
กฎกระทรวง 

การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนื 

ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหป้ระชาชนมีและใชเ้พื่อช่วยเหลือราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 

_______________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๖ วรรคหน่ึง (๑) และวรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

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

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
ข้อ ๒  ให้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดตามข้อ ๔ ของหน่วยราชการดังต่อไปน้ี 

ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

........ 
(๒๕) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
........ 

ฯลฯ 
ข้อ ๔  ภายใต้บังคับข้อ ๖ ให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ มีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

และวัตถุระเบิดได้ตามชนิดและเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
(๑) อาวุธปืนเล็กสั้น 
(๒) อาวุธปืนเล็กสั้นก่ึงอัตโนมัติ 
(๓) อาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ 
(๔) อาวุธปืนเล็กยาว 
(๕) อาวุธปืนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ 
(๖) อาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัติ 

                                                 
 

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



 ๒ 

(๗) อาวุธปืนกลมือ 
(๘) อาวุธปืนกลเบา 
(๙) เครื่องยิงลูกระเบิด 
(๑๐) เครื่องยิงลูกดอกไฟฟ้าแรงสูง 
(๑๑) ลูกระเบิด 
(๑๒) วัตถุระเบิด 
(๑๓) เครื่องกระสุนปืนสําหรับใช้กับอาวุธปืนซ่ึงระบุไว้ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

(๙) และ (๑๐) 
(๑๔) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนท่ีนายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้ได้

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
อาวุธปืนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ต้องไม่เป็นชนิดและขนาดที่มี

อานุภาพร้ายแรงเกินอาวุธปืนของทางราชการทหารหรือตํารวจท่ีขึ้นบัญชีประจําการไว้ 
ลูกระเบิดตาม (๑๑) วัตถุระเบิดตาม (๑๒) และเครื่องกระสุนปืนตาม (๑๓) ต้องไม่เป็นชนิด

และขนาดท่ีมีอานุภาพร้ายแรงเกินลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือเคร่ืองกระสุนปืนของทางราชการทหารหรือตํารวจ
ท่ีมีและใช้ในราชการ 

ฯลฯ 
ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทน
กองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมการปกครอง 
ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และผู้แทนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็น
กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกัน
แต่งต้ังอีกไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ตามข้อ ๔ 

และอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามข้อ ๕ ท่ีจะให้แต่ละหน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๓ 
มีและใช้ได้ 

(๒) กําหนดหรือให้ความเห็นชอบเขตพ้ืนที่และภารกิจในการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ 

(๓) ออกระเบียบเพ่ือให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติ หรือให้
ความเห็นชอบระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดของหน่วยราชการ ตามข้อ ๒ 
และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ 

(๔) ตรวจสอบการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงน้ีของหน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการได้แต่งต้ังขึ้นปฏิบัติหน้าท่ีแทนหรือช่วยเหลือได้ 



 ๓ 

ข้อ ๗  ผู้ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามกฎกระทรวงน้ีต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําหรือพนักงานราชการของหน่วยราชการ หรือเป็น

พนักงานหรือลูกจ้างประจําของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
(๔) ได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดน้ัน ๆ จากทาง

ราชการทหารหรือตํารวจมาแล้ว 
(๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นบุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือติด
ยาเสพติดให้โทษ 

(๒) เป็นผู้มีช่ือเสียงในทางทุจริต เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อ
สังคม 

ความใน (๓) ของ (ก) ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีและใช้อาวุธปืน เคร่ือง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดจากทางราชการเพ่ือช่วยเหลือราชการของทหารหรือตํารวจ  ทั้งน้ี ตามโครงการที่
คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นชอบ 

ข้อ ๘  ให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้กระทรวงมหาดไทยเพ่ือทํา

เครื่องหมายและทําบัญชีก่อนนําไปใช้ 
(๒) จัดทําบัญชีประจําการสําหรับการขึ้นบัญชี การเบิกจ่าย และการจําหน่ายบัญชี เพ่ือ

ควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามแบบที่กําหนดท้ายกฎกระทรวง
น้ี พร้อมทั้งส่งสําเนาบัญชีให้กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการตามข้อ ๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันขึ้น
บัญชีประจําการหรือจําหน่ายออกจากบัญชีประจําการ  ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
รายการทุกครั้งด้วย 

(๓) จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดท่ีม่ันคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตามข้อ ๖๒ 

                                                 
 ๒ปัจจุบัน คือ ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการาฟอกเงินว่าด้วยการมีและใช้อาวุธ
ปืนและเคร่ืองกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 ๔ 

ข้อ ๙  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการที่ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิดของหน่วยราชการตามข้อ ๒ หรือพนักงานหรือลูกจ้างประจําท่ีใช้อาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนของ
รัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ท่ีจะพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไปนอกบริเวณท่ีต้ังของหน่วย
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีท่ีมิใช่เหตุฉุกเฉินต้องมีหนังสืออนุญาตท่ีหัวหน้าหน่วยราชการหรือหัวหน้า
รัฐวิสาหกิจหรือผู้ซ่ึงหัวหน้าหน่วยราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายออกให้ติดตัวไปด้วย  ท้ังน้ี 
หนังสืออนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายกฎกระทรวงนี้ 

การพาอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหน่ึง ให้
กระทําได้เฉพาะกรณีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ กําหนดหรือเห็นชอบ เว้นแต่กรณี
เพ่ือการฝึกอบรมหรือเพ่ือการซ่อมบาํรุง 

การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดสําหรับประชาชนในระหว่างการช่วยเหลือ
ราชการตามข้อ ๗ วรรคสอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดในข้อ ๖ (๓) 

ข้อ ๑๐  หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ต้องให้ความสะดวกแก่
คณะกรรมการตามข้อ ๖ หรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายในการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ 

  
  ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดหน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจในการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด รวมท้ังกําหนดประเภทของ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ท่ีให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจมีและใช้ได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
ตลอดจนเพิ่มเติมให้พนักงานราชการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดของหน่วยราชการได้  จึง
จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 

 



 ๕ 

[เอกสารแนบท้าย]๓ 
  
๑. แบบหนังสืออนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไปนอกบริเวณที่ต้ัง

ของหน่วยราชการ 

๒. แบบหนังสืออนุญาตพาอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ ต้ังของ
รัฐวิสาหกิจ 

๓. บัญชีประจําการอาวุธปืน 

๔. บัญชีประจําการเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                 
 ๓ดูข้อมูลเอกสารแนบท้ายได้ในเว็บไซน์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA 
/PDF/2553/A/018/7.PDF  
 
 
 


