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ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน   
เพื่อให้มาตรการควบคุมเก่ียวกับการมีและใช้อาวุธและเครื่องกระสุนปืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบภารกิจของสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบข้อ  ๘  (๔)  แห่งกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและการมอบให้ประชาชนมีและ 
ใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  พ.ศ.  ๒๔๙๐  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวง ฯ  จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
การใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนปืน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ระเบียบ  หรือคําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตามกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน   

เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  
และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“อาวุธปืน”  หมายความว่า   อาวุธปืนที่ ได้รับอนุญาตให้มีและใช้จากคณะกรรมการ   
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้ทําเครื่องหมายและบัญชีไว้แล้ว 

“เครื่องกระสุนปืน”  หมายความว่า  เครื่องกระสุนปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้จากคณะกรรมการ 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  เลขาธิการ  หรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย 
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“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้และให้มีอาวุธปืนติดตัว
จากผู้อนุญาต 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน  ตามระเบียบนี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกคําส่ังหรือประกาศ  

เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ อาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืนของสํานักงานให้นําไปใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการเท่านั้น 

ข้อ ๗ ให้สํานักงานจัดให้มีที่สําหรับเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของสํานักงาน 
ซ่ึงมีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

ข้อ ๘ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิได้รบัอนุญาตให้ใช้และให้มีอาวุธปืนติดตัวจากผู้อนุญาต
ตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๙ การอนุญาตให้ใช้อาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืนของสํานักงาน  ให้ผู้อนุญาตพิจารณา
อนุญาตเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความจําเป็นต้องใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน  และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ระเบียบนี้กําหนด 

หมวด  ๓ 
ผู้รับอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จะขออนุญาตใช้อาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืนต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) คุณสมบัติ 
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   (๑) ต้องเป็นข้าราชการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
    (ก) เป็นข้าราชการของสํานักงานซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ

ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

    (ข) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นไป 

    (ค) เป็นข้าราชการตํารวจหรือทหาร  ตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 
    (ง) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  ตั้งแต่ระดับ  ๔  หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป 
   (๒) ไม่เคยมีพฤติการณ์เส่ือมเสียเก่ียวกับการใช้อาวุธปืน 
   (๓) ได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนจากทางราชการทหารหรือตํารวจมาแล้ว

หรือผ่านหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้อาวุธปืนจากหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
หน่วยงานดังกล่าว 

  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (๑) เป็นบุคคลที่มีร่างกายพิการ  ทุพพลภาพ  วิกลจริต  จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ

หรือติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๒) เป็นผู้มีชื่อเสียงในทางทุจริต  เส่ือมเสียในทางศีลธรรม  หรือมีพฤติการณ์

เป็นภัยต่อสังคม 
ข้อ ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๐  ผู้ใดมีความจําเป็นต้องใช้อาวุธปืน   

และเครื่องกระสุนปืนของสํานักงาน  ให้ยื่นคําขอพร้อมหลักฐานตามที่นายทะเบียนกําหนดต่อผู้บังคับบัญชา  
เพื่อให้รับรองเหตุผลและความจําเป็นในการขอใช้  ก่อนเสนอคําขอตอ่ผู้อนุญาตต่อไป 

คําขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ ๑๒ เม่ือผู้อนุญาตพิจารณาคําขอตามข้อ  ๑๑  แล้ว  หากเห็นชอบกับคําขอดังกล่าว 

ให้อนุญาตให้ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน  ทั้งนี้  จะอนุญาตได้ไม่เกินคราวละหนึ่งปี 
ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับอนุญาตตามข้อ  ๑๒  แล้ว  ให้ผู้รับอนุญาตไปยื่นขอรับอาวุธปืน  และ

เครื่องกระสุนปืนจากนายทะเบียน  โดยทําหลักฐานมอบไว้แก่นายทะเบียน 
หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ ๑๔ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเก่ียวกับอาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืนของสํานักงาน  ดังนี้ 
(๑) ดูแลรักษาให้ดีที่สุดเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเองและให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ 
(๒) รายงานสภาพให้นายทะเบียนทราบทุกหกเดือนนับแต่วนัที่ได้รับอนุญาต 
(๓) รายงานการใช้ต่อนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้ 
(๔) รายงานเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตหรือนายทะเบียนในทันทีที่ เกิดการชํารุด  สูญหาย   

บุบสลายหรือถูกทําลาย 
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(๕) นําส่งคืนนายทะเบียนทันทีเม่ือเสร็จส้ินภารกิจ  หรือเม่ือถูกเพิกถอนการอนุญาต  หรือ 
เม่ือครบกําหนดการอนุญาต  หรือเม่ือพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ชดใช้ความเสียหายอย่างใด ๆ  ที่เกิดขึ้น  เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากการใช้งานปกติ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร 
การรายงานตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และการส่งคืนตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การพา 

 
 

ข้อ ๑๕ ในการพาอาวุธปืนผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ  ๙  ของกฎกระทรวง
การมีและใช้อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  และส่ิงเทียมอาวุธปืน  ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  
และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยเคร่งครัด   

ผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่พาอาวุธปืนไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว  หรือ  
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน  ห้ามผู้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมือง  หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ  การรื่นเริง  หรือ
การอ่ืนใด  เว้นแต่ในกรณีที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน   

ห้ามผู้รับอนุญาตทําการยิงหรือทําการทดสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๕  การพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ในกรณีผู้รับอนุญาตแต่งเครื่องแบบ  ให้พาไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อยโดยใส่ซองปืน

หรือกระเป๋าถือ 
(๒) ในกรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้แต่งเครื่องแบบ  ให้พาไปโดยมิดชิดไม่เป็นที่สังเกตหรือแลเห็น

จากบุคคลอ่ืนโดยง่าย 
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนถูกยึดตามกฎหมาย  ให้ผู้รับอนุญาตรีบรายงาน

ต่อผู้อนุญาตโดยเร็ว 

หมวด  ๕ 
นายทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการระดับชํานาญการขึ้นไปหนึ่งคนเป็นนายทะเบียน   
และอาจแต่งตั้งข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนตามที่เห็นสมควร  โดยให้มี
อํานาจหน้าที่เก่ียวกับอาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืนของสํานักงาน  ดังนี้ 



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๑) จัดระบบการควบคุมและเก็บรักษา 
(๒) กําหนดแนวทางการเบิกจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๓) ตรวจสอบสภาพ  ตรวจนับจํานวน  และรายงานการใช้เสนอต่อผู้อนุญาตทุกส้ินเดือน

มีนาคมของทุกปี  หรือตามที่ผู้อนุญาตจะมีคําส่ัง 
(๔) จัดทําหนังสืออนุญาตให้ใช้อาวุธปืนและให้มีอาวุธปืนติดตัวตามแบบที่เลขาธิการกําหนด

เสนอผู้อนุญาตตามข้อ  ๑๒ 
(๕) รายงานผู้อนุญาตทันทีเม่ือปรากฏว่าผู้รับอนุญาตเสียชีวิต 
(๖) รายงานความเห็นเสนอต่อผู้อนุญาต  เพื่อเพิกถอนการอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับอนุญาต

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖ 
(๗) รวบรวมรายงานตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และรายงานความเห็นเสนอผู้อนุญาต 
(๘) รับการส่งคืนตามข้อ  ๒๒  หรือข้อ  ๒๓  และตรวจสอบสภาพ  หรือรายงานต่อผู้อนุญาต  

ตามข้อ  ๒๓  วรรคสอง 
(๙) ติดตามการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ  ๑๔  (๖)  และรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อ 

ผู้อนุญาต 
(๑๐) เสนอให้มีการจําหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน  ที่ชํารุดเส่ือมสภาพตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ  และรายงานการจําหน่ายต่อกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่เลขาธิการเห็นสมควรและมอบหมาย 
การรายงานตาม  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ ๑๙ เม่ือผู้อนุญาตเห็นสมควร  หรือได้รับรายงานความเห็นของนายทะเบียนตาม 

ข้อ  ๑๘  (๑๐)  ผู้อนุญาตอาจส่ังให้มีการทําลายเครื่องกระสุนปืนเก่าที่เส่ือมสภาพหรือหมดอายุได้ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการทราบ  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จําหน่ายออกจากบัญชีประจําการอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  และวัตถุระเบิด  
ตามกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  และส่ิงเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจ  และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

หมวด  ๖ 
การส้ินผลและการเพิกถอนการอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๐ เม่ือผู้รับอนุญาตเสียชีวิต  ให้การอนุญาตเป็นอันส้ินผล 
ข้อ ๒๑ ผู้รับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐ 
(๒) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศ  ที่เลขาธิการกําหนดตามข้อ  ๕ 



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๓) ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเก่ียวกับการใช้อาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืน 
(๔) เม่ือผู้อนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตามข้อ  ๑๘  (๖) 

หมวด  ๗ 
การส่งคืนและการชดใช้ค่าเสียหาย 

 
 

ข้อ ๒๒ การส่งคืนอาวุธปืน  และเครื่องกระสุนปืน  ให้ส่งคืนทันทีเม่ือเสร็จส้ินภารกิจหรือเม่ือมี
คําส่ังเพิกถอนการอนุญาต  หรือเม่ือครบกําหนดการอนุญาต  หรือเม่ือพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
เว้นแต่กรณีมีเหตุผลและความจําเป็นทําให้ไม่อาจส่งคืนได้  ก็ให้ส่งคืนภายในห้าวันนับแต่วันที่เหตุผลและ
ความจําเป็นนั้นส้ินสุดลง 

ข้อ ๒๓ การส่งคืนอาวุธปืน  หรือเครื่องกระสุนปืน  กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต  ให้ส่งคืน
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตเสียชีวิต  ทั้งนี้  ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่นําส่งคืนต่อนายทะเบียน 

(๑) ผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาต 
(๒) สามีหรือภริยาของผู้รับอนุญาต 
(๓) ผู้บุพการีของผู้รับอนุญาต 
(๔) ผู้สืบสันดานของผู้รับอนุญาต 
(๕) ผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาต  หรือ 
(๖) ผู้ครอบครอง 
ในกรณีที่ปรากฏว่าอาวุธปืน  หรือเครื่องกระสุนปืน  ตามวรรคหนึ่งสูญหาย  ไม่สามารถนําส่งคืนได้

ให้บุคคลตาม  (๒) - (๖)  แล้วแต่กรณี  แจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้รับอนุญาตทราบโดยทันที  เพื่อแจ้งให้
นายทะเบียนรายงานผู้อนุญาตต่อไป 

การแจ้งและรายงานตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ ๒๔ การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ  ๑๔  (๖)  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

หมวด  ๘ 
การควบคุมและกํากับดูแล 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด  หากกระทําการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  เลขาธิการอาจพิจารณาดําเนินการแก่ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พันตํารวจเอก  สีหนาท  ประยูรรัตน์ 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


