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พกปืนอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 
 

บทน า 
 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางในการขอใบอนุญาตมีอาวุธปืนในครอบครอง  และขอใบอนุญาต

ในการพกพาอาวุธปืนติดตัว การมีอาวุธปืนในครอบครองส าหรับประเทศไทยในขณะนี้หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จะไม่สามารถมีอาวุธปืนในครอบครองได้ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดกฎหมาย ทั้งนี้หากบุคคลมีเหตุ  
ของความจ าเป็นที่จะต้องมี หรือพกพาอาวุธปืนให้ไปท าการยื่นค าร้องขอใบอนุญาตมีหรือพกพาอาวุธปืนอย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมายให้เรียบร้อย การขออนุญาตนี้แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ดังนี้ แบบแรกคือ การขออนุญาตมีหรือใช้อาวุธปืน  

เป็นใบอนุญาตเพ่ือขอให้บุคคลมีอาวุธปืนในครอบครอง และแบบที่สองคือ การขออนุญาตให้พกพาอาวุธปืน เป็นใบอนุญาต
เพ่ือขอให้บุคคลสามารถพกพาอาวุธปืนติดตัวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ กล่าวคือในแบบแรกเป็นเพียงการอนุญาตให้ครอบครอง
เท่านั้น หรือใช้แค่บางกรณี เช่น เพื่อการเล่นกีฬา เป็นต้น แต่ส าหรับการขออนุญาตให้พกพาอาวุธปืนนั้นจะให้บุคคลที่มีอาวุธ
ปืนในครอบครองสามารถท าการพกพาติดตัวไปได้ แต่ต้องมีความจ าเป็นมากกว่าการขออนุญาตมีอาวุธปืน เนื่องจาก 

การพกพาอาวุธปืนนั้นมีความรุนแรง และสร้างความตื่นกลัวให้แก่คนในสังคมมากกว่า ดังนั้นจะขออนุญาตได้ก็ต่อเมื่อ  

เป็นการป้องกันตนเองและทรัพย์สินจากการเดินทางในระยะไกล หรือในกรณีที่มีลักษณะอาชีพที่เสี่ยงต่ออันตรา ย  

การอารักขาบุคคลส าคัญ เป็นต้น 

 
๑. ใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืน 

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.  ๒๔๘๐ 
มาตรา ๙ ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธในครอบครอง ซึ่งต้องมีเหตุผลจ าเป็นที่จะมีอาวุธปืน เหตุจ าเป็นนั้นมีทั้งหมด  
๕ กรณี คือ ใช้เพ่ือป้องกันตัวเองและทรัพย์สิน , ใช้เพ่ือการกีฬา, ใช้เพ่ือการล่าสัตว์, เก็บเป็นที่ระลึก และเพ่ือพกชั่วคราว 
ส าหรับนักการฑูต และผู้ติดตาม เท่านั้น 

 
๑.๑ คุณสมบัติผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 

บุคคลที่มีความประสงค์จะมีอาวุธปืนตาม ๕ กรณีในข้างต้น จะต้องเป็นบุคคลไม่เป็นลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
และในการออกใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนนั้น ผู้ขออนุญาตจะต้องมีลักษณะการใช้งานตาม ๓ กรณีนี้เท่านั้น คือ  

กรณีที่หนึ่ง เพ่ือใช้ป้องกันตนเองและทรัพย์สิน ต้องเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม ป้องกัน
ประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเพ่ือช่วยเหลือราชการของทหาร ต ารวจ หรือหน่วยราชการแล้วแต่กรณี 
หรือเป็นผู้มีทรัพย์สินพอสมควรแก่ฐานานุรูปที่จะต้องมีอาวุธปืน ไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน  
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กรณีที่สอง เพ่ือใช้ในการเล่นกีฬา ต้องมีหลักฐานครบถ้วนว่าเป็นนักกีฬายิงปืนตามชนิดและขนาดที่ขอ
อนุญาต  

กรณีที่สาม เพ่ือใช้ในการยิงล่าสัตว์ แต่ต้องตระหนักว่าปัจจุบันไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่ให้ยิงอีกแล้ว การยิงสัตว์
จึงเป็นการยิงสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นศัตรูของเกษตรกร หากการขออนุญาตโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยิงสัตว์  

ถ้าไม่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งในสามกรณีนี้ ทางราชการมักไม่ออกใบอนุญาตให้  
ใบอนุญาตหนึ่งใบจะออกให้ส าหรับอาวุธปืนหนึ่งกระบอกเท่านั้น ทางราชการจะไม่ออกใบอนุญาตให้มี

หรือใช้ ให้แก่อาวุธที่เป็นอาวุธสงคราม  
 

๑.๒ ชนิดของปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ 
ส าหรับข้าราชการและนักกีฬาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะต้องมีขนาดล ากล้องไม่เกิน .๔๕ หรือ  

๑๑ มม. ส าหรับการล่าสัตว์ควรอนุญาตปืนยาวชนิดและขนาดที่เหมาะสม เช่น ปืนลูกซอง ปืนลูกกรด ขนาด ๒๒ และไม่
อนุญาตให้ครอบครองปืนสั้นที่มีอนุภาพร้ายแรง เช่น .๑๑ นิ้ว และ .๓๕๗ นิ้ว เว้นแต่ข้าราชการต ารวจ ทหาร หรือข้าราชการ
ในท้องที่กันดาน 

 
๑.๓ ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 

ในการขอใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน หรือ แบบ ป.๔ จะมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
- บุคคลที่มีความประสงค์จะมีอาวุธปืนไปยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ของส านัก  

การสอบสวนและนิติการ ตามที่ก าหนดในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แบบค าร้องชื่อว่า  
แบบ ป.๑ 

- เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบค าร้อง แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีแรกเอกสารขาดความถูกต้อง 
ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่จะท าการแจ้งและบอกให้แก้ไขในทันที โดยความบกพร่องนี้จะถูกบันทึกเป็นข้อความไว้ พร้อมลงชื่อ  
ทั้งผู้ขอค าร้องและเจ้าหน้าที่ กรณีที่สอง คือ เอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะท าหนังสือส่งผู้ขอรับใบอนุญาตไปพิมพ์ลายนิ้ วมือ
เพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ สถานีต ารวจประจ าท้องที่นั้น ๆ ในส่วนการตรวจลายนิ้วมือจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

หมายเหตุ จากกรณีที่หนึ่งเมื่อเอกสารมีการแก้ไขความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะด าเนินการตามกรณีท่ีสอง 
- นายทะเบียนจะท าการพิจารณาจากการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล เหตุผลของการขอมีอาวุธปืน หรือ

หลักฐานว่าเคยได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน แล้วจะท าการส่งผลการพิจารณา และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 
- หลังจากนายทะเบียนท้องที่พิจารณาอนุญาตให้มีอาวุธปืนแล้วนั้น จะท าการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืน 

หรือกระสุนปืน ใบอนุญาตจะมีชื่อว่า แบบ ป.๓ ให้น าใบดังกล่าวไปซื้อปืนภายในระยะเวลา ๖ เดือน 
- น าปืนที่ซื้อไปให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบ หลังจากนั้นนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตมีและใช้อาวุธ 

ซึ่งจะมีชื่อว่า แบบ ป.๔ 
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๑.๔ เอกสาร และหลักฐานประกอบเพื่อขอใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 
- บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- ทะเบียนบ้านฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- หลักฐานการประกอบอาชีพ/หลักฐานรายได้และทรัพย์สิน ฉบับจริง ๑ ฉบับ และส าเนา ๑ ฉบับ 
- บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐ (กรณีไม่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน) ฉบับจริงและ

ส าเนา ๑ ฉบับ  
- หนังสือรับรองการเป็นนักกีฬา (กรณีขออนุญาตเพื่อการกีฬา) ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- หนังสือรับรองความประพฤติ ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หรือแบบ ป.๔ ของผู้โอน (กรณีขอรับโอนระหว่างบุคคล), บัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้โอน, ทะเบียนบ้านของผู้โอน, น าอาวุธปืนมาตรวจสอบ ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หรือแบบ ป.๔ ของเจ้ามรดก (กรณีขอรับโอนมรดกอาวุธปืน), ใบมรณะ

บัตรของเจ้ามรดก, ค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรม (ถ้ามี) , น าอาวุธปืนมาตรวจสอบ ฉบับจริงและส าเนา  
๑ ฉบับ 

 
๒. ใบอนุญาตให้บุคคลพกพาอาวุธปืนติดตัว 

ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๘๐ 
มาตรา ๒๒ (๑) ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลที่มีอาวุธปืนอยู่แล้ว  แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องน าอาวุธพกพาติดตัวไป 
ด้วยเหตุจ าเป็นนี้จะมีความส าคัญกว่าการขอใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน  เนื่องจาก มีเหตุผลจ าเป็นที่ต้องมีอาวุธพกพา 
ติดตัว คือ ๑) เพ่ือป้องกันภัยอันตรายจากการถูกท าร้ายร่างกายและทรัพย์สิน ๒) เพ่ือป้องกันเงิน หรือทรัพย์สินอันมีค่า 
ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องน าติดตัวไปด้วยในระหว่างการเดินทาง และ ๓) มีต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในทางราชการ
เกี่ยวกับการรักษาความสงบของประชาชน เป็นบุคคลที่ต้องจับกุม ปราบปรามผู้กระท าความผิด อารักขาบุคคลส าคัญ  
หรือรักษาทรัพย์สินส าคัญของรัฐ และมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องมี
ลักษณะการใช้งานตาม ๓ กรณขี้างต้นเท่านั้น  

 
๒.๑ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตพกพาอาวุธปืน 

บุคคลที่มีความประสงค์จะพกพาอาวุธปืนตาม ๕ กรณีในข้างต้นจะต้องเป็นบุคคลไม่เป็นลักษณะต้องห้าม
ตามาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ. 2490 และบุคคลที่จะได้รับใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวจะต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 

๒.๑.๑ ประชาชนทั่วไป มีคุณสมบัติดังนี้  
- มีสัญชาติไทย กรณีท่ีไม่มีสัญชาติไทยต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก ข้าราชการต ารวจ

ต าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
- อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลที่เคยได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวจากผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติในการอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวตามหลักเกณฑ์เดิมมาก่อนแล้ว  
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- มีหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มีเงินฝากในสถาบันการเงิน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ
สลากออมสินจ านวน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อกันจนถึงวันยืนค าร้อง 
กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของกิจการ หรือกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือกรรมการ ผู้รับมอบอ านาจผูกพันบริษัท บริษัท
ดังกล่าวต้องมีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป  

๒.๑.๒ พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป สามารถขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนได้ 
๒.๑.๓ องคมนตรี  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนได้ 
๒.๑.๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิวุฒิสภา  สามารถขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนได้ 
๒.๑.๕ บุคคลจากกรรมการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการขององค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

กรรมการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และกรรมการส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนได้ 

๒.๑.๖ ข้าราชการ พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้  
- ข้าราชการการเมือง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535  
- ผู้พิพากษา ตุลาการ และพนักงานอัยการ 
- ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ซึ่งด ารงต าแหน่งท าหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม สืบสวนหรือ

การข่าว และข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  
- ข้าราชการทหารชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโทหรือ นาวาอากาศโท ขึ้นไป  
- ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร, ประเภทอ านวยการ, ประเภทวิชาการ ระดับ ช านาญการ

พิเศษขึ้นไป และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป  
- พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน 
- ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานในองค์การหรือ หน่วยงาน

ของรัฐ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ , ประเภททั่วไประดับช านาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไปในระหว่างที่ด ารงต าแหน่ง 
หรือปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม สืบสวน การข่าวหรือรักษาทรัพย์สินของรัฐในเขตพ้ืนที่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน  

- ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน  
- ข้าราชการบ านาญ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานในองค์การหรือ หน่วยงาน  

ของรัฐ ประเภทและระดับในข้างต้น  หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเคยเป็นข้าราชการทหารยศ พันโท นาวาโท หรือ  
นาวาอากาศโทข้ึนไป หรือข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการตามข้างต้น  

- สมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
- เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจ าประเทศไทย 
- บุคคลที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ เห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็น

อย่างยิ่งสมควรที่จะออกใบอนุญาต 
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๒.๒ ชนิดของปืนที่ได้รับอนุญาตให้พกพา 
อนุญาตให้พกพาเฉพาะอาวุธปืนพกสั้นที่มีความกว้างปากล ากล้องไม่เกิน .๓๘ นิ้ว หรือ ๙ มม. 
ไม่อนุญาตให้พกพาปืนสั้นที่มีอนุภาพร้ายแรง เช่น ปืนพกสั้นขนาด .๑๑ นิ้ว และ .๓๕๗ นิ้ว เว้นแต่

เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร หรือข้าราชการในท้องที่กันดาน 
 

๒.๓ ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว 
- บุคคลที่มีความประสงค์หรือความจ าเป็นในการพกพาอาวุธปืนสามารถไปยื่นค าร้องขอต่อเจ้าหน้าที่

ต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ ๕ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แบบค าร้องชื่อว่า แบบ ป. ๑ 
แบบค าร้องนี้จะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ส าหรับประชาชน ส าหรับข้าราชการ และส าหรับข้าราชการบ านาญ 

- เจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการตรวจสอบเอกสารและค าร้องขอ ผู้ยื่นค าร้องต้องแจ้งภูมิล าเนาให้ถูกต้อง 
ตรงกับทะเบียนบ้าน และข้อมูลควรเป็นปัจจุบันทุกรายการ 

- เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับค าร้องจะท าหนังสือส่งไป ณ สถานีต ารวจตามเขตพ้ืนที่ภูมิล าเนาของผู้ขอค าร้อง
เพ่ือขอใบรับรองความประพฤติ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการเสนอต่อคณะกรรมการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือพิจารณา
ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน 

- เมื่อมีการอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการออกใบอนุญาต (แบบ ป. ๑๒)  
อันเป็นการอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนได้ ในวันรับใบอนุญาตนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจจะส่งตัวผู้ขออนุญาตไปยิงเก็บหัวกระสุน
ปืนและปลอกกระสุนปืนเพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นเจ้าของปืนกระบอกที่ขออนุญาตพกพาจริง 

 
๒.๔ เอกสาร และหลักฐานประกอบเพื่อขอใบนุญาตพกพาอาวุธปืน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๒.๔.๑ ส าหรับประชาชนทั่วไป 
- รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
- บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) 
- หนังสือรับรองการท างาน ลงนามโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท 
- หลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยการลงนาม

รับรองจากกรรมการ ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น  
- หลักฐานเงินฝากในสถาบันการเงิน (โดยการรับรองจากธนาคารแสดงยอดต่อเนื่อง  ๖ เดือน

ติดต่อกัน) หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน (พร้อมน าต้นฉบับจริงมาแสดง) จ านวนตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ติดต่อกันจนถึงวันที่ยื่นค าร้อง  

- กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของกิจการ หรือกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบ
อ านาจผูกพันบริษัท และบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้น าหลักฐานส าเนาบัญชี 
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กระแสรายวันของบริษัทฯ ในรอบ ๑ ปี ที่มีเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยการรับรองจากกรรมการ
ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท มาแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

- ส าเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา 
- ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.๑๒) พร้อมส าเนา ๑ ชุด (ถ้ามี)  
- หลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดาตามแนวทางการพิจารณาฯ ดังนี้  

บุคคลที่ได้ช่วยเหลือ หรือท าประโยชน์อย่างมากให้แก่ทางราชการ ในการจับกุม ปราบปราม ผู้กระท าผิดกฎหมายในพ้ืนที่
หลายจังหวัด หรือทั่วราชอาณาจักร, เป็นการช่วยเหลือราชการเป็นปกติ เป็นประจ าระยะเวลาต่อเนื่อง โดยมีผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม, ผลจากการช่วยเหลือราชการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย 
หรือทรัพย์สินของตน (หลักฐานประกอบ เช่น มีคดีถูกท าร้ายจากการช่วยเหลือราชการ, บันทึกประจ าวันที่แจ้งเป็นหลักฐาน
ว่าถูกข่มขู่ จากการช่วยเหลือราชการ เป็นต้น), มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน 
ปราบปราม จับกุม ผู้กระท าผิดกฎหมายที่ตนได้ช่วยเหลือ โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ระดับยศ พล .ต., พล.อ.ต., พล.ร.ต., พล.ต.ต.ขึ้นไป พร้อมทั้งแนบผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อดังกล่าว แล้วแต่กรณีประกอบด้วยทุกครั้ง 

- กรณีมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจ
สมบูรณ์แข็งแรง 

๒.๔.๒ ส าหรับข้าราชการ 
- รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายชุดข้าราชการ หรือชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๒ รูป   
- บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง

และส าเนา ๑ ฉบับ  
- ทะเบียนบ้านฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา โดยระบุต าแหน่ง ระดับของต าแหน่ง หน้าที่  

ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีอาวุธปืนติดตัว ซึ่งต้องเป็นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 
ระดับผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ ผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรงระดับชั้นยศตั้งแต่ พลโท พลเรือโท หรือ พลอากาศโท 
ขึ้นไป ระดับ รองอธิบดี หรือเทียบเท่าข้ึนไป  

- ในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง หรือระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นไป  
- ในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับรองหัวหน้าองค์การ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ

เทียบเท่าข้ึนไป ระดับรองปลัดกรุงเทพมหานครขึ้นไป  
- ในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ระดับผู้บัญชาการ

ต ารวจสันติบาล 
- ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.๑๒) ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ (ถ้ามี)  
- หลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดาตามแนวทางการพิจารณา 
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- ข้าราชการ เจ้าพนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศหรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือมีหน้าที่ป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐและได้ปฏิบัติ หน้าที่ในพ้ืนที่
อันตราย หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยผลการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน  
ทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่และการด ารงชีวิตโดยปกติ  

- กรณีมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจ
สมบูรณ์แข็งแรง 

๒.๔.๓ ส าหรับข้าราชการบ านาญ 
- รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายชุดข้าราชการ หรือชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๒ รูป 
- บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริงและ

ส าเนา ๑ ฉบับ   
- ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ 
- ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ  
- ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว (ป.๑๒) ฉบับจริงและส าเนา ๑ ฉบับ (ถ้ามี)   
- หลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดาตามแนวทางการพิจารณา ดังนี้  

เป็นบุคคลที่ได้ช่วยเหลือ หรือท าประโยชน์อย่างมากให้แก่ทางราชการ ในการจับกุม ปราบปราม ผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ในพ้ืนที่หลายจังหวัด หรือทั่วราชอาณาจักร ส าหรับการขอใบอนุญาต มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร หรือในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับ กรุงเทพมหานคร ส าหรับการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานคร
, เป็นการช่วยเหลือราชการเป็นปกติ เป็นประจ า ระยะเวลาต่อเนื่อง โดยมีผลส าเร็จในการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรู ปธรรม,  
ผลจากการช่วยเหลือราชการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตน 
(หลักฐานประกอบ เช่น มีคดีถูกท าร้ายจากการช่วยเหลือราชการ , บันทึกประจ าวันที่แจ้งเป็นหลักฐานว่าถูกข่มขู่จากการ
ช่วยเหลือราชการ เป็นต้น), มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน ปราบปราม จับกุม 
ผู้กระท าผิดกฎหมายที่ตนได้ช่วยเหลือ โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหาร ต ารวจ ระดับยศ พล.ต., พล.อ.ต., พล.ร.ต., พล.ต.ต.ขึ้นไป, ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

- กรณีมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกาย และจิตใจ
สมบูรณ์แข็งแรง 
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๓. การลงโทษกรณีมีอาวุธในครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ความผิดฐานมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่องกระสุนและ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ ๒๔๙๐ บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดมี ซื้อ ใช้ สั่ง หรือน าเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่  
จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ หากผู้ใดฝ่ าฝืนต้องได้รับโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับโทษตั้งแต่  
๒,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท  

ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนและสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ บัญญัติว่า ห้ามมิให้มีผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้ านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ หากผู้ใด  
ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากผู้ใดพกพาโดยเปิดเผย เช่น มีการเหน็บไว้ที่เอวกางเกง 
ซึ่งผู้ อ่ืนสามารถมองเห็นได้ ต้องรับโทษหนักขึ้น คือมีโทษจ าคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ถึง  
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

แต่หากบุคคลได้รับอนุญาตให้มีอาวุธในครอบครอง แต่พกพาอาวุธปืนโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการพกพา
อาวุธปืน ผู้นั้นมีความผิดโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490 

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 คือ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่ 

- บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้  มาตรา ๙๗ ถึง มาตรา ๑๑๑ 

(มีการฟ้องร้องให้มีการกักกัน, ผู้ที่ยังไม่ได้รับการลงโทษ หรือหลบหนีการลงโทษ, ผู้มีความผิดลหุโทษ, ความผิดเกี่ยวกับ 

ความมั่นคงต่อองค์พระมหากษัตริย์) มาตรา ๑๒๐ (ความผิดเป็นปรปักษ์ต่อรัฐ) มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ (ความผิด 

ต่อเจ้าพนักงานยุติธรรม) มาตรา ๒๔๙ (พิมพ์เหรียญ หรือธนบัตรปลอม) มาตรา ๒๕๐ (ปลอมดวงตราแผ่นดิน รอยตรา

แผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย) มาตรา ๒๙๓ ถึงมาตรา ๓๐๓ (ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา 

๒๕๗ (ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว) และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นค าขอใบอนุญาต 

เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพ่ือป้องกันหรือโดยถูกบันดาลโทสะ 

- บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ (ใบอนุญาตปืนที่ช ารุด) มาตรา ๒๒ (ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง
ตนให้เป็นที่ หวาดเสียวต่อประชาชน) มาตรา ๒๙ (ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบปืน) หรือมาตรา ๓๓ (ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอาวุธปืน) หรือ พระราชบัญญัตินี้มาตรา ๗ (ผู้ที่ท า มี ซื้อ ใช้ สั่ง หรือน าเข้าอาวุธปืนโดยไม่ได้รับ

พกปืนอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 

 



 
 

111 

อนุญาต) มาตรา ๒๔ (ผู้ท า ประกอบ ซ่อมแซม อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต) มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๘ (ผู้ที่ท า มี ซื้อ  
ใช้ สั่ง หรือน าเข้าวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต) บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไป
จากวันยื่นค าขอ ส าหรับความผิดอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

- บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
- บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยพิการหรือทุพพลภาพเว้นแต่จะมีไว้เพ่ือเก็บ 
- บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือ  

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
- บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้  
- บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  
- บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 

บทสรุป 
การมีอาวุธปืนในครอบครอง หรือการพกพาอาวุธปืนติดตัวนั้นสามารถกระท าได้  แต่ต้องได้รับการอนุญาต 

อย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน และจะต้องมีเหตุผล ความจ าเป็นที่จะครอบครองหรือพกพาอาวุธปืน หากมีความประสงค์
สามารถยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขออนุญาตในการมีและพกพาอาวุธปืน โดยการขออนุญาตนั้น แบ่งเป็น ๒ ส่วน
ที่ส าคัญ คือ ๑) ใบขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ใบนี้มีชื่อว่า แบบ ป. ๔ และ ๒) ใบขออนุญาตให้พกพาอาวุธปืน มีชื่อว่า 
แบบ ป. ๑๒  ทั้งสองใบมีความแตกต่างกันที่ แบบ ป. ๔ จะเป็นการขออนุญาตเพ่ือมีอาวุธปืนในครอบและใช้ได้ในบางกรณี 
เช่น เพ่ือการล่าสัตว์ หรือการเล่นกีฬา ทั้งนี้ แม้บุคคลจะมีใบอนุญาตนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ครอบครองจะน าอาวุธปืน
พกติดตัวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ หากมีความจ าเป็นที่ต้องพกพาอาวุธปืนติดตัวนั้นสามารถท าได้เมื่อขอใบอนุญาตพกพา 
อาวุธปืน หรือ แบบ ป. ๑๒ เสียก่อน ในการยื่น ค าร้องขอนั้น แบบ ป. ๔ สามารถยื่นค าร้องขอใบอนุญาตได้ที่ส านัก 
การสอบสวนและนิติการ ที่อยู่ ณ พ้ืนที่ภูมิล าเนาของผู้ร้องขอ ในการขออนุญาตนี้จะมีการเก็บลายนิ้วมือของผู้ยื่นค าร้อง  
เพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง  
ส่วนใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัว หรือ แบบ ป. ๑๒ สามารถยื่นค าร้องได้ที่ฝ่ายอ านวยการ ๕ กองบัญชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการขออนุญาตแบบ ป. ๑๒ นี้ ผู้ร้องขอจะต้องมีแบบ ป. ๔ เสียก่อน และต้องมี
ความจ าเป็นพิเศษในการขออนุญาตพกพาอาวุธปืน เช่น มีอาชีพที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือต้อง
อารักขาบุคคลส าคัญ มีความจ าเป็นที่ต้องพกพาทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น ขนาดของปืนที่อนุญาตให้ใช้พกพาคือ ปืนพก
สั้นทุกชนิดยกเว้น .๑๑ นิ้ว และ .๓๕๗ นิ้ว เนื่องจากมีอนุภาพรุนแรงเกินไป หลังจากได้รับใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนแล้ว
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการเก็บปลอกกระสุนปืนเพ่ือเก็บเป็นหลักฐานส าคัญด้วย ทั้งนี้ในการขอใบอนุญาตทั้งสอง ผู้ที่ร้องขอ
จะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
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เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จึงจะได้รับอนุญาต และหากฝ่าฝืนมีอาวุธในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตั้งแต่ ๑ ปี  
ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หากบุคคลพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี  
หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากบุคคลพกพาอาวุธปืนอย่างเปิดเผย จนให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็น
ได้ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท และบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
เพียงอย่างเดียวแต่บุคคลกลับน าอาวุธปืนพกพาติดตัวไปด้วย มีโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น
หากม ีความจ าเป็นต้องพกพาอาวุธปืน ให้ขอใบอนุญาตก่อนเสมอเพ่ือไม่ให้ผิดกฎหมาย 
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ค าถาม – ค าตอบ ที่พบบอ่ย 
๑. ถาม ใครสามารถมีอาวุธปืนได้ 

ตอบ ใครก็ตามที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีและพกพาอาวุธปืน ทั้งนี้ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามาตรา ๑๓ ของ
พระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

๒. ถาม เราสามารถไปซื้อปืนแล้วจึงไปออกใบอนุญาตใช่หรือไม่ 
ตอบ ไม่ได้ ต้องขอใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนก่อน แล้วนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนเมื่อท าการ

ซื้อปืนแล้วให้น าปืนดังกล่าวไปให้นายทะเบียนตรวจสอบก่อนแล้วจึงจะได้ใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืน  
๓. ถาม เมื่อมีใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนแล้วสามารถพกพาติดตัวไปได้ไหม 

ตอบ ไม่ได้ หากมีความจ าเป็นที่จะต้องพกพาอาวุธปืนจะต้องยื่นค าร้องขอใบอนุญาตให้บุคคลพกพาอาวุธปืนติดตัว
เสียก่อน 

๔. ถาม ชื่อของแต่ละใบอนุญาต คือ 
ตอบ แบบ ป. ๑ คือ ใบค าร้องใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืน และใบค าร้องขออนุญาตให้บุคคลพกพาอาวุธปืน 
       แบบ ป. ๓ คือ ใบอนุญาตให้ซื้อปืน 
       แบบ ป. ๔ คือ ใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืน 
       แบบ ป. ๑๒ คือ ใบอนุญาตให้บุคคลพกพาอาวุธปืนติดตัว 

๕. ถาม เหตุจ าเป็นในการขอมีและใช้อาวุธปืนมีอะไรบ้าง 
ตอบ  ใช้เพ่ือการป้องกันตัวเอง และทรัพย์สิน, ใช้เพ่ือการกีฬา, ใช้เพ่ือการล่าสัตว์, เก็บเป็นที่ระลึก และพกชั่วคราว 

(ส าหรับนักการฑูต และผู้ติดตาม) 
๖. ถาม ถ้าต้องการพกพาอาวุธปืน ต้องมีเหตุจ าเป็นใดบ้าง 

ตอบ ต้องป้องกันภัยอันตรายจากการถูกท าร้ายร่างกายและทรัพย์สิน, เพ่ือป้องกันเงินหรือทรัพย์สินอันมีค่าซึ่งมีความ
จ าเป็นที่ต้องน าติดตัวไปด้วยในระหว่างการเดินทาง, มีต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในทางราชการเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบของประชาชน, บุคคลที่ต้องจับกุม ปราบปรามผู้กระท าความผิด อารักขาบุคคลส าคัญ หรือรักษาทรัพย์สินส าคัญของ
รัฐ, มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนบุคคล 

๗. ถาม ขนาดของปืนที่ได้รับการอนุญาตให้พกพาติดตัว 
ตอบ ปืนพกสั้นทุกชนิดยกเว้น .๑๑ นิ้ว และ .๓๕๗ นิ้ว 

๘. ถาม สามารถไปขอใบอนุญาตได้ท่ีไหน 
ตอบ แบบ ป. ๔ ไปขอยื่นค าร้องขอได้ที่ส านักการสอบสวนและนิติการ 

           แบบ ป. ๑๒ ไปขอได้ทีฝ่่ายอ านวยการ ๕ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๙. ถาม สามารถดาวน์โหลดแบบ ป. ๑ ได้ที่ไหน 

ตอบ http://cib.police.go.th/gun.php 
๑๐. ถาม ในการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนสามารถขอได้ก่ีใบ 

ตอบ หนึ่งใบเท่านั้น ต่อการขออนุญาตหนึ่งครั้ง 

พกปืนอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 

 



 
 

111 

 

 

 

พกปืนอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 


