
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพือ่ช่วยเหลือราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธ

ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธ

ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 
ข้อ ๒  ให้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามข้อ ๔ ของหน่วยราชการ

ดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(๑) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๒) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
(๓) กรมศุลกากร 
(๔) กรมสรรพสามิต 
(๕) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(๖) กรมชลประทาน 
(๗) กรมประมง 
(๘) กรมปศุสัตว์ 
(๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(๑๐) กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี 
(๑๑) กรมทางหลวง 
(๑๒) กรมทางหลวงชนบท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๗/๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(๑๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(๑๕) กรมป่าไม้ 
(๑๖) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
(๑๗) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
(๑๘) กรมการปกครอง 
(๑๙) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๐) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๒๑) กรมราชทัณฑ์ 
(๒๒) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(๒๓) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(๒๔) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(๒๕) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(๒๖) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(๒๗) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(๒๘) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(๒๙) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(๓๐) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(๓๑) สํานักงานศาลยุติธรรม 
 
ข้อ ๓  ให้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามข้อ ๕ ของรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้ ไม่อยู่

ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(๑) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
(๒) การประปานครหลวง 
(๓) การประปาส่วนภูมิภาค 
(๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(๖) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(๗) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
(๘) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
(๙) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(๑๐) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
(๑๑) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
(๑๒) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(๑๓) สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 
(๑๔) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๔  ภายใต้บังคับข้อ ๖ ให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ มีและใช้อาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน และวัตถุระเบิดได้ตามชนิดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาวุธปืนเล็กสั้น 
(๒) อาวุธปืนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ 
(๓) อาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ 
(๔) อาวุธปืนเล็กยาว 
(๕) อาวุธปืนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ 
(๖) อาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัติ 
(๗) อาวุธปืนกลมือ 
(๘) อาวุธปืนกลเบา 
(๙) เครื่องยิงลูกระเบิด 
(๑๐) เครื่องยิงลูกดอกไฟฟ้าแรงสูง 
(๑๑) ลูกระเบิด 
(๑๒) วัตถุระเบิด 
(๑๓) เครื่องกระสุนปืนสําหรับใช้กับอาวุธปืนซึ่งระบุไว้ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 
(๑๔) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้บุคคลมี

และใช้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

อาวุธปืนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ต้องไม่เป็นชนิดและ
ขนาดที่มีอานุภาพร้ายแรงเกินอาวุธปืนของทางราชการทหารหรือตํารวจที่ขึ้นบัญชีประจําการไว้ 

ลูกระเบิดตาม (๑๑) วัตถุระเบิดตาม (๑๒) และเครื่องกระสุนปืนตาม (๑๓) ต้องไม่
เป็นชนิดและขนาดที่มีอานุภาพร้ายแรงเกินลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือเครื่องกระสุนปืนของทาง
ราชการทหารหรือตํารวจที่มีและใช้ในราชการ 

 
ข้อ ๕  ภายใต้บังคับข้อ ๖ ให้รัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ มีและใช้อาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนได้ตามชนิดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาวุธปืนเล็กสั้น 
(๒) อาวุธปืนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ 
(๓) อาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ 
(๔) อาวุธปืนเล็กยาว 
(๕) อาวุธปืนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ 
(๖) อาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัติ 
(๗) อาวุธปืนกลมือ 
(๘) เครื่องยิงลูกดอกไฟฟ้าแรงสูง 
(๙) เครื่องกระสุนปืนสําหรับใช้กับอาวุธปืนซึ่งระบุไว้ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) และ (๘) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้บุคคลมี
และใช้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

อาวุธปืนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องไม่เป็นชนิดและขนาดที่มี
อานุภาพร้ายแรงเกินอาวุธปืนของทางราชการทหารหรือตํารวจที่ขึ้นบัญชีประจําการไว้ 

เครื่องกระสุนปืนตาม (๙) ต้องไม่เป็นชนิดและขนาดที่มีอานุภาพร้ายแรงเกินเครื่อง
กระสุนปืนของทางราชการทหารหรือตํารวจที่มีและใช้ในราชการ 

 
ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพ
ไทย ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันแต่งต้ังอีกไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ตาม

ข้อ ๔ และอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามข้อ ๕ ที่จะให้แต่ละหน่วยราชการตามข้อ ๒ และ
รัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๓ มีและใช้ได้ 

(๒) กําหนดหรือให้ความเห็นชอบเขตพื้นที่และภารกิจในการใช้อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ 

(๓) ออกระเบียบเพื่อให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติ 
หรือให้ความเห็นชอบระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดของหน่วย
ราชการ ตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ 

(๔) ตรวจสอบการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ของหน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓  ทั้งนี้ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้แต่งต้ังขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนหรือช่วยเหลือได้ 

 
ข้อ ๗  ผู้ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามกฎกระทรวงนี้ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําหรือพนักงานราชการของหน่วยราชการ 

หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจําของรัฐวิสาหกิจนั้น 
(๔) ได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนั้น ๆ 

จากทางราชการทหารหรือตํารวจมาแล้ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลท่ีมีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบหรือติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นผู้มีช่ือเสียงในทางทุจริต เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณ์เป็น

ภัยต่อสังคม 
ความใน (๓) ของ (ก) ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนซึ่งได้รับมอบหมายให้มีและใช้อาวุธ

ปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดจากทางราชการเพื่อช่วยเหลือราชการของทหารหรือตํารวจ  
ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นชอบ 

 
ข้อ ๘  ให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อทํา

เครื่องหมายและทําบัญชีก่อนนําไปใช้ 
(๒) จัดทําบัญชีประจําการสําหรับการขึ้นบัญชี การเบิกจ่าย และการจําหน่ายบัญชี 

เพื่อควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามแบบที่กําหนด
ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งส่งสําเนาบัญชีให้กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการตามข้อ ๖ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันขึ้นบัญชีประจําการหรือจําหน่ายออกจากบัญชีประจําการ  ทั้งนี้ การ
ปฏิบัติดังกล่าวให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการทุกครั้งด้วย 

(๓) จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่มั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๖ 

 
ข้อ ๙  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการที่ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปืน หรือวัตถุระเบิดของหน่วยราชการตามข้อ ๒ หรือพนักงานหรือลูกจ้างประจําที่ใช้อาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปืนของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ที่จะพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไป
นอกบริเวณที่ต้ังของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่มิใช่เหตุฉุกเฉินต้องมีหนังสืออนุญาตที่
หัวหน้าหน่วยราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ
นั้นมอบหมายออกให้ติดตัวไปด้วย  ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

การพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจตาม
วรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ กําหนด
หรือเห็นชอบ เว้นแต่กรณีเพื่อการฝึกอบรมหรือเพื่อการซ่อมบํารุง 

การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดสําหรับประชาชนในระหว่างการ
ช่วยเหลือราชการตามข้อ ๗ วรรคสอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๖ (๓) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้อ ๑๐  หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ต้องให้ความสะดวกแก่
คณะกรรมการตามข้อ ๖ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายในการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 
๑. แบบหนังสืออนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไปนอก

บริเวณที่ต้ังของหน่วยราชการ 
๒. แบบหนังสืออนุญาตพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ต้ัง

ของรัฐวิสาหกิจ 
๓. บัญชีประจําการอาวุธปืน 
๔. บัญชีประจําการเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการ
กําหนดหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด 
รวมท้ังกําหนดประเภทของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ที่ให้หน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจมีและใช้ได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ตลอดจนเพิ่มเติมให้พนักงานราชการใช้อาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดของหน่วยราชการได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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