
115กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

(๑๐) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้บุคคลมี
และใช้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

อาวุธปืนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องไม่เป็นชนิดและขนาดที่มี
อานุภาพร้ายแรงเกินอาวุธปืนของทางราชการทหารหรือตํารวจที่ขึ้นบัญชีประจําการไว้ 

เครื่องกระสุนปืนตาม (๙) ต้องไม่เป็นชนิดและขนาดที่มีอานุภาพร้ายแรงเกินเครื่อง
กระสุนปืนของทางราชการทหารหรือตํารวจที่มีและใช้ในราชการ 

 
ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพ
ไทย ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และผู้แทนกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ตาม

ข้อ ๔ และอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามข้อ ๕ ที่จะให้แต่ละหน่วยราชการตามข้อ ๒ และ
รัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๓ มีและใช้ได้ 

(๒) กําหนดหรือให้ความเห็นชอบเขตพื้นที่และภารกิจในการใช้อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ 

(๓) ออกระเบียบเพ่ือให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติ 
หรือให้ความเห็นชอบระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดของหน่วย
ราชการ ตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ 

(๔) ตรวจสอบการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ของหน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓  ทั้งนี้ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้แต่งตั้งขึ้นปฏิบัติหน้าท่ีแทนหรือช่วยเหลือได้ 

 
ข้อ ๗  ผู้ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามกฎกระทรวงนี้ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําหรือพนักงานราชการของหน่วยราชการ 

หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจําของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
(๔) ได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดน้ัน ๆ 

จากทางราชการทหารหรือตํารวจมาแล้ว 



116 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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 
 

ข้อ ๑๐  หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ต้องให้ความสะดวกแก่
คณะกรรมการตามข้อ ๖ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายในการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

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 
 

(๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลท่ีมีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบหรือติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นผู้มีช่ือเสียงในทางทุจริต เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณ์เป็น

ภัยต่อสังคม 
ความใน (๓) ของ (ก) ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนซึ่งได้รับมอบหมายให้มีและใช้อาวุธ

ปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดจากทางราชการเพื่อช่วยเหลือราชการของทหารหรือตํารวจ  
ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นชอบ 

 
ข้อ ๘  ให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อทํา

เครื่องหมายและทําบัญชีก่อนนําไปใช้ 
(๒) จัดทําบัญชีประจําการสําหรับการขึ้นบัญชี การเบกิจ่าย และการจําหน่ายบัญชี 

เพื่อควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามแบบที่กําหนด
ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งส่งสําเนาบัญชีให้กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการตามข้อ ๖ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันขึ้นบัญชีประจําการหรือจําหน่ายออกจากบัญชีประจําการ  ทั้งนี้ การ
ปฏิบัติดังกล่าวให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการทุกครั้งด้วย 

(๓) จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่มั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๖ 

 
ข้อ ๙  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการที่ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปืน หรือวัตถุระเบิดของหน่วยราชการตามข้อ ๒ หรือพนักงานหรือลูกจ้างประจําที่ใช้อาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปืนของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ที่จะพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไป
นอกบริเวณที่ต้ังของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่มิใช่เหตุฉุกเฉินต้องมีหนังสืออนุญาตที่
หัวหน้าหน่วยราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ
นั้นมอบหมายออกให้ติดตัวไปด้วย  ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบท่ีกําหนดท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

การพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจตาม
วรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ กําหนด
หรือเห็นชอบ เว้นแต่กรณีเพ่ือการฝึกอบรมหรือเพื่อการซ่อมบํารุง 

การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดสําหรับประชาชนในระหว่างการ
ช่วยเหลือราชการตามข้อ ๗ วรรคสอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๖ (๓) 

 



117กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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 
 

ข้อ ๑๐  หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ต้องให้ความสะดวกแก่
คณะกรรมการตามข้อ ๖ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายในการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

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 
 

(๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลท่ีมีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบหรือติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นผู้มีช่ือเสียงในทางทุจริต เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือมีพฤติการณ์เป็น

ภัยต่อสังคม 
ความใน (๓) ของ (ก) ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนซึ่งได้รับมอบหมายให้มีและใช้อาวุธ

ปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดจากทางราชการเพื่อช่วยเหลือราชการของทหารหรือตํารวจ  
ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นชอบ 

 
ข้อ ๘  ให้หน่วยราชการตามข้อ ๒ และรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อทํา

เครื่องหมายและทําบัญชีก่อนนําไปใช้ 
(๒) จัดทําบัญชีประจําการสําหรับการขึ้นบัญชี การเบกิจ่าย และการจําหน่ายบัญชี 

เพื่อควบคุมชนิด ขนาด และจํานวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามแบบที่กําหนด
ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งส่งสําเนาบัญชีให้กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการตามข้อ ๖ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันขึ้นบัญชีประจําการหรือจําหน่ายออกจากบัญชีประจําการ  ทั้งนี้ การ
ปฏิบัติดังกล่าวให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการทุกครั้งด้วย 

(๓) จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่มั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๖ 

 
ข้อ ๙  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการที่ใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปืน หรือวัตถุระเบิดของหน่วยราชการตามข้อ ๒ หรือพนักงานหรือลูกจ้างประจําที่ใช้อาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปืนของรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๓ ที่จะพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไป
นอกบริเวณที่ต้ังของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่มิใช่เหตุฉุกเฉินต้องมีหนังสืออนุญาตที่
หัวหน้าหน่วยราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ
นั้นมอบหมายออกให้ติดตัวไปด้วย  ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบท่ีกําหนดท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

การพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ต้ังของรัฐวิสาหกิจตาม
วรรคหน่ึง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ กําหนด
หรือเห็นชอบ เว้นแต่กรณีเพื่อการฝึกอบรมหรือเพื่อการซ่อมบํารุง 

การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดสําหรับประชาชนในระหว่างการ
ช่วยเหลือราชการตามข้อ ๗ วรรคสอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในข้อ ๖ (๓) 

 



118 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการ
กําหนดหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด 
รวมท้ังกําหนดประเภทของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ที่ให้หน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจมีและใช้ได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ตลอดจนเพ่ิมเติมให้พนักงานราชการใช้อาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดของหน่วยราชการได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ ผู้ตรวจ 

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

 
 
 

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 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 
๑. แบบหนังสืออนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไปนอก

บริเวณที่ต้ังของหน่วยราชการ 
๒. แบบหนังสืออนุญาตพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ต้ัง

ของรัฐวิสาหกิจ 
๓. บัญชีประจําการอาวุธปืน 
๔. บัญชีประจําการเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



119กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการ
กําหนดหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด 
รวมท้ังกําหนดประเภทของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ที่ให้หน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจมีและใช้ได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ตลอดจนเพ่ิมเติมให้พนักงานราชการใช้อาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดของหน่วยราชการได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ ผู้ตรวจ 

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

 
 
 

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 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 
๑. แบบหนังสืออนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดออกไปนอก

บริเวณที่ต้ังของหน่วยราชการ 
๒. แบบหนังสืออนุญาตพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนออกไปนอกบริเวณที่ต้ัง

ของรัฐวิสาหกิจ 
๓. บัญชีประจําการอาวุธปืน 
๔. บัญชีประจําการเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



120 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



121กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



122 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



123กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



124 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



125กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



126 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



127กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



128 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



129กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



130 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



131กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



132 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



133กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



134 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



135กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



136 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



137กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



138 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



139กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



140 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



141กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



142 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



143กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



144 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



145กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



146 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



147กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



148 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



149กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



150 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



151กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



152 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



153กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



154 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



155กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



156 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



157กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



158 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



159กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน


