
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
วาดวยการมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของพนักงาน

เจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
มีมาตรการควบคุมการมีและใชอาวุธ และเคร่ืองกระสุนปน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตามขอ ๖ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 
๒๔๙๐ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วาดวยการมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“อาวุธปน” หมายความวา อาวุธปนที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชจากคณะกรรมการ

ตาม ขอ ๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดทํา
เครื่องหมายไวแลว 

“เครื่องกระสุนปน” หมายความวา เครื่องกระสุนปนที่ไดรับอนุญาตใหมีและใช
จากคณะกรรมการตามขอ ๖ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการ ผู อํานวยการ หรือผูซึ่งเลขาธิการ
มอบหมาย 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชและ
ใหมีอาวุธปนติดตัวจากผูอนุญาต 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งเลขาธิการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่นายทะเบยีน
อาวุธปนเครื่องกระสุนปนและเครื่องกระสุนปน ตามระเบียบนี้ 

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

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและคดี สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการและคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 



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 
 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
ขอ ๔  อาวุธปน และเครื่องกระสุนปนของสํานักงานใหนําไปใชเฉพาะเพ่ือ

ประโยชนของทางราชการเทานั้น 
 
ขอ ๕  ใหสํานักงานจัดที่สําหรับเก็บรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของ

สํานักงานที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 

หมวด ๒ 
ผูอนุญาต 

   
 
ขอ ๖  การอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเครื่องกระสุนปนของสํานักงาน ให

กระทําไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนผูอนุญาต ใหอนุญาต

เฉพาะพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีความจําเปนตอง
ใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระเบียบนี้กําหนด 

(๒) กรณีผูอํานวยการเปนผูอนุญาต ใหอนุญาตไดเฉพาะพนักงานเจาหนาที่ใน
สํานักตรวจสอบและคดีดังนี้ 

(ก) อาวุธปน อนุญาตไดไมเกินคนละหนึ่งกระบอกตอครั้ง 
(ข) เครื่องกระสุนปน อนุญาตไดไมเกินครั้งละหาสิบนัด 

 
หมวด ๓ 

ผูรับอนุญาต 
   

 
ขอ ๗  พนักงานเจาหนาที่ผูประสงคจะขออนุญาตมีและใชอาวุธปน และเครื่อง

กระสุนปนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป 
(๒) ไมเคยมีพฤติการณเส่ือมเสียเกี่ยวกับการใชอาวุธปน 
(๓) ไดรับการฝกอบรมการใชอาวุธปนจากทางการทหารหรือตํารวจมาแลว 
 
ขอ ๘  พนักงานเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติตามขอ ๗ ผูใดมีความจําเปนตองใชอาวุธ

ปน และเครื่องกระสุนปนของสํานักงาน ใหย่ืนคําขอพรอมหลักฐานตามที่นายทะเบียนกําหนดตอ



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 
 

ผูบังคับบัญชา เพ่ือใหรับรองเหตุผลและความจําเปนในการขอมีและใช กอนเสนอคําขอตอผู
อนุญาตตอไปคําขอตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ขอ ๙  เมื่อผูอนุญาตพิจารณาคําขอตามขอ ๘ แลว หากเห็นชอบกับคําขอ

ดังกลาว ใหอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว  ทั้งนี้ จะอนุญาตไดไม
เกินคราวละหนึ่งป 

 
ขอ ๑๐  เมื่อไดรับอนุญาตตามขอ ๙ แลว ใหผูรับอนุญาตไปยื่นขอรับอาวุธปน 

และเคร่ืองหมายกระสุนปนจากนายทะเบียน โดยทําหลักฐานมอบไวแกนายทะเบียนหลักฐานตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ขอ ๑๑  ผู รับอนุญาตมีหนาที่ เ ก่ียวกับอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนของ

สํานักงาน ดังนี้ 
(๑) ดูแลรักษาใหดีที่สุด เสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 
(๒) รายงานสภาพใหนายทะเบียนทราบทุกหกเดือน 
(๓) รายงานการใชตอนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช 
(๔) รายงานเปนหนังสือตอผูอนุญาตหรือนายทะเบียนในทันทีที่เกิดการชํารุด 

สูญหาย บุบสลายหรือถูกทําลาย 
(๕) นําสงคืนนายทะเบียนทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจ หรือเมื่อถูกเพิกถอนการ

อนุญาต หรือเมื่อครบกําหนดการอนุญาต 
(๖) ชดใชความเสียหายอยางใด ๆ ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดเพราะ

เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการใชงานปกติ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวของตามที่ผูอนุญาตเห็นสมควร 
การรายงานตาม (๒) (๓) และ (๔) และการสงคืนตาม (๕) ใหเปนไปตามแบบ

ที่เลขาธิการกําหนด 
 
ขอ ๑๒  ผูรับอนุญาตจะตองไมพาอาวุธปนไปในลักษณะที่กอใหเกิดความ

หวาดกลัว หรืออาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่นหามผูรับอนุญาตพาอาวุธปนไปในเมือง 
หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผย หรือโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือพาไปในชุมชนที่ไดจัดใหมี
ข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริง หรือการอื่นใด เวนแตในกรณีที่อยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหามผูรับอนุญาตทําการยิงหรือทําการ
ทดสอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนโดยไมมีเหตุอันควร 

 
ขอ ๑๓  ในกรณีที่อาวุธปน และเครื่องกระสุนปนถูกยึดตามกฎหมาย ใหผูรับ

อนุญาตรีบรายงานตอผูอนุญาตโดยเร็ว 
 

หมวด ๔ 



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 
 

นายทะเบียน 
   

 
ขอ ๑๔  ใหเลขาธิการแตงตั้งขาราชการระดับ ๖ ข้ึนไปหนึ่งคนเปนนายทะเบียน 

โดยใหมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปนของสํานักงาน ดังนี้ 
(๑) จัดระบบการควบคุมและเก็บรักษา 
(๒) กําหนดแนวทางการเบิกจายและควบคุมการเบิกจายใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(๓) ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจํานวน และรายงานการใชเสนอตอผูอนุญาตทุก

ส้ินเดือนมีนาคมของทุกป หรือตามที่ผูอนุญาตจะมีคําส่ัง 
(๔) จัดทําหนังสืออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนและหนังสืออนุญาตใหมีอาวุธปน

ติดตัวตามแบบที่เลขาธิการกําหนดเสนอผูอนุญาตตามขอ ๙ 
(๕) รายงานผูอนุญาตทันทีเมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตเสียชีวิต 
(๖) รายงานความเห็นเสนอตอผูอนุญาต เพ่ือเพิกถอนการอนุญาตเมื่อปรากฏวา

ผูอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ 
(๗) รวบรวมรายงานตามขอ ๑๑ (๒) (๓) และ (๔) และรายงานความเห็น

เสนอผูอนุญาต 
(๘) รับการสงคืนตามขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ และตรวจสอบสภาพ หรือรายงานตอ

ผูอนุญาตตามขอ ๑๙ วรรคสอง 
(๙) ติดตามการชดใชคาเสียหายตามขอ ๑๑ (๖) และรายงานพรอมความเห็น

เสนอตอผูอนุญาต 
(๑๐) เสนอใหมีการจําหนายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ที่ชํารุดเสื่อมสภาพ

ตามระเบียบสํานักงานวาดวยการพัสดุ และรายงานการจําหนายตอคณะกรรมการตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เลขาธิการเห็นสมควรและมอบหมาย 
การรายงานตาม (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ขอ ๑๕  เมื่อผูอนุญาตเห็นสมควร หรือไดรับรายงานความเห็นของนายทะเบียน

ตามขอ ๑๔ (๑๐) ผูอนุญาตอาจสั่งใหมีการทําลายเครื่องกระสุนปนเกาที่หมดอายุได ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ

 
หมวด ๕ 

การเพิกถอนอนุญาต 
   

 
ขอ ๑๖  เมื่อผูรับอนุญาตเสียชีวิต ใหการอนุญาตเปนอันสิ้นผล 
 



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 
 

ขอ ๑๗  ผูรับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ 
(๒) ไมปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศ ที่เลขาธิการออกตามขอ ๒๒ 
(๓) ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุน

ปน 
(๔) เมื่อผูอนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตาม 

ขอ ๑๔ (๖) 
 

หมวด ๖ 
การสงคืนและการชดใชคาเสียหาย 

   
 
ขอ ๑๘  การสงคืนอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน ใหสงคืนทันทีเมื่อเสร็จสิ้น

ภารกิจ หรือมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาตหรือเมื่อครบกําหนดการอนุญาต เวนแตมีเหตุผลและ
ความจําเปน ใหสงคืนภายในหาวัน 

 
ขอ ๑๙  การสงคืนอาวุธปน หรือเครื่องกระสุนปน กรณีผูรับอนุญาตเสียชีวิต ให

สงคืนภายในสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตเสียชีวิต  ทั้งนี้ ใหบุคคลดังตอไปนี้มีหนาที่นําสงคืนตอ
นายทะเบียน 

(๑) ผูบังคับบัญชาของผูรับอนุญาต 
(๒) สามีหรือภริยาของผูรับอนุญาต 
(๓) ผูบุพการีของผูรับอนุญาต 
(๔) ผูสืบสันดานของผูรับอนุญาต 
(๕) ผูจัดการมรดกของผูรับอนุญาต หรือ 
(๖) ผูครอบครอง 
ในกรณีที่ปรากฏวาอาวุธปน หรือเคร่ืองกระสุนปน ตามวรรคหนึ่งสูญหายไม

สามารถนําสงคืนไดใหบุคคลตาม (๒) - (๖) แลวแตกรณี แจงผูบังคับบัญชาของผูรับอนุญาต
ทราบโดยทันที เพ่ือแจงใหนายทะเบียนรายงานผูอนุญาตตอไป 

การแจงและรายงานตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
 
ขอ ๒๐  ในการชดใชคาเสียหายตามขอ ๑๑ (๖) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่
 

หมวด ๗ 
การกํากับดูแล 

   
 



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 
 

ขอ ๒๑  ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ 
คําส่ัง หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พลตํารวจตรี พีรพันธุ  เปรมภูต ิ

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/พิมพ 
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 
 

 


