
๑ 

 

หลักการปฏบิัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

“Practical guideline for carrying firearms of police officers” 

            พันต ารวจเอกวรีะ   เล็กประทุม    Pol.Col.Weera   Lekpratum 
     ร้อยต ารวจเอกพทิยา  เนื่องสิทธะ  Pol.Capt.Pittaya   Naungsitta 

 

   สังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีตกาล การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
นั้นเป็นไปในลักษณะที่รวดเร็ว และต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ปัญหาการเพิ่มของจ านวนประชากร ปัญหาทาง
การเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และที่ส าคัญสื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัด คือ ปัญหาด้านอาชญากรรม 
ซึ่งอาชญากรรมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อันก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ดังจะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
หรือสื่อโซเชียลต่าง ๆ (Social Network) ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมจนอาจจะ
เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติ แม้อาชญากรรมจะเกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติในสังคม แต่ยังคงก่อให้เกิด
ความหวาดกลัวแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะเกรงว่าจะ
เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของตนและคนในครอบครัว ท าให้สังคมขาดความสงบสุข 

  ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น โดยส่วนมากผู้ก่ออาชญากรรมมักมีเครื่องมือ เพื่อใช้
หรือมีไว้เพื่อช่วยให้การกระท าของตนเป็นไปได้อย่างส าเร็จลุล่วงโดยสะดวก ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ
เครื่องมือที่มีอานุภาพสามารถท าให้ผู้ก่ออาชญากรรมกระท าการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พกพาได้สะดวก 
เนื่องจากมีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถพกพาปิดบังซ่อนเร้นไว้กับตัวได้อย่างมิดชิด และสามารถสร้างความ
หวาดกลัวให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างยิ่ง คือ “อาวุธปืน” นั่นเอง อาวุธปืนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่
ก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในสังคม 

  ในทางกลับกันแม้  “อาวุธปืน” จะเป็นเครื่องมือส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้ เกิด
อาชญากรรมในสังคม ผู้ใดพบเห็นมักจะเกิดความเกรงกลัวต่อผู้ถืออาวุธปืน แต่อาวุธปืนก็สามารถสร้างความ
อบอุ่นใจให้แก่คนดีหรือประชาชนทั่วไป ในสังคมที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมาก แต่รัฐบาลหรือเจ้ าหน้าที่ต ารวจ
กลับไม่สามารถคุ้มครองหรือปกป้องคุ้มครองประชาชนได้อย่างทันท่วงที   ไม่สามารถคุ้มครองประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและตลอดเวลา ก็มีสาเหตุเนื่องจากว่าสังคมมีการขายตัวใหญ่ขึ้น ประชากรเพิ่มมากขึ้น ท าให้
อาชญากรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ส าหรับปัญหาอาชญากรรม อันมีอาวุธปืนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ก่อให้เกิดขึ้นนั้น มีการเกิดขึ้น
อย่างตลอดเวลาและต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่ส านักข่าวต่างประเทศ “รอยเตอร์” ลงบทความใช้ชื่อว่า 
“ประเทศไทยเป็นมิตรลดลง แต่อาชญากรรมจากปืนเพิ่มขึ้น” โดยกล่าวว่าประเทศไทยมีการก่ออาชญากรรม
จากอาวุธปืนสูงที่สุดในเอเชีย โดยกล่าวว่าประเทศไทยมีอัตราการก่ออาชญากรรมจากปืนสูงที่สุดในเอเชีย 
เนื่องจากมีปืนนอกระบบหรือปืนเถื่อนจ านวนมาก พร้อมระบุว่าปืนเถื่อนมีสาเหตุมาจากการซื้ออาวุธปืนใน
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ราคาถูกและน าไปขายต่อ อาวุธปืนในประเทศไทยนั้น สามารถครอบครองกันอย่างง่ายดาย โดยมีสาเหตุมา
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมทุจริตในการออกใบอนุญาตและประเด็นส าคัญคือ การที่ข้าราชการมีสิทธิ์ซื้อปืนที่มี
ส่วนลดหรือปืนสวัสดิการ ก่อนแจ้งหายและน าไปขายให้ตลาดมืด แต่กรมการปกครองก็ออกมายืนยันว่า ปืน
สวัสดิการ ไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้เกิดปืนเถื่อน เนื่องจากมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ กรมการปกครองยัง
ระบุว่า ปัจจุบันทั่วประเทศที่มีอาวุธปืนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จ านวนกว่า 6,000,000 กระบอก 
แต่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนทั่วราชอาณาจักรไม่ถึง 1,000 กระบอก 

  ประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปืนไว้ 
ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดให้สิทธิในการมีอาวุธปืน (Right to Bear Arms) แก่ประชาชนใน
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และประมวลกฎหมายซึ่งเป็นบทบัญญั ติ ห้ามมิให้บุคคล
กระท าการต่าง ๆ อันเป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หากฝ่าฝืนต้องรับโทษทางอาญานั้น ไม่ได้บัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนไว้ไว้โดยตรง จะมีแต่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เท่านั้นที่กล่าวเกี่ยวกับ
อาวุธปืน “ผู้ใดพาอาวุธปืน ไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุอันควร หรือพา
ไปในที่ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้นมัสการ การรื่นเริง หรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น” 

 หลักกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ มาตรา ๘ ทวิ มิให้ ใช้บังคับแก่ 
(๑) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของ 

(ก) ราชการทหารและต ารวจที่มีหรือใช้ในราชการ 
 (ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 
 (ง) ราชการทหารและต ารวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อ

ช่วยเหลือราชการของทหารและต ารวจ หรือของหน่วยราชการ แล้วแต่กรณี 
 (๒) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจ าเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกติ ซึ่งได้แสดงและ

ให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว 
 (๓) ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจ าเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกต ิ

   หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) หรือ (ค) รวมทั้งชนิด ขนาด และการก าหนด
จ านวน ตลอดจนการมีและใช้การเก็บรักษา การพาติดตัว การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะและการอย่างอื่นที่
จ าเป็นเพื่อการรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ที่ให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีและใช้หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือ
ราชการนั้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไป ในเมือง หมู่บ้าน  หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่ เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่
พฤติการณ์ 
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ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ 
การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด 

ความในมาตรานี้ มิให้ ใช้บังคับแก่ 
(๑) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและต ารวจ ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
(๒) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) 

(ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันส าคัญของรัฐ 

(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือ
ราชการและมีเหตุจ าเป็นต้องมี และใช้อาวุธปืนในการนั้น 

มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่ 
(๑) บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ มาตรา ๒๔๙ 
มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๙๓ ถึงมาตรา ๓๐๓ 

(ข) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นค าขอ
ใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระท าโดยความจ าเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทสะ 

(๒) บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกส าหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา 
๓๓ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๘ 

(๓) บุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นค าขอ ส าหรับ
ความผิดอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) และ (๒) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 

(๔) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(๕) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่ จะมีไว้เพื่อเก็บตาม  

มาตรา ๑๑ 
(๖) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคน

วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได ้
(๘) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
(๙) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน 
ส าหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจ าในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาต น้อยกว่าหกเดือน 
มาตรา ๒๒ ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ มีอ านาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มแีละใช้

อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) อธิบดีกรมต ารวจ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครและทัว่ราชอาณาจักร 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตนและเฉพาะผู้ที่มีถิน่ที่อยู่ในเขตจงัหวัดนั้น 



๔ 

 

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถ้าผู้รบัใบอนุญาตแสดงตนให้เป็นที่หวาดเสียวต่อ
ประชาชน ผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตราน้ีโดยมีก าหนดระยะเวลา หรือจะสั่งเพิก
ถอนเสียก็ได้  

มาตรา 23 ใบอนุญาตส าหรับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ตามความในส่วนนี้จะออกได้แต่ตาม
ประเภทและมีก าหนดอายุ ดังต่อไปนี ้

(1) ใบอนุญาตให้ออกได้เฉพาะส าหรับท าดินปืนมีควันส าหรับใช้เองและเฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้
มีและใช้อาวุธปืนซึ่งใช้ดินปืนมีควัน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นอยู่ 

(2) ใบอนุญาตให้ซื้อ มีอายหุกเดือนนับแต่วันออก 
(3) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตเป็น

เจ้าของอาวุธปืนนั้น 
(4) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนช่ัวคราวมีอายหุกเดือนนับแต่วันออก 
(5) ใบอนุญาตให้สั่ง หรือน าเข้า มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก 
(6) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตมีอาวุธปืนนั้นไว้เพ่ือเก็บ 
(7) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวมีอายหุนึ่งปี นับแต่วันออก 

หลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน  
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 

๒๔๙๐ ได้วางหลักเกณฑ์การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนไว้ ดังนี้ 
1. บุคคลใดประสงค์จะมีและใช้อาวุธหรือจะต้องได้รับใบอนุญาตจากระเบียนท้องถิ่น (มาตรา 7) 
2. การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นให้ออกได้ 3 กรณีคือ ส าหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือ

ทรัพย์สิน ส าหรับใช้ในการกีฬาหรือส าหรับใช้ในการยิงสัตว ์(มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 
3. ใบอนุญาตใบหนึ่งให้ออกได้ส าหรับอาวุธปืนกระบอกหนึ่งเท่านั้น (มาตรา ๙ วรรคสอง) หมายความ

ว่าผู้ใดมีอาวุธปืนหลายกนะบอกจะก็ต้องมีใหม่อนุญาตทุกกระบอก 
4. อาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาตให้ต้องให้นายทะเบียนท าเครื่องหมายประจ าอาวุธปืนนั้นไว้ตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 10) เรียกว่า เครื่องหมายประจ าอาวุธปืนแต่ละกระบอก 
5. บุคคลที่จะออกใหม่หรือญาติให้ได้ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบตามกฎหมายก าหนด  

(มาตรา 13) 
6. หากบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ (มาตรา๗) ก าหนดบทลงโทษต้องระวังโทษจ าคุก ๑ ปี ถึง 10 ปี

และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท (มาตรา72) 

หลักเกณฑ์การขออนุญาตพาอาวุธปืนติดตัว 
1. การออกใบอนุญาตให้บุคคลใดพาอาวุธปืนติดตัวได้นั้นออกให้เฉพาะแก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้

มีและใช้อาวุธปืนจากนายทะเบียนท้องที่แล้วเท่านั้น หมายความว่าบุคคลที่จะพาอาวุธปืนติดตัวได้นั้นจะต้องมี
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) แล้ว 



๕ 

 

2. บุคคลใดจะพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะไม่ได้ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตให้
อาวุธปืนติดตัว (มาตรา ๘ ทว ิวรรคหนึง่) 

3. ข้อยกเว้นกรณีไม่มีใบอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะต้องมีเหตุ
และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ ์(มาตรา ๘ ทว ิวรรคหนึ่งตอนท้าย) 

4. ข้อห้ามเด็ดขาดส าหรับบุคคลใดที่จะพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยโดยไม่จ ากัดว่าเป็นเวลาและสถานที่
หรือพาไปในที่ชุมชนที่ได้จัดมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพหรือการอื่นใด (มาตรา ๘ ทวิ วรรค 2) 
แม้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัวก็ไม่คุ้มครอง เป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาด 

5. ใบอนุญาตให้มีและพาปืนติดตัวนั้น ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตคือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติใน
กรณีทั่วราชอาณาจักร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีภายในจังหวัด (มาตรา 22) 

6. ใบอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัวมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก ( มาตรา 23(7)) 
7. หากบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ ( มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง) กฎหมายก าหนดบทลงโทษต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและหากฝ่าฝืน ( มาตรา ๘ ทวิ วรรค
สอง) ด้วยต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี และปรับ 1000 บาท ถึง 10,000 บาทส่วนผู้ได้รับ
อนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว หากฝ่าฝืน (มาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่
เกิน 2000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ(มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง และวรรคสาม) 

ระเบยีบการต ารวจไม่เกี่ยวกบัคดี เล่ม ๒ ตอน ๑ ประเภทบรหิาร 

ลักษณะที่ ๒๒ บทที่ 13 
      การพกพาอาวุธปนื ดาบปลายปืน และตะบอง 
      ข้อ 1  ห้ามมิให้ข้าราชการต ารวจซึ่งแต่งเครื่องแบบก็ดี หรือมิได้แต่งเครื่องแบบก็ดี หรือที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการต่างๆ โดยทั่วไป พกหรือพาอาวุธปืนไปในถนนหลวง ทางหลวง หรือในที่สาธารณสถาน เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 
       (1) หน่วยต ารวจรักษาการณ์ที่เตรียมตัวอยู่กับที่เป็นหมวดหมู่เพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุการณ์
โจรผู้ร้าย     
  (2) ต ารวจสายตรวจ ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร 
   (3) หน่วยต ารวจซึ่งได้รับค าสั่งให้ไปตรวจ หรือรักษาเหตุการณ์แรมคืน 

          (4) ต ารวจที่ประจ าตู้ยามหรือด่านตรวจ 
        (5)ต ารวจที่ท าหน้าที่อารักขาบุคคลหรือเป็นยามสถานที่ส าคัญ ซึ่งทางราชการสั่งให้มีอาวุธปืนติดตัวได้ 
        (6) ต ารวจซึ่งท าหน้าที่ควบคุมเงิน 
       (7) ต ารวจผู้ควบคุมผู้ต้องหา หรือจ าเลย หรือผู้ต้องหา เดินทางไปส่ง ณ ที่ใดๆ ซึ่งเป็นทางไกลหรือ
ทางเปลี่ยว อันจ าเป็นต้องมีอาวุธควบคุมอย่างเข้มแข็ง และหัวหน้าหน่วยงานที่จัดต ารวจควบคุมไปนั้นสั่งให้
ต ารวจ ผู้ควบคุมมีอาวุธปืนไปในการนั้น 

     (8) เมื่อมีกรณฉีุกเฉินหรือจ าเป็นต้องปราบปรามเหตุการณ์ด้วยการใช้อาวุธให้ต ารวจพกอาวุธปืน



๖ 

 

เคลื่อนที่ไป เพือ่ปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ต้องมีหัวหน้าเป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรคุมไป ถ้าไม่มีนายต ารวจช้ัน
สัญญาบัตร ทีจ่ะจัดให้ควบคุมไปได้ จึงให้จัดนายต ารวจช้ันประทวนถัดๆ ลงมาไปเป็นผู้ควบคุม 
   (9) ต ารวจที่ท าการฝึกซึ่งต้องใช้อาวุธปืนตามระเบียบที่ว่าด้วยการฝึก 
     (10) ต ารวจที่จัดเป็นกองหมวดหรอืหมู่เกียรติยศตามระเบียบที่ว่าด้วยการจัดแถวเกียรติยศ 
     (11) ต ารวจซึ่งท าหน้าที่น าอาวุธปืนของหลวงหรือของกลางส่งยังที่ต่างๆ ในกรณีนี้ต้องบรรจุอาวุธปืน
นั้นในหีบหรือห่ออย่างเรียบร้อย 
     (12) กรณีพิเศษอื่นๆ ทีผู่้บังคับบัญชาต ารวจตั้งแต่ช้ันผู้ก ากับการขึ้นไป สั่งให้พกอาวุธปืนไปได้ 
  *** ข้อยกเว้นเหล่านี้ เมื่อเสรจ็กิจที่จ าต้องพกหรือพาอาวุธปืนไปในการนั้นแล้วต ารวจที่มีอาวุธปืน
เหล่านั้น ต้องรีบกลับหน่วยที่ต้ังโดยเร็ว ห้ามพกหรือพาอาวุธปืนแวะเวียนไปในที่อื่นใดอีก 
 ข้อ 2 ในเขตพระราชฐาน เขตทหาร ในศาล ห้ามมิให้พกอาวุธปืนเข้าไป 
 ข้อ 3 ต ารวจที่รักษาการณ์โดยทั่วไป นอกจากกรณีที่ยกเว้นไว้ตอนต้นนั้นให้ใช้อาวุธดังนี้ 
        (1) ต ารวจนครบาลให้ใช้ตะบองตามแบบของกรมต ารวจ 
        (2) ต ารวจภูธร ใหใ้ช้ดาบปลายปืนของหลวง 
 ข้อ 4 ต ารวจที่เดินทางจากต่างจังหวัดหรือต่างท้องที่ โดยพกอาวุธปืนส าหรับตัวไปด้วย ให้รีบน าอาวุธปืน
และกระสุนทั้งของหลวงและของส่วนตัวไปฝากไว้ที่สถานตี ารวจเจ้าของท้องที่นั้นๆ เวน้แต่การเดินทางผ่านโดย
ไม่พักค้างคืน 
      การฝากอาวุธตามวรรคต้นนั้น  ไม่บังคับแก่ต ารวจชั้นจ่าสิบต ารวจขึ้นไป 
      การฝากและรับอาวุธปืนคืน ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 ข้อ 5 ต ารวจตั้งแต่ชั้นจ่าสิบต ารวจขึ้นไป ซึ่งแต่งเครื่องแบบและปฏิบัติราชการอื่นนอกจากกรณียกเว้น
ข้างต้น จะพกอาวุธปืนติดตัวไปด้วยก็ได้ แต่ต้องพกพาไปโดยมิดชิดจนผู้อื่นไม่อาจรู้ได้ง่ายว่ามีอาวุธปืนติดตัวอยู่   
เช่น บรรจุไว้ในกระเป๋าเอกสาร เป็นต้น 
 ข้อ 6 ข้าราชการต ารวจที่มีความจ าเป็นต้องพกอาวุธปืนติดตัวไปเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าอาวุธปืน
นั้นจะเป็นอาวุธปืนส่วนตัวหรือของทางราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นสารวัตร สารวัตร
ใหญ ่หรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปก่อน การอนุญาตดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
โดยมอบให้กับผู้รับอนุญาตน าพกติดตัวไป การอนุญาตให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ผู้อนุญาตว่าควรจะ
ให้พกภายในก าหนดกี่วันแต่ทั้งนี้การอนุญาตครั้งหนึ่งจะต้องไม่เกิน 6 เดือน 
    ส าหรับต ารวจผู้มีอ านาจอนุญาตดังกล่าวมาแล้ว และต ารวจชั้นร้อยต ารวจเอกขึ้นไป ถ้าจะต้องปฏิบัติ
ราชการและมคีวามจ าเป็นต้องพกอาวุธปืนติดตัวไปด้วย ถือว่าอยู่ในภาวะรู้ควรมิควรเป็นอย่างดีแล้ว ไม่ต้องขอ
อนุญาตผู้ใด เว้นแต่ให้น าบัตรประจ าตัวติดตัวไปด้วยเพื่อแสดงเมื่อจ าเป็นเท่านั้น 
 ข้อ 7 ในกรณทีี่พกอาวุธปืนได้ตามระเบียบที่กล่าวแล้ว ใหข้้าราชการต ารวจถือปฏิบัติในการพกปืน
ดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีแต่งเครื่องแบบต ารวจ 
            ก. ขณะอยู่ในแถว ควบคุมแถว ไปราชการ ให้พกโดยใช้ซองปืนหนังสีน้ าตาลร้อยเข็มขัดไว้ทางขวา  



๗ 

 

            ข. ในโอกาสล าลอง ให้พกพาไปในลักษณะซ่อนเร้นอย่างมิดชิดจนไม่สามารถอาจสังเกตเห็นได้ง่าย 
            ค. ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จราจร ต ารวจที่มียศต้ังแต่สิบต ารวจเอกลงให้พกโดยใช้ซองปืนหนังสีขาว
ร้อยเข็มขัดไว้ทางขวา ตามที่กองพลาธิการจัดหามาจ่ายให้ใช้ราชการ 
      (2) ในกรณีที่มิได้แต่งเครื่องแบบ ให้พกพาไปโดยมิดชิด จนไม่อาจสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บรรจุไว้ใน
กระเป๋าเอกสาร เป็นต้น 
    ข้อควรระวังในการพกอาวุธปืนนั้นมีหลักอยูว่่า ต้องให้มิดชิดและเรียบร้อยทั้งต้องให้เป็นการเหมาะสมกับ
กาลเทศะด้วย อย่าพกปืนในท านองที่ท าให้ประชาชนได้รับความกระทบกระเทือนใจเมื่อได้พบเห็น เช่น ไม่สวม
เครื่องแบบ แต่เหน็บปืนไว้ทีสะเอวบ้าง ข้างหลังบ้าง หรือใส่กระเป๋ากางเกงปล่อยด้ามปืนโผล่ออกมาให้เห็น
บ้าง เป็นต้น 
    นอกจากที่กล่าวข้างต้น ข้าราชการต ารวจที่พกพาอาวุธปืน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนย่อมเป็นความผิดทางวินัย และอาจถูกด าเนินคดีได้ 
  ข้อ 8 การใช้ดาบปลายปืนหรือตะบอง เมื่อแต่งเครื่องแบบต ารวจน้ัน ให้ใส่ในซองดาบปลายปืน หรือซอง
ตะบองที่ทางราชการจ่ายให้ โดยสอดซองนั้นไว้ในเข็มขัดบริเวณสะเอวข้างซ้าย 
 ข้อ 9 ต ารวจที่ได้รับจ่ายดาบปลายปืน ให้คาดดาบปลายปืนประกอบเครื่องแบบได้เฉพาะในโอกาสที่
ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ันสารวัตร สารวัตรใหญ่ หรือต าแหนง่เทียบเท่าขึ้นไปสั่งให้คาดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือในโอกาสอ่ืนที่ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ันสารวัตร สารวัตรใหญ่ หรือต าแหน่ง
เทียบเท่าขึ้นไปสั่งให้คาดได้เท่านั้น นอกจากนี้ห้ามคาดดาบปลายปืน ยิ่งเป็นโอกาสที่มิได้แต่งเครื่องแบบแล้ว 
ห้ามคาดเด็ดขาด 

ตารางหลักเกณฑเ์กีย่วกับการพกพาอาวธุปืนของข้าราชการต ารวจ 
   

ยศตั้งแต่ สบิต ารวจตรี จนถงึ ร้อยต ารวจโท. ยศ ตัง้แต่ ร้อยต ารวจเอกขึน้ไป 
๑) แต่งเครื่องแบบและปฏิบัติราชการอื่น จะพกอาวุธ
ปืนติดตัวไปด้วยก็ได้ แต่ต้องพกพาโดยมิดชิดจนผู้อื่น
ไม่อาจรู้ได้ง่ายว่ามีอาวุธปืนติดตัวอยู่ 

- ถ้าจะต้องปฏิบัติราชการและมีความจ าเป็นต้องพก
อาวุธปืนติดตัวไปด้วย ถือว่าอยู่ในภาวะรู้ควรมิควร
เป็นอย่างดีแล้ว ไม่ต้องขออนุญาตผู้ใด เว้นแต่ ให้น า
บัตรประจ าตัวติดตัวไปด้วยเพื่อแสดงเมื่อจ าเป็น
เท่านั้น 

๒) ข้าราชการต ารวจที่มีความจ าเป็นต้องพกอาวุธปืน
ติดตัวไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่วาอาวุธนั้นจะ
เป็นอาวุธปืนส่วนตัวหรือของทางราชการ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันสารวัตร สารวัตร
ใหญ ่หรือเทียบเท่าขึ้นไปก่อน 

 

๓) การอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่นั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าควร
จะอนุญาตให้พกภายในก าหนดกี่วัน แต่ทั้งน้ีการ
อนุญาตครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน ๖ เดือน 

 



๘ 

 

การปฏิบตัเิกี่ยวกับการตรวจค้นบคุคลพกพาอาวุธปนืไปในทีส่าธารณสถาน 
 ตามบันทึก  ตร.ที่ 0501 /30476 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2517 ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติของ
ข้าราชการต ารวจ  ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจค้น  จับกุม ผู้พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถานให้เป็นการ
ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ได้บัญญตัิไว้ ต่อมาได้มีค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 แก้ไขเพิม่เติมมาตรา 8 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 
2490 ขึ้นอีก  ในทางปฏิบัติของเจา้หน้าที่ต ารวจในปัจจุบันยังคงมีปัญหาเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบบุคคล
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ โดยมีเพียงใบอนุญาตให้มแีละใช้อาวุธปืน ( ป.4 ) แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้
มีอาวุธปืนติดตัว (ป.12) ก็มักจะควบคุมตัวมาด าเนินคดีทุกรายไป  ท าให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้บริสุทธิ์ทีถู่ก
ตรวจค้นและจับกุม เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าพนักงานต ารวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอ
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้  ตามบทบัญญัต ิ
   มาตรา 8 ทว ิแห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยค าสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519  ข้อ 3 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปใน
เมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ  โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว  เว้นแต่กรณีต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุ
จ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์  ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปใน
ที่ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ  การรื่นเริง  การมหรสพ หรือการอื่นใด” 
     ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์น าเอาอาวุธปืนที่ตนมีไว้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาติดตัวไปเพ่ือป้องกันตัวและทรัพย์สินได้ ภายในขอบเขตที่
กฎหมายให้กระท าได ้
        แนวค าช้ีขาดไม่ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงานซึ่งถือว่าโดยสภาพเป็นกรณีที่ต้องมีอาวุธปืนติดตัว     

 เมื่อมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ ์ มีแนวทางพอสรุปได้ดังนี้ คือ 
1)  ถ้าได้น าอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถ ซึ่งไมส่ามารถหยิบใช้ได้ทันทีทันใด 
2)  เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ในทันทีทันใด 
3)  ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด  จ านวนเป็นหมื่นๆ น าติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืน ที่ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนแล้ว ใส่ช่องเก็บของหน้ารถยนต์เพ่ือป้องกันตัวและทรัพย์สิน 
4)  ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด น าอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนออกจาก
กัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต ์
5)  ห่ออาวุธปืน และแหนบบรรจุกระสุนปืน ( แมกกาซีน ) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ในกระโปรง 
รถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ  

 

 



๙ 

 

  
 ความเห็นชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสงูสุดเกี่ยวกบัการพกพาอาวุธปนืติดตัว 
 อัยการสูงสุดได้ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ที่ ๖๔ / ๒๕๒๔ เกีย่วกับการพกพาอาวุธปืนติดตัวว่า  การพา
อาวุธปืนติดตัวที่จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯลฯ น้ัน จะต้องเป็นการกระท าที่ผู้ต้องหานั้นอยู่ในวิสัยที่
สามารถอาจใช้อาวุธปืนนั้นได้ในทันที  หากต้องการจะใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการเพื่อการใช้ใดๆ
อีก ดังนั้น การที่ผู้ต้องหาน าอาวุธปืนไป โดยเก็บไว้ที่เก็บของท้ายรถ จึงไม่ใช่เป็นการพาอาวุธปืนติดตัวไปตาม
ความหมายของกฎหมาย  การกระท าของผู้ต้องหาจึงขาดองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 
๘ ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ จึงช้ีขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา 
      คดีชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๑๙ / ๒๕๓๗   อัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การพาอาวุธปืนติดตัวที่
จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา ๘ ทวิ นั้น จะต้องเป็นการกระท าที่ผู้กระท านั้นอยู่ในวิสัยที่
สามารถอาจใช้อาวุธปืนนั้นได้ในทันทีหากตอ้งการจะใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการเพื่อการใช้ใดๆ
อีก  ฉะนั้น การที่ผู้ต้องหาแยกอาวุธปืนกับกระสุนออกจากกันและบรรจุไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วน ากระเป๋าติด
ตัวมาด้วยจึงไม่ใช่การพาอาวุธปืนติดตัวในความหมายของกฎหมาย การกระท าของผู้ต้องหาจึงขาด
องค์ประกอบความผิด  ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา ๘ ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๓๗๑ จึงช้ี
ขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา  
  อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวข้างต้นก็สอดคล้องกับค าวินิจฉัยของค าพิพากษาศาลฎีกาด้วย            
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๓๙๔๕ / ๒๕๔๐ วินิจฉัยว่า  กระเป๋าเอกสารที่อาวุธปืนของกลางบรรจุอยู่
ภายในนั้นโดยสภาพและค าพยานจ าเลยแสดงว่า มีกุญแจล็อคถึง ๒ ด้านทั้งวางอยู่ที่เบาะด้านหลัง การจะหยิบ
ฉวยอาวุธปืนมาใช้ทันทีทันใดนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก จึงมิอาจถือได้ว่าเป็นการพกพาติดตัว ทั้งเหตุผลที่จ าเลย
อ้างว่าเป็นการขนย้ายไปยังบ้านที่ต่างจังหวัดนั้น  จ าเลยมีส าเนาทะเบียนบ้านมาน าสืบว่ามีการย้ายภูมิล าเนาไป
จริง  แม้จะภายหลังวันเวลาเกิดเหตุแต่ก็เพียงไม่กี่วัน   ต้องรับฟังเป็นคุณแก่จ าเลยตามที่อ้างว่าเจตนาเพียงขน
ย้ายสิ่งของ  เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน  จึงต้องฟังว่าจ าเลยมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน
ตามสมควรแกพ่ฤติการณ์ที่จะพาอาวุธของกลางไปจ าเลยไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา ๘ ทว ิ
วรรคหนึ่ง , ๗๒ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๓๗๑ 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๓๙๔๕ / ๒๕๔๐ ขณะถูกจับกุมจ าเลยก าลังรอรับเงินตามเช็คจากธนาคาร
จ านวน 700,000 บาท ซึ่งเป็นการเบิกเงินสดจ านวนมาก ดังนั้นการที่จ าเลยน าอาวุธปืนของกลางติดตัวไป 
ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าที่มีเหตุอันสมควร เพราะเป็นการกระท าเพื่อป้องกันทรัพย์สินอันมีค่าของตน อีกทั้ง
อาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืนของจ าเลยซึ่งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้ในครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย และการพาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปของจ าเลยก็เป็นการใส่ไว้ในกระเป๋าถืออย่างมิดชิดอีกด้วย จึง
ถือได้ว่าเป็นการพอไปโดยมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ การที่จ าเลยพาอาวุธปืนของกลาง 
ติดตัวไปดังกล่าวจึงไม่มีความผิดต่อกฎหมาย 
    จะเห็นไดว้่าคดีนี้ แม้ศาลจะฟังว่าจ าเลยย้ายของ มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนก็ตาม แต่ศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัย 
ถึงหลักว่า อย่างไรที่จะถือว่าเป็นการพกพาปืนติดตัวเอาไว้ด้วย 



๑๐ 

 

บทสรุป 

 ข้าราชการต ารวจนั้นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมีอ านาจสืบสวนสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ในการ
ท างานของข้าราชการต ารวจนั้นอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดใน เรื่อง อาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น เรื่องอาวุธปืนนั้น ทาง
ราชการมอบให้กับหน่วยงานมีจ านวนไม่เพียงพอ ข้าราชการต ารวจจึงจ าเป็นต้องน าเอาอาวุธปืนส่วนตัวที่มีไว้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนอาวุธปืนประจ าจังหวัด    
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับรองความประพฤติ  โดยท าผ่านขั้นตอนตามล าดับชั้นของข้าราชการต ารวจ
นายนั้น จนถึงนายทะเบียนอาวุธปืนออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนในเขตจังหวัด และข้าราชการต ารวจผู้ที่
ได้รับอนุญาตน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง ควรจะต้องมีการลงประจ าวันไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย  

 ส าหรับกรณีผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันเข้ามาเป็นข้าราชการต ารวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และใช้
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๑ ปี จึงสามารถบรรจุแต่งตั้งยศสิบต ารวจตรี แต่ข้าราชการต ารวจผู้นั้นยังมีอายุ   
ไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ควรเป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ ที่จะ
ให้ข้าราชการต ารวจผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ หรืองานด้านมวลชนสัมพันธ์ก่อน และเมื่อมีอายุครบ 
๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงเห็นสมควรให้ไปปฏิบัติหน้าที่งานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน หรืองานด้านอื่นๆ 
ที่จะต้องใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าทีต่่อไป 
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