
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยการมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสนุหรือปองกันสะเก็ดระเบดิ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของขาราชการ

และพนักงานเจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและมีมาตรการควบคุมการมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปามการฟอกเงิน

วาดวยการมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“เส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด” หมายความวา เครื่องมือ 

ชุดหรืออุปกรณปองกันทางรางกายหรือชีวิตบุคคล จากการประทุษรายโดยอาวุธปน เครื่องกระสุน
ปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน  ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงกลาโหม เร่ือง 
กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตอง ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการ ผู อํานวยการ หรือผูซึ่งเลขาธิการ
มอบหมาย 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาต
ใหมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งเลขาธิการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่นายทะเบยีน
เส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดตามระเบียบนี ้

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 



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 
 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและคดี สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
ขอ ๕  ใหเลขาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบคําส่ัง

หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
ขอ ๖  เส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดของสํานักงาน ให

นําไปใชเฉพาะเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของทางราชการเทานั้น 
 
ขอ ๗  ใหสํานักงานจัดสถานที่สําหรับเก็บรักษาเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือ

ปองกันสะเก็ดระเบิดที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 

หมวด ๒ 
ผูอนุญาต 

   
 
ขอ ๘  ผูอนุญาต มีอํานาจในการอนุญาตใหมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสุน

หรือปองกันสะเก็ดระเบิดของสํานักงาน ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) กรณีเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนผูอนุญาต ใหอนุญาตได

ตามความจําเปน 
(๒) กรณีผูอํานวยการเปนผูอนุญาต ใหอนุญาตไดตามความจําเปน และเฉพาะ

แตพนักงานเจาหนาที่ในสํานักตรวจสอบและคดี สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
ขอ ๙  เมื่อผูอนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตาม

ขอ ๑๗ (๘) ผูอนุญาตอาจเพิกถอนการอนุญาตใหใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ด
ระเบิดตมขอ ๑๙ (๔) ก็ได 

 



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 
 

หมวด ๓ 
ผูรับอนุญาต 

   
 
ขอ ๑๐  ขาราชการผูประสงคจะขออนุญาตมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือ

ปองกันสะเก็ดระเบิดของสํานักงาน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) เปนข าราชการที่ ได รับการแตงตั้ ง ให เปนพนักงานเจ าหน าที่ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) ไมเคยมีพฤติการณเส่ือมเสียเกี่ยวกับการใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือ

ปองกันสะเก็ดระเบิด 
 
ขอ ๑๑  ขาราชการผูใดที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๐ และมีความจําเปนตองใชเส้ือ

เกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดของสํานักงาน ใหย่ืนคําขอพรอมหลักฐานตามแบบ
ที่นายทะเบียนกําหนด ตอผูบังคับบัญชาเพื่อใหรับรองเหตุผลและความจําเปนในการขอมีและใช
กอนเสนอคําขอตอผูอนุญาตตอไป 

คําขอตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
 
ขอ ๑๒  เมื่อไดรับอนุญาตตามขอ ๑๑ แลว ใหผูรับอนุญาตนําหนังสืออนุญาตไป

ย่ืนขอรับเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดจากนายทะเบียน โดยทําหลักฐานไว
เปนสําคัญ 

หลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
 
ขอ ๑๓  ผูรับอนุญาตมีหนาที่เก่ียวกับเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกัน

สะเก็ดระเบิดของสํานักงานดังนี้ 
(๑) ดูแลรักษาเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดของสํานักงาน

ใหดีที่สุด เสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 
(๒) รายงานสภาพการใชใหนายทะเบียนทราบทุกหกเดือน 
(๓) รายงานการใชตอนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช 
(๔) รายงานเปนหนังสือตอผูอนุญาตหรือนายทะเบียนในทันทีที่เกิดการชํารุด 

สูญหาย บุบสลาย เสียหาย หรือถูกทําลาย 
(๕) รายงานผูอนุญาตโดยทันทีในกรณีที่เส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกัน

สะเก็ดระเบิดถูกยึดโดยเจาพนักงานตามกฎหมาย 
(๖) นําสงคืนนายทะเบียนทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจ หรือเมื่อถูกเพิกถอนการ

อนุญาตหรือเมื่อครบกําหนดการอนุญาต 
(๗) ชดใชความเสียหายอยางใด ๆ ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดเพราะ

เหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากการใชงานตามปกติ 



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 
 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวของตามที่ผูอนุญาตเห็นสมควร 
การรายงานตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) และการสงคืนตาม (๖) ใหเปนไปตาม

แบบที่เลขาธิการกําหนด 
 
ขอ ๑๔  หามผูรับอนุญาตทําการยิงหรือทําการทดสอบเสื้อเกราะปองกันกระสุน

หรือปองกันสะเก็ดระเบิด โดยไมมีเหตุอันสมควร 
 

หมวด ๔ 
การอนุญาต 

   
 
ขอ ๑๕  เมื่อผูอนุญาตพิจารณาคําขอตามขอ ๑๑ แลว หากเห็นชอบกับคําขอ

ดังกลาวใหอนุญาตใหมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด แลวแตกรณี  
ทั้งนี้ จะอนุญาตใหใชเปนครั้งคราวตามความจําเปนแกกรณี โดยทําหลักฐานไวเปนสําคัญ 

หลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
 
ขอ ๑๖  การอนุญาตใหมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ด

ระเบิดอนุญาตไดไมเกินคนละหนึ่งชุด 
 

หมวด ๕ 
นายทะเบียน 

   
 
ขอ ๑๗  ใหมีนายทะเบียนเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดซึ่ง

เลขาธิการแตงตั้งจากขาราชการระดับ ๖ หรือเทียบเทาข้ึนไปหนึ่งคน โดยมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับ
เส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดของสํานักงาน ดังนี ้

(๑) จัดระบบการควบคุมและเก็บรักษา 
(๒) กําหนดแนวทางการเบิกจายและควบคุมการเบิกจายใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(๓) จัดทําบัญชีรับจายยุทธภัณฑตามแบบที่กระทรวงกลาโหมกําหนด พรอมทั้ง

นําสงบัญชีรับจายยุทธภัณฑแจงใหกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน 
(๔) กรณีที่ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑส้ินอายุลงหรือกําลังจะสิ้นอายุลง ใหทําการ

รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของนําเสนอเลขาธิการเพื่อลงนามในหนังสือถึงกระทรวงกลาโหมขอตออายุ
ใบอนุญาต มีซึ่งยุทธภัณฑ 

(๕) ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจํานวน และรายงานการใชเส้ือเกราะปองกัน
กระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดเสนอตอผูอนุญาตทุกส้ินเดือนมีนาคมของทุกป หรือตามที่ผู
อนุญาตจะมีคําส่ัง 



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 
 

(๖) จัดทําหนังสืออนุญาตใหมีและใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ด
ระเบิดตามแบบที่เลขาธิการกําหนดเสนอผูอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตตามขอ ๑๕ 

(๗) รายงานผูอนุญาตทันทีเมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตเสียชีวิต หรือตองระวาง
โทษจําคุก 

(๘) รายงานความเห็นเสนอตอผูอนุญาตเพื่อเพิกถอนการอนุญาตเมื่อปรากฏวา
ผูรับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ หรือขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๐ 

(๙) รวบรวมรายงานตามขอ ๑๓ (๒) (๑) (๓) (๔) และ (๕) และรายงาน
ความเห็นเสนอตอผูอนุญาต 

(๑๐) รวบรวมความตองการในการใชเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกัน
สะเก็ดระเบิดของสํานักงาน และพิจารณาเสนอความเห็นตอเลขาธิการเพื่อดําเนินการจัดซื้อเส้ือ
เกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดมาใชใหสอดคลองกับภารกิจและความจําเปน 

(๑๑) รับการสงคืนตามขอ ๒๐ หรือขอ ๒๑ และตรวจสอบสภาพหรือรายงานตอ
ผูอนุญาตตามขอ ๒๑ วรรคสอง 

(๑๒) ติดตามการชดใชคาเสียหายตามขอ ๑๓ (๗) และรายงานพรอม
ความเห็นเสนอตอผูอนุญาต 

(๑๓) เสนอใหมีการทําลายหรือจําหนายเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกัน
สะเก็ดระเบิดที่หมดอายุหรือชํารุดเสื่อมสภาพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุตอ
เลขาธิการ 

(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เลขาธิการเห็นสมควรและมอบหมาย การรายงาน
ตาม (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๑) และ (๑๒) ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
 

หมวด ๖ 
การเพิกถอนการอนุญาต 

   
 
ขอ ๑๘  เมื่อผูรับอนุญาตเสียชีวิต ใหการอนุญาตเปนอันสิ้นผล 
 
ขอ ๑๙  ผูรับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๐ 
(๒) ไมปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศของเลขาธิการตามขอ ๕ 
(๓) ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการใชเส้ือเกราะปองกันกระสุน

หรือปองกันสะเก็ดระเบิด 
(๔) เมื่อผูอนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตามขอ 

๑๗ (๘) 
 

หมวด ๗ 



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 
 

การสงคืน การชดใชคาเสียหาย และการจําหนาย 
   

 
ขอ ๒๐  การสงคืนเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดใหถือ

ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) การสงคืนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจหรือเมื่อถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือเมื่อครบ

กําหนดการอนุญาตตามขอ ๑๓ (๖) ใหสงคืนทันที แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๕ วันนับแตวันเสรจ็ภารกจิ 
หรือมีคําส่ังเพิกถอน หรือเมื่อครบกําหนด 

(๒) ผูรับอนุญาตเสียชีวิต ใหสงคืนภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ผู รับอนุญาต
เสียชีวิต 

 
ขอ ๒๑  ในกรณีผูรับอนุญาตเสียชีวิตตามขอ ๑๘ ใหบุคคลดังตอไปนี้มีหนาที่

สงคืนซึ่งเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดแทนผูรับอนุญาตตอผูอนุญาต 
(๑) ผูบังคับบัญชาของผูอนุญาต 
(๒) สามีหรือภริยาของผูรับอนุญาต 
(๓) บุพการีของผูรับอนุญาต 
(๔) ผูสืบสันดานของผูรับอนุญาต 
(๕) ผูจัดการมรดกของผูรับอนุญาต 
(๖) ผูที่ครอบครอง 
ในกรณีที่ปรากฏวาเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดตามวรรค

หนึ่งสูญหายไมสามารถนําสงคืนได ใหบุคคลตาม (๒) - (๖) แลวแตกรณี แจงผูบังคับบัญชาของ
ผูรับอนุญาตทราบโดยทันทีเพ่ือแจงใหนายทะเบียนรายงานผูอนุญาตตอไป 

การแจงและรายงานตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
 
ขอ ๒๒  ในการชดใชคาเสียหายตามขอ ๑๓ (๗) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
ขอ ๒๓  กรณีเส้ือเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดหมดอายุการใช

งานหรือเส่ือมสภาพหรือชํารุดจนไมอาจใชประโยชนได ใหดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พันตาํรวจเอก ยุทธบูล  ดิสสะมาน 

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 

ดลธี/พิมพ 
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 
 

 


