
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 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพกพาอาวุธ

ปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยบัญญัติให้เจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหาร และตํารวจ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่สามารถพาอาวุธปืนติดตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จึงต้อง
ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยไว้ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธ

ปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพกพาและใช้อาวุธปืนของ

พนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 
ข้อ ๔  พนักงานฝ่ายปกครอง หมายความถึง พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตาม

มาตรา ๒ (๑๖) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในส่วนของฝ่ายปกครอง 
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามมาตรา ๒ (๑๗) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เฉพาะในส่วนของฝ่ายปกครอง และให้หมายความรวมถึง พนักงานฝ่ายปกครองอื่น 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
สมาชิกอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๑ ง/หน้า ๔๐/๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ 



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 
 

(๑) เป็นผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดน และกรมการปกครอง ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศ 
หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือรักษาทรัพย์สินอันสําคัญของรัฐ 

(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืน ในราชการทหาร ตํารวจ หรือราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกรมการปกครอง ที่มอบให้
ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการทหารและตํารวจหรือราชการของกระทรวงมหาดไทย 
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกรมการปกครอง แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๕  พนักงานฝ่ายปกครอง จะพาอาวุธปืนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 

หรือได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืนโดยชอบด้วยกฎหมาย ติดตัวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในเขตท้องที่ของตน 
(๒) เป็นผู้มีหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ หรือทหารในกรณี

ฉุกเฉินที่จําเป็นต้องทําการปราบปรามผู้กระทําผิด 
(๓) เป็นผู้มีหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งให้ไปรักษาเหตุการณ์เพื่อป้องกันและปราบปราม

เหตุร้ายตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
(๔) เป็นผู้มีหน้าที่จําเป็นต้องติดตามสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดทางอาญานอก

เขตท้องที่ของตนเมื่อมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 
(๕) เป็นผู้มีหน้าที่ต้องออกไปปฏิบัติราชการนอกเขตท้องที่ของตน โดยได้รับคําสั่ง

เป็นลายลักษณ์อักษรจากปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ แล้วแต่กรณี และในการปฏิบัติหน้าที่มี
ความจําเป็นต้องพาอาวุธปืนติดตัว 

 
ข้อ ๖  การพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาวุธปืนยาวให้พาไปด้วยความระมัดระวัง อย่าให้เป็นที่หวาดเสียวแก่ประชาชน 
(๒) อาวุธปืนสั้น 

ก. ในกรณีแต่งเครื่องแบบ ให้พาไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อย โดยใส่ซองปืน
หรือใส่กระเป๋าถือ 

ข. ในกรณีไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ให้พาโดยมิดชิด 
(๓) ในการพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อเป็นการแสดง

ตนว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน พนักงานฝ่าย
ปกครองผู้นั้นจะยื่นคําขอหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองต่อ
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งการ แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

การพาและใช้อาวุธปืนตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
ในแต่ละครั้ง นอกจากมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ให้นําคําสั่งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตัวไป
ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยื่นยันการปฏิบัติหน้าที่ 



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 
 

การพาและใช้อาวุธปืนตาม (๓) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในแต่ละ
ครั้งนอกจากมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่แล้วจะต้องนําหนังสือรับรอง
การพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองติดตัวไปด้วย เพื่อแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 
ข้อ ๗  พนักงานฝ่ายปกครองที่มีความประสงค์ขอพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ให้ย่ืนขอหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองตามแบบท้ายระเบียบนี้
และโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคําขอดังนี้ 

(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จํานวน ๒ รูป โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
(๒) สําเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 
ข้อ ๘  หนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองให้เป็นไปตาม

แบบท้ายระเบียบนี้ โดยใช้ประกอบกับคําสั่งที่ระบุให้พนักงานฝ่ายปกครองผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหนังสือรับรองดังกล่าวมีอายุการใช้ต้ังแต่วันที่ประกาศใน
คําสั่งจนถึงวันสิ้นสุดที่ระบุในคําสั่งหรือวันสุดท้ายของการดํารงตําแหน่งนั้น แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๙  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ และมีอํานาจตีความ หรือวินิจฉัย

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วันมูหะมัดนอร์  มะทา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืน 
 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 


