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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่ อหน่วยงานของรัฐ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อใช้คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และมาตรการควบคุม
การมี การใช้ และการพกพาอาวุ ธ ปืน เครื่ อ งกระสุ นปืน และอุ ป กรณ์ เ กี่ย วข้อ ง ให้ เ ป็ นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการมี การใช้ และการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต กฎหมายว่าด้วยความผิ ด เกี่ย วกับ การเสนอราคา ต่อ
หน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
“อาวุ ธ ปื น ” หมายความว่ า อาวุ ธ ปื น ของส านั ก งานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ให้ มี แ ละใช้
ตามกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ของหน่ ว ยราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ และการมอบให้ ป ระชาชนมี แ ละใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ออกตามความในพระราชบั ญญัติ อาวุธปืน เครื่ อ งกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้หมายความรวมถึงอาวุธปืน
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ของประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
“เครื่องกระสุนปืน ” หมายความว่า เครื่องกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืน และให้หมายความ
รวมถึงเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในการฝึกซ้อมด้วย
“อุปกรณ์เกี่ยวข้อง” หมายความว่า เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการหรือผู้ซึ่งปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ
ไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่และได้รับอนุญาตให้มี ใช้ พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้อง และมีติดตัว
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การมี การขอใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องของสานักงาน
ให้ ผู้ มี อ านาจอนุ ญาตพิ จ ารณาเบิก จ่า ยแก่ผู้ รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่ ต้อ งนาไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ของ
ทางราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและกลับมาถึงหน่วยงานที่ตนปฏิบัติราชการแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับ
อนุญาตต้องส่งคืนเพื่อเก็บรักษาทันที เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ติดตัวเป็นประจา
ข้อ ๗ ในกรณีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่เป็นของประธานกรรมการ
ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่มีความจาเป็นต้องนาไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ในการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา การตรวจสอบทรัพย์สินหรือหนี้สิน การสอบสวน
การตรวจสอบเบื้องต้น การไต่สวนเบื้องต้น หรือการไต่สวนเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้นาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และอุปกรณ์เกี่ยวข้องดังกล่าวมาเพื่อขอใช้และพกพากับนายทะเบียน
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ข้อ ๘ ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี ส ถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาอาวุ ธ ปื น เครื่ อ งกระสุ น ปื น และอุ ป กรณ์
เกี่ยวข้องของสานักงานที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย
โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ส่วนกลาง ให้ผู้อานวยการสานักหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ
(๒) สานั กงาน ป.ป.ช. ภาค และสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ให้รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาคหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบ
ในกรณีตาม (๑) และ (๒) จะให้มีผู้ช่วยผู้รับผิดชอบตามจานวนที่เห็นสมควร เป็นผู้ช่วยร่วม
รับผิดชอบในการเบิกจ่าย ฝาก เก็บ และดูแลรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องก็ได้
การบารุงรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานกาหนด
หมวด ๒
การมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๑
การอนุญาต
ข้อ ๙ ในการมี การใช้ และการพกพา ให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตมี ใช้
พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัวได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้อนุญาตเฉพาะบุคคล ดังนี้
(ก) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการไต่สวน
(ข) หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ให้อนุญาตเฉพาะอาวุธปืนของผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่เป็นอาวุธปืนของผู้รับอนุญาตเท่านั้น
ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีสิทธิที่จะมี ใช้ พกพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัว ทั้งของสานักงานและของส่วนตัวตามระเบียบนี้ โดยให้
ผู้อนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวตามวาระการดารงตาแหน่ง
ข้อ ๑๐ ในกรณี บุ ค คลตามข้ อ ๙ (๑) ประสงค์ จ ะขออนุ ญ าตมี ใช้ พกพาอาวุ ธ ปื น
เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัว ต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็น กรรมการไต่สวนที่มิใช่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพฤติการณ์เสื่อมเสียเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ในการพกพาอาวุธปืน โดยสามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างปลอดภัย
(๓) เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการจั บ และควบคุ ม ตั ว
ผู้ถูกกล่าวหา การตรวจสอบทรัพย์สินหรือหนี้สิน การสอบสวน การตรวจสอบเบื้องต้น การไต่สวน
เบื้องต้น หรือการไต่สวนเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือรักษาทรัพย์สินอันสาคัญของรัฐ
(๔) เป็นผู้ที่ได้รั บการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน หรือผ่านหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น
ข้อ ๑๑ กรรมการไต่ ส วนที่ มิ ใ ช่ ป ระธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ที่ มี
ความจาเป็นต้องใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนของสานักงาน จะขออนุญาตมี ใช้ พกพาอาวุธปืน
เครื่ อ งกระสุน ปืน อุ ป กรณ์ เกี่ย วข้องและมีติด ตัว ให้ ยื่ นค าขอพร้อ มหลักฐานต่อเลขาธิการในกรณี
ที่เป็นกรรมการไต่สวนที่มิใช่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้รับรองเหตุผล
ความจาเป็นก่อนเสนอคาขอต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป
หั ว หน้ า พนั ก งานไต่ ส วน พนั ก งานไต่ ส วน และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ มี
ความจาเป็นต้องใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนของสานักงาน จะขออนุญาตมี ใช้ พกพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัว ให้ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เพื่อให้รับรองเหตุผลความจาเป็นก่อนเสนอคาขอต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป
คาขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการไต่สวนที่มิใช่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีคุณสมบัติ
และหน้ า ที่ ตามข้ อ ๑๐ ซึ่ ง มี อ าวุธ ปื นที่ ได้รั บอนุญ าตให้ มีแ ละใช้ ตามกฎหมายว่า ด้วยอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ประสงค์จะนาอาวุธปืนมาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเพราะเหตุได้ปฏิบัติหน้าที่ร าชการ ให้ยื่นคาขอต่อผู้อนุญาต พร้อมสาเนา
หลักฐานการได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน โดยให้ยื่นคาขอตามแบบที่สานักงานกาหนด
หั ว หน้ า พนั ก งานไต่ ส วน พนั ก งานไต่ ส วน และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ ตามข้อ ๑๐ ซึ่งมีอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ ตามกฎหมายว่าด้วย
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ประสงค์จะนาอาวุธปืน
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มาใช้ ใ นการปฏิ บัติห น้ าที่ ราชการหรือ เพราะเหตุไ ด้ปฏิ บั ติหน้า ที่ ราชการ ให้ ยื่ น ค าขอต่อผู้อนุญาต
พร้อมสาเนาหลักฐานการได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน โดยให้ยื่นคาขอตามแบบที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๒๔ การอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์
เกี่ยวข้องและมีติดตัว ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินสี่ปี เว้นแต่กรรมการไต่สวนที่มิใช่ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี
แบบหนั ง สื อ อนุ ญาตให้ พ กพาอาวุธปื น เครื่ อ งกระสุน ปื น อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วข้ อ งและมีติด ตัว
ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้
การอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัว สานักงาน
อาจเพิกถอนการอนุญาตเป็นรายกรณี หรือก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้รับอนุญาตได้รับอนุญาตให้มี ใช้ พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์
เกี่ยวข้องแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตนาหลักฐานการอนุญาตยื่นขอรับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของสานักงาน
ต่อนายทะเบียน เพื่อนาไปใช้ในราชการต่อไป
เมื่อนายทะเบียนได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดาเนินการเบิกจ่ายอาวุธปืนให้แก่ผู้รับ
อนุญาตและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๕ ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ ๑๑ อาวุ ธ ปื น ของส านั ก งาน ผู้ รั บ อนุ ญ าตอาจขอใ ช้ ไ ด้
ตามความจ าเป็น เหมาะสมส าหรับ การปฏิ บั ติหน้ าที่ ก็ ได้ ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ดุ ล พิ นิจ ของเลขาธิ การที่จะ
พิจารณาอนุญาต
ในการขออนุญาตนาอาวุธปืนส่วนตัวมาใช้ในทางราชการนั้น จะมีได้จานวนเท่าใด ให้ขึ้นอยู่กบั
เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และการพกพาในการปฏิบั ติหน้าที่ ราชการ และให้ เป็นดุล พิ นิจ ของเลขาธิการ
ที่จะพิจารณาอนุ ญาตได้เช่นเดียวกัน โดยให้มีการควบคุมการขออนุญาต และสั่งให้มีการรายงาน
เป็นระยะตามที่เลขาธิการกาหนด
ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุ ญาตให้ มี ใช้ พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและ
มีติดตัวของสานักงาน ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษาอาวุธปืนให้ดีที่สุดเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเองและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๒) รายงานสภาพอาวุธปืนให้นายทะเบียนทราบทุกหกเดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๓) รายงานการใช้ต่อนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้อาวุธปืนและยิงปืน โดยเครื่องกระสุนปืน
(๔) รายงานนายทะเบียนในทันทีที่สามารถรายงานได้เมื่ออาวุธปืนเกิดการชารุด สูญหาย
บุบสลาย หรือถูกทาลาย
(๕) ส่ ง คื น อาวุ ธ ปื น ให้ แ ก่ น ายทะเบี ย นทั น ที ที่ พ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ ครบก าหนด
การอนุญาต หรือเมื่อถูกเพิกถอนการอนุญาต หรือพ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือพ้นจากการเป็น
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พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ชดใช้ความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิด จากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากการใช้งานตามปกติ
(๗) การดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องตามที่ผู้อนุญาต
เห็นสมควร
การรายงานตาม (๒) (๓) และ (๔) และการส่งคืนตาม (๕) ให้เป็นไปตามแบบที่สานักงาน
กาหนด
ข้อ ๑๗ กรณีเป็นอาวุธปืนส่วนตัวที่นามาใช้ในทางราชการของผู้รับอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาต
เป็นผู้เก็บรักษาและให้นาความในข้อ ๑๖ (๓) และ (๖) มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยการรายงาน
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามแบบที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๘ การมี ใช้ พกพาอาวุ ธ ปื น เครื่ อ งกระสุ น ปื น อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วข้ อ งและมี ติ ด ตั ว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) อาวุธปืนยาวให้พาไปด้วยความปลอดภัย ระมัดระวัง อย่าให้เป็นที่หวาดเสียวแก่บุคคลอื่น
(๒) อาวุธปืนสั้น
(ก) ในกรณีแต่งเครื่องแบบ ให้พาไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อย โดยใส่ซองปืนคาดเข็มขัด
หรือใส่กระเป๋าถือ
(ข) ในกรณีไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ให้พาไปโดยมิดชิด
(๓) ให้ น าหนั งสืออนุ ญาตให้ มี ใช้ พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้อง
และมีอาวุธปืนติดตัวและบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตัวไปด้วย
(๔) ไม่พาอาวุธ ปืน ไปในลักษณะที่ก่อ ให้เกิด ความหวาดเสี ยว หรือความหวาดกลัว หรือ
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น
(๕) ไม่ พ าอาวุ ธ ปื น ไปในเมื อ ง หมู่ บ้ า นหรือ ทางสาธารณะโดยเปิด เผย หรื อ โดยไม่มีเหตุ
อันสมควร หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด
เว้นแต่ในกรณีที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต กฎหมายว่ า ด้ ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาต่ อ หน่ วยงานของรั ฐ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ห้ามมิให้พาอาวุธปืนเข้าไปในเขตศาล และเขตพระราชฐาน หรือสถานที่อื่นใดที่กฎหมายห้าม
ให้ เป็น หน้ าที่แ ละอานาจของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ จะกากั บ ดู แ ล
ในการพกพาอาวุธปืนหรือความประพฤติของผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ในความปกครอง และหากผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติต นไม่เหมาะสมในการพกพาอาวุธปื น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ให้ มี อ านาจตั ก เตื อ นหรื อ รายงานให้ น ายทะเบี ย นและเลขาธิ ก ารทราบ เพื่ อ เพิ ก ถอนการอนุ ญ าต
และดาเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ การใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องของสานักงาน ในการฝึกซ้อม
ให้แจ้งชนิด จานวนและหมายเลขของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ตลอดจนสถานที่ที่จะใช้ในการฝึกซ้อม
เสนอผู้อานวยการ นายทะเบียน และเลขาธิการ ตามลาดับ เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อการฝึกซ้อม
เสร็ จ สิ้ น แล้ ว จะต้ อ งรายงานผลพร้ อ มขออนุ มั ติ จ าหน่ า ยเครื่ อ งกระสุ น ปื น และอุ ป กรณ์ เ กี่ ย วข้ อ ง
เฉพาะที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปจากการฝึกซ้อมต่อผู้อนุญาต ทั้งนี้ ให้ขอเบิกทดแทนได้
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ ผู้รับอนุญาตให้พกพา
ถูกยึดไว้เนื่องจากการพกพาหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ผู้รับอนุญาตรายงานต่อผู้อนุญาตเพื่อดาเนินการต่อไป
ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
ข้อ ๒๑ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การพกพาอาวุธปืน ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ ก ารกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ
ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางปกครอง หรือทางอาญา เป็นการส่วนตัว
ส่วนที่ ๒
นายทะเบียน
ข้อ ๒๒ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการระดับไม่ต่ากว่าผู้อานวยการสานักขึ้นไปหนึ่งคนหรือ
ตามความจาเป็นในการควบคุมอาวุธปืน เพื่อให้เป็นนายทะเบียน และอาจแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ช่วย
นายทะเบียนตามที่เห็นสมควร โดยให้มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ
อุปกรณ์เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดระบบการจัดหา ควบคุม และการเก็บรักษา
(๒) ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจานวน และรายงานการใช้เสนอต่อผู้อนุญาตภายในเดือน
กันยายนของทุกปี หรือตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร
(๔) พิจารณาคาขออนุญาตและคุณสมบัติของผู้รับอนุญาต และจัดทาหนังสืออนุญาตให้มี ใช้
พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัว
(๕) รายงานผู้อนุญาตทันที เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตเสียชีวิต
(๖) รายงานความเห็นเสนอต่อผู้อนุญาต เพื่อระงับหรือเพิกถอนการอนุญาต เมื่อปรากฏว่า
ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑6 หรือข้อ ๑๘
(7) รับการส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบสภาพ
และรายงานต่อผู้อนุญาต
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(8) ติด ตามการชดใช้ความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิด ขึ้น และรายงานความเห็นเสนอต่อ
ผู้อนุญาต
(9) เสนอให้ มี ก ารจ าหน่ า ยอาวุ ธ ปื น เครื่ อ งกระสุ น ปื น และอุ ป กรณ์ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ช ารุ ด
เสื่อมสภาพตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย
(๑๐) รายงานความเห็นต่อเลขาธิการเกี่ยวกับการขอมีอาวุธปืน จานวนอาวุธปืน เพื่อปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของ
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เลขาธิการเห็นสมควร
ข้อ ๒๓ กรณีเป็นอาวุธปืนส่วนตัวที่นามาใช้ในทางราชการของผู้รับอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาต
เป็นผู้เก็บรักษาและให้นาความในข้อ ๒๒ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม และรายงานความเห็นเสนอต่อ
ผู้ อ นุ ญ าต เพื่ อ ระงั บ หรื อ เพิ ก ถอนการอนุ ญ าต เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘
ส่วนที่ ๓
การสิ้นสุด การเพิกถอน และระงับการอนุญาต
ข้อ ๒๔ การอนุ ญาตให้ มี ใช้ พกพาอาวุธ ปืน เครื่ อ งกระสุ นปื น อุ ป กรณ์เ กี่ย วข้องและ
มีติดตัว ให้สิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับอนุญาตพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๙ (๑)
(๒) ผู้รับอนุญาตตาย
ให้เลขาธิการหรือนายทะเบียนเรียกคืนอาวุธปืนสาหรับกรณีตามวรรคหนึ่ง ที่เป็นอาวุธปืน
ของสานักงาน
ข้อ ๒๕ ผู้รับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนหรือระงับการอนุญาตชั่วคราวได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) อยู่ระหว่างการดาเนินการทางวินัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์
เกี่ยวข้อง หรือการดาเนินการทางแพ่ง ทางปกครอง ทางวินัย หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่
ผู้อนุญาตเห็นสมควร
(๒) ผู้ อ นุ ญ าตเห็ น สมควรตามรายงานความเห็นของนายทะเบีย น เนื่ อ งจากผู้รับอนุญาต
มีความประพฤติไม่เหมาะสม ตามข้อ ๒๒ (6) และข้อ ๒๓
(๓) เป็นบุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษ
(4) กรณีมีเหตุอื่นใดที่ผู้รับอนุญาตไม่สมควรได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน
ข้อ ๒๖ ในกรณีการอนุญาตสิ้นสุดลง หรือผู้อนุญาตมีคาสั่งเพิกถอนหรือระงับการอนุญาต
ชั่วคราวตามข้อ ๒๔ (๑) หรือข้อ ๒๕ ให้ผู้รับอนุญาตส่งคืนหนังสืออนุญาตให้แก่นายทะเบียนภายใน
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สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๙ (๑) หรือผู้อนุญาตมีคาสั่งเพิกถอน
หรือระงับการอนุญาตชั่วคราว แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เป็นอาวุธปืนของสานักงาน ให้ผู้รับอนุญาตส่งคืนหนังสืออนุญาตให้แก่นายทะเบียน
พร้อมกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ผู้รับอนุ ญาตตาย ให้ นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับคู่สมรส
ทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง หรือหนังสือ
อนุญาตของผู้ตายด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ เมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง หรือผู้อนุญาตมีคาสั่งเพิกถอนหรือระงับการอนุญาตชั่วคราว
ตามข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕ และผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิตามข้อ ๒๖ ให้นายทะเบียนมีอานาจเรียกหนังสือ
อนุญาตให้มี ใช้ พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้องและมีติดตัว พร้อมกับอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์เกี่ยวข้อง คืนจากผู้รับอนุญาต หรือผู้ครอบครอง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 2๖ วรรคสาม ไม่อาจส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์
เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายฟ้องเรียกคืน หรือ
ให้ชดใช้ทรัพย์สนิ แทนการส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องดังกล่าวได้
หมวด ๓
การส่งคืนและชดใช้ค่าเสียหาย
ข้อ ๒๘ ให้ผู้รับอนุญาตส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องของสานักงาน
ทัน ทีเมื่อเสร็จภารกิจหรือมีคาสั่งเพิกถอนหรือระงับการอนุญาต หรือเมื่อครบกาหนดการอนุญาต
เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นที่ไม่อาจส่งคืนได้ภายในระยะเวลากาหนด ให้ส่งคืนภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันที่เหตุผลและความจาเป็นนั้นได้สิ้นสุดลง
การส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับอนุญาตส่งคืนในสภาพ
ที่เรียบร้อย ไม่ชารุดบกพร่อง
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือเป็นความผิดอาญา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตที่มิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย ให้คู่สมรส ทายาท
ผู้จัดการมรดก หรือผู้ครอบครอง ส่งคืนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้องของสานักงาน
ให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย และให้นาความในข้อ 2๖ วรรคสอง
และข้อ 2๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวด้วย
ในกรณี อ าวุ ธ ปื น เครื่ อ งกระสุ น ปื น และอุ ป กรณ์ เ กี่ ย วข้ อ งตามวรรคหนึ่ ง สู ญ หาย หรื อ
ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งแจ้งโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรต่อนายทะเบียนโดยทันที
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เพื่อรายงานผู้อนุญาตและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกให้มีการชดใช้ราคาหรือทรัพย์สินคืน
ต่อไป
ข้อ ๓๐ ให้นากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาใช้บังคับกับการสูญหาย
หรือไม่สามารถส่งคืนได้ หรือการชดใช้ความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และอุปกรณ์เกี่ยวข้องของสานักงานตามระเบียบนี้ด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ บรรดาการใด ๆ ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการมี การใช้ และการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลเป็นอันใช้ได้ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕6๕
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

แบบอาวุธปืน ป.ป.ช. ๑
หนังสืออนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสองด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านหน้าให้มี
๑. ชื่อหนังสืออนุญาต
๒. ตราสัญลักษณ์สานักงาน ป.ป.ช. ขนาดเหมาะสมกับบัตร
๓. ชื่อ ตาแหน่ง เลขประจาตัวประชาชน และสังกัดของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการ ป.ป.ช./กรรมการ ป.ป.ช./กรรมการไต่สวน/พนักงานเจ้าหน้าที่
๔. เหตุอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคสาม พร้อมด้วยรูปถ่ายแต่งเครื่องแบบข้าราชการ
ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
๕. ลายมือชื่อ และตาแหน่งของผู้อนุญาต และลายมือชื่อผู้ถือหนังสือ
๖. หมู่โลหิต
๗. ให้ประทับตราครุฑด้วยหมึกแดงหรือประทับเป็นรอยดุนนูนบริเวณกลางหนังสืออนุญาต
(ตราครุฑมีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ ซ.ม. อักษรวงใน ๒.๕ ซ.ม.ล้อมครุฑ ขนาดตัวครุฑ
สูง ๒ ซ.ม. ระหว่างวงนอกและวงในให้มีอักษรไทยระบุ สานักงาน ป.ป.ช. อยู่ขอบล่างของตราครุฑ)

ด้านหลังให้มี
๑. ตราครุฑ สีดา ขนาดเหมาะสมกับบัตร
๒. เลขที่หนังสือ วันออกหนังสือ วันหมดอายุ
๓. อาวุธปืนประเภท ชนิด ขนาด เลขหมายประจาปืน เครื่องหมายทะเบียน
๔. คาเตือน ข้อความให้แสดงหนังสืออนุญาตนี้พร้อมบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกครั้งเมื่อถูกตรวจสอบ
๕. ข้อความผู้ใดเก็บหนังสืออนุญาตนี้ได้โปรดส่งคืนยังสานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และเบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐

-๒หนังสืออนุญาตสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ขนาด กว้าง ๖ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร

I----------- ๖ เซนติเมตร -----------I

ด้านหน้า
รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

หนังสืออนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามระเบียบคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อ.....................................................................................................
ตาแหน่ง............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.....................................................................
สังกัด สานักงาน ป.ป.ช. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 25๖๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๘ ทวิ
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ให้พาอาวุธปืน
พร้อมเครื่องกระสุนปืนติดตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร

..............................................

ลายมือชื่อผู้รบั อนุญาต
หมู่โลหิต

…………………………………………………………………………………………………………..…..……………….………………..

ตาแหน่ง...............................................................................................................
ผู้อนุญาต

I----------------------- ๙ เซนติเมตร -----------------------I
ด้านหลัง

ที่ ปช................./.................
วันออกหนังสือ...............................................วันหมดอายุ...............................................
อาวุธปืนประเภท......................................ชนิด................................................................
ขนาด................................เลขหมายประจาปืน...............................................................
เครื่องหมายทะเบียน.......................................................................................................
คาเตือน
ให้แสดงหนังสืออนุญาตนี้พร้อมบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกครั้งเมื่อถูก ตรวจสอบ
ผู้ใดเก็บหนังสืออนุญาตนี้ได้โปรดส่งคืนยังสานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2528 4800

-๓หนังสืออนุญาตสาหรับประธานกรรมการ ป.ป.ช./กรรมการ ป.ป.ช.
ขนาด กว้าง ๖ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร

I----------- ๖ เซนติเมตร -----------I

ด้านหน้า
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

หนังสืออนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามระเบียบคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง พ.ศ. 25๖๕
ชื่อ........................................................................................................
ตาแหน่ง...............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.......................................................................
สังกัด สานักงาน ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการ ป.ป.ช./กรรมการ
ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25๖๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ให้พาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนติดตัว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร

..............................................

ลายมือชื่อผู้รบั อนุญาต
หมู่โลหิต

…………………………………………………………………………………………………………..…..……………….………………..

ตาแหน่ง...............................................................................................................
ผู้อนุญาต

I----------------------- ๙ เซนติเมตร -----------------------I
ด้านหลัง

ที่ ปช................./.................
วันออกหนังสือ...............................................วันหมดอายุ...............................................
อาวุธปืนประเภท......................................ชนิด................................................................
ขนาด................................เลขหมายประจาปืน...............................................................
เครื่องหมายทะเบียน.......................................................................................................
คาเตือน
ให้แสดงหนังสืออนุญาตนี้พร้อมบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกครั้งเมื่อถูกตรวจสอบ
ผู้ใดเก็บหนังสืออนุญาตนี้ได้โปรดส่งคืนยังสานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2528 4800

-๔หนังสืออนุญาตสาหรับกรรมการไต่สวน
ขนาด กว้าง ๖ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร

I----------- ๖ เซนติเมตร -------------I

ด้านหน้า

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

หนังสืออนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวตามระเบียบคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง พ.ศ. 25๖๕
ชื่อ...........................................................................................
ตาแหน่ง..................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..........................................................
สังกัด สานักงาน ป.ป.ช. เป็นกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 25๖๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 ให้พาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนติดตัว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร

..............................................

ลายมือชื่อผู้รบั อนุญาต
หมู่โลหิต

…………………………………………………………………………………………………………..…..……………….………………..

ตาแหน่ง...............................................................................................................
ผู้อนุญาต

I-------------------------- ๙ เซนติเมตร ---------------------------I
ด้านหลัง

ที่ ปช................./.................
วันออกหนังสือ...............................................วันหมดอายุ...............................................
อาวุธปืนประเภท......................................ชนิด................................................................
ขนาด................................เลขหมายประจาปืน...............................................................
เครื่องหมายทะเบียน.......................................................................................................
คาเตือน
ให้แสดงหนังสืออนุญาตนี้พร้อมบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกครั้งเมื่อถูกตรวจสอบ
ผู้ใดเก็บหนังสืออนุญาตนี้ได้โปรดส่งคืนยังสานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2528 4800

