 

 

 5. ถา้ผูน้ าเขา้ซึง่อาวธุปืนหรอืเครือ่งกระสนุปืนมไิดย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตภายในก าหนดเกา้สบิวนันับแตว่นัสง่มอบ หรอืในกรณี

ทีน่ายทะเบยีนทอ้งทีอ่นุญาตใหน้ าเขา้แลว้ ผูน้ าเขา้ไมม่ารับใบอนุญาตภายในก าหนดหกสบิวนั นับแตว่นัทีน่ายทะเบยีน 

สัง่อนุญาตหรอืมไิดส้ง่กลบัออกนอกราชอาณาจักรซึง่อาวธุปืนหรอืเครือ่งกระสนุปืน หรอืเมือ่ไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้ซึง่อาวธุปืน

หรอืเครือ่งกระสนุปืนแลว้ไมม่ารับอาวธุปืนหรอืเครือ่งกระสนุปืนนัน้ไปจากพนักงานศลุกากรจนพน้ก าหนดอายใุบอนุญาต 

หรอืผูน้ าเขา้ซึง่ไดเ้ดนิทางผ่านหรอืจะอยูใ่นราชอาณาจักรชัว่คราวไมรั่บคนือาวธุปืนไปเมือ่ออกนอกราชอาณาจักร ใหอ้าวธุปืน

หรอืเครือ่งกระสนุปืนนัน้ตกเป็นของแผน่ดนิ 

 6. อาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืนทีน่ายทะเบยีนไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ กรมศลุกากรจะสัง่ใหผู้น้ าของเขา้สง่กลบัออกไปภายใน

ก าหนด 30 วนั นับแตว่นัทีผู่น้ าของเขา้ไดรั้บค าสัง่ หรอืถอืวา่ทราบค าสัง่แลว้ ผูน้ าของเขา้จะตอ้งมาปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรวา่ดว้ย
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การสง่ของออกตามระเบยีบ ถา้ผูน้ าของเชา้ไมม่าปฏบิตัพิธิกีาร ภายในก าหนดดงักลา่วใหถ้อืวา่อาวธุปืนและเครือ่งกระสนุปืนนัน้

ตกเป็นของตกคา้ง 

 

 

 

หมำยเหตุ 

 

* ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** การด าเนนิการของเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการตามล าดับการยืน่ค ารอ้ง 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ถา้นอกเวลาราชการหรอืวนัหยุดราชการใหเ้ก็บ 
คา่ลว่งเวลา และ/หรอื คา่เปิดท าการพเิศษ (Knock Door) ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมและยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร พ.ศ. 2560 ))  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 40 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูน้ าของเขา้หรอืตัวแทน สง่ขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาเขา้มาในระบบ
คอมพวิเตอรข์องศลุกากร ระบบจะรับและตรวจสอบขอ้มลู 

เมือ่ขอ้มลูถกูตอ้งระบบจะแจง้ และตอบกลบัเลขทีใ่บขนสนิคา้ขาเขา้ 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาในการรับสง่ขอ้มลูจากผูน้ าของเขา้ 
ทางอเิล็กทรอนกิสนั์บจากระยะเวลาทีข่อ้มลูใบขนสนิคา้เขา้สู่
ระบบผา่นการประมวล และสง่ออกจาก Gateway ทัง้นี ้จ านวน
รายการสนิคา้ในใบขนสนิคา้ฉบับหนึง่ๆตอ้งไมเ่กนิ 20 รายการ
และขอ้มลูทีส่ง่เขา้ในระบบถูกตอ้งครบถว้น))  

5 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูน้ าของเขา้หรอืตัวแทน ช าระคา่ภาษีอากร ณ หน่วยการเงนิ

ของศลุกากรไดท้กุแหง่ 
(หมายเหต:ุ (สามารถช าระผา่นธนาคารทางอเิล็กทรอนกิส)์)  

5 นาท ี จดุรับค าขอ 
ของกรมศลุกากร 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูน้ าของเขา้หรอืตัวแทนแสดงเอกสารใบอนุญาตน าเขา้อาวธุปืนฯ 
(แบบ ป 2) และเอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เจา้หนา้ทีห่น่วยงาน 

พธิกีารจะตรวจสอบขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มทัง้

ตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

4) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรผูรั้บผดิชอบไดต้รวจสอบอาวธุปืนและ 

เครือ่งกระสนุปืนกบัใบอนุญาตใหส้ัง่หรอืน าเขา้อาวธุปืนฯ  

(แบบ ป 2) ทอ่น 2 ถกูตอ้งแลว้ ใหส้ลักอนุญาตใหข้นขึน้บก

20 นาท ี จดุรับค าขอ 
ของกรมศลุกากร 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หลงัใบอนุญาตใหส้ัง่หรอืน าเขา้ใหอ้าวธุปืนฯ (แบบ ป 2) ทอ่น 3 
แลว้คนื ใหผู้ถ้อืใบอนุญาตน าอาวธุปืนออกไปจากอารักขา 

ของศลุกากร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสาร 

ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้ 
เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสาร 

ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้ 
เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

- 

3) 
 

ใบรบัฝำกของ (Receipt for Merchandise or baggage 
Retained in Customs Custody) แบบ 466 สเีขยีว 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

4) 

 

ใบอนุญำตใหส้ ัง่ หรอืน ำเขำ้ ซึง่อำวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน  

(แบบ ป.2 ทอ่น 2 และทอ่น 3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่กระท ำกำรแทน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั

จรงิของผูรั้บมอบอ านาจ โดยผูย้ืน่(ผูรั้บมอบ)ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 

โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

7) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูม้อบอ านาจยังตอ้งใชส้ าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนเซ็นชือ่

รับรองส าเนาถกูตอ้งแนบมาพรอ้มกับหนังสอืมอบอ านาจ) 
 

กรมการปกครอง 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสาร 
ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้ 

เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
- โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
- โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 
- ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
- จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/09/2562 
 

 
 
 

 
 
 

http://bureau3.customs.go.th/ 

#กรมศลุกากร 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 
#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรประทบัตรำอนญุำตใหข้นขึน้บกในใบอนญุำตกำรน ำเขำ้ 

ซึง่อำวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอำวธุปืน  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

2 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 
จากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 
 

 

3 

 

ใบรบัฝำกของ (Receipt for Merchandise or 

baggage Retained in Customs Custody)  
แบบ 466 สเีขยีว 

 

1 0 - 
 

4 
 

ใบอนุญำตใหส้ ัง่ หรอืน ำเขำ้ ซึง่อำวธุปืน  
เครือ่งกระสุนปืน (แบบ ป.2 ทอ่น 2 และทอ่น 3) 

 

1 0 - 
 

5 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่กระท ำกำรแทน 

 

1 0 - 
 

6 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนผูร้บัมอบอ ำนำจ 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิของ

ผูรั้บมอบอ านาจ โดยผูย้ืน่
(ผูรั้บมอบ)ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 
ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

7 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบอ ำนำจ 
 

0 1 (ผูม้อบอ านาจยังตอ้งใช ้

ส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชนเซ็นชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้งแนบมา 

พรอ้มกบัหนังสอืมอบ

อ านาจ) 
 

 

8 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 
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แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 


