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คํานํา 
 

กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไดจัดทําหลักเกณฑการเรียกชื่อปน  และการกําหนดชื่อปนในกองทัพเรือ 
ตามหนาที่ในขอบังคับทหารเรือที่ ๓๘ วาดวยการสรรพาวุธ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการทําสมุดคูมือ 
และเพื่อใหหนวยตาง ๆ เรียกชื่อไดถูกตองเปนระเบียบเดียวกัน ซ่ึงกองทัพเรือไดอนุมัติใหใชหลักเกณฑการ
เรียกชื่อปน และการกําหนดชื่อปนในกองทัพเรือ ตามที่กรมสรรพาวุธทหารเรือกําหนดขึ้น  กับให
คณะกรรมการพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ นําไปจัดทําเปน อทร.เพื่อใหหนวยตาง ๆ เกิด
ความสะดวกในการนําคูมือดังกลาวไปใชประโยชน  ในการนี้ คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อาทร ดาน
ยุทธการ กิจการพลเรือน และการสรรพาวุธ ไดนําหลักเกณฑการเรียกชื่อปนและการกําหนดชื่อปนใน
กองทัพเรือ ตามที่กองทัพเรือไดอนุมัติไวในทายบันทึก กพ.ทร. ที่ ตอ กพ.ทร.เลขรับ ๑๑๘๘๕/๔๑       ลง ๗ 
ส.ค.๔๑ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑการเรียกชื่อปน และการกําหนดชื่อปนในกองทัพเรือ จัดทําเปน อทร 
อยางไรก็ตามการจัดทํา อทร. หลักเกณฑการเรียกชื่อปน และการกําหนดชื่อปนในกองทัพเรือ นับไดวาเปน
คร้ังแรกอาจมีขอบกพรองอยูบาง   ดังนั้น  หากหนวยใดพบเห็นสิ่งที่ควรแกไขหรือเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
แลว  ขอไดกรุณาแจงให  กรมสรรพาวุธทหารการเรือ  ทราบดวยเพื่อจะไดทําการปรับปรุงแกไขตอไป 
 
      คณะทํางานพจิารณาและจัดทําเอกสารอางอิง ทร. 
      ดานยุทธการ  กิจการพลเรือน และการสรรพาวุธ 
                    พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑการเรียกช่ือปนและการกําหนดชื่อปนใน ทร. 
 

๑. กลาวโดยทั่วไป 
  “ปน” เปนชื่อเรียกรวม ๆ ของอาวุธชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีสวนสําคัญที่เปนโลหะทรงกระบอก ปลายดาน
หนึ่งตัน หรือ เปด เรียกวา ทายปน ปลายดานหนึ่งเปด เรียกวา ปากกระบอก ปน อํานาจของอาวุธชนิดนี้ คือ 
ลูกปน หรือกระสุนที่ใสอยูโลหะทรงกระบอกซึ่งเรียกวาลํากลองปน วัตถุนี้จะจะถูกขับออกดวยแรงระเบิด
ภายในลํากลองปนใหวิ่งออกไปทางปากกระบอกปนดวยความเร็วสูงมาก และลูกปนหรือกระสุนนี้จะออกไป
ดวยพลังงานจลน เปนอํานาจในการทําลายเปาหมาย 
 

๒.การแบงประเภทของปน 
 ๒.๑ การแบงประเภทของปนตามขนาด สามารถแบงได ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ปนใหญ ปนที่มีความกวางของปากกระบอก ตั้งแต ๐.๖๐ นิ้วขึ้นไป และปนที่ไมสามารถ
ทําการยิงดวยวิธีการประทับบายิง หรือมือถือยิง 
  ๒.๑.๒ปนใหญ ปนที่มีความกวางของปากกระบอกนอยกวา ๐.๖๐ นิ้วลงมา และปนที่สามารถ
ทําการยิงไดโดยการใชมือถือยิงหรือประทับบายิง 
 ๒.๒ การแบงประเภทปนตามสถานที่ใช สามารถแบงไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ ปนบก   ไดแก  ปนที่ใชกับหนวยทหาร หรือหนวยกําลังบนบก 
  ๒.๒.๒ ปนเรือ        ไดแก ปนที่ติดตั้งอยูในเรือ 
  ๒.๒.๓ ปนอากาศ   ไดแก   ปนที่ติดตั้งกับอากาศยาน 
 ๒.๓ การแบงประเภทปนที่ใชใน ทร. เพื่อใหการแบงประเภทปนสามารถกระทําไดอยางชัดเจนและ
งายตอและงายตอการสังเกต จึงแบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ปนใหญบก 
  ๒.๓.๒ ปนเรือ/ปนอากาศ 
  ๒.๓.๓ ปนเล็ก 
 

๓.หลักเกณฑการเรียกช่ือปน 
  ๓.๑ การเรียกชื่อปนจะประกอบดวย ๓ สวนดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ช่ือปน ใหเรียกชื่อตามประเภทของปนที่กําหนด 
  ๓.๑.๒ ขนาดของปน ไดแก ขนาดความกวางปากกระอกปน 
  ๓.๑.๓ แบบของปน จะแสดงใหเห็นแบของบริษัทผูผลิต ลําดับการปรบปรุง ลักษณะของ  
ลํากลอง  แทนปน  และ ความสามารถในการยิงของปน 
   ๓.๒ การเรียกชื่อปนใหญบก 
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   ๓.๒.๑ ประเภทของปน เปนไปตามหลักเกณฑของปนใหญ และปนบก โดยแบงตามขนาด 
น้ําหนักกระสุนวิถี แบบ และการเคลื่อนที่ของปน 
   ๓.๒.๒ ขนาด ใหเปนไปตามความกวางของปากลํากลองปนและน้ําหนัก โดยกําหนดขนาดตาม
ผูผลิตโดยแบงเปนดังนี้ 
   ๓.๒.๒.๑ ขนาดเบา กวางปากลํากลองไมเกิน ๑๒๐ มม. หรือน้ําหนักไมเกิน ๗,๐๐๐ 
ปอนด 
   ๓.๒.๒.๒ ขนาดกลาง กวางปากลํากลอง ตั้งแต ๑๒๑ มม. ถึง ๑๖๐ มม.หรือมีน้ําหนัก
มากกวา ๗, ๐๐๐ ปอนด ขึ้นไป ถึง ๑๘,๐๐๐ ปอนด 
   ๓.๒.๒.๓ ขนาดหนัก กวางปากลํากลองตั้งแต ๑๖๑ มม. ถึง ๒๖๐ มม.หรือมีน้ําหนัก
มากกวา ๑๘,๐๐๐ ปอนด ขึ้นไปหรือมากกวา ๕๐,๐๐๐๐ ปอนด 
   ๓.๒.๒.๔ ขนาดหนักมาก กวางปากลํากลองมากกวา ๒๑๐ มม. ขึ้นไปหรือมีน้ําหนัก
มากกวา ๕๐,๐๐๐  ปอนด  ขึ้นไป 
   ๓.๒.๓ กระสุนวิถี ใหเปนไปตามความยาวของลํากลองความเร็วสูงสุด และมุมยิงสูงสุดดังนี้ 
   ๓.๒.๓.๑ ปนใหญกระสุนวิถีราบมีลํากลองยาวกวา ๓๐ เทาของความกวางชองปากลํา
กลองขึ้นไปทําการยิงดวยมุมขอนขางต่ํา และมีความเร็วตนที่ปากลํากลองสูง 
    ๓.๒.๓.๒ ปนใหญกระสุนวิถีโคง มีลํากลองยาว ๒๐ – ๓๐ เทาของความกวางของปาก
ลํากลองทําการยิงดวยมุมที่ขอนของโคง และมีความเร็วที่ปากลํากลองปานกลาง 
   ๓.๒.๔ แบบของปน ใหเปนไปตามตัวอักษร ที่ผูผลิตกําหนด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง 
หมายเลขแบบ และชื่อผูผลิตในกรณีที่ไมสามารถกําหนดเปนอยางอื่นได 
   ๓.๒.๕ อาการกลของปน กําหนดเฉพาะปนไรแรงถอยหลัง 
        ๓.๒.๖ การเคลื่อนที่ ใหระบุเฉพาะอัตตาจรเทานั้น 
          ๓.๓ การเรียกชื่อปนเรือ/ปนอากาศ 
   ๓.๓.๑ ประเภทของปน เปนไปตามหลักเกณฑของปนใหญ และปนเรือ 
   ๓.๓.๒ ขนาด ใหเปนไปตามความกวางของปากกระบอกปน โดยกําหนดตามขนาดของผูผลิต 
   ๓.๓.๓ แบบของปน ใหเปนไปตามตัวอักษรที่ผูผลิตกําหนด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง 
แกไขหมายเลขแบบ และชื่อของผูผลิตในกรณีที่ไมสามารถกําหนดเปนอยางอื่นได 
   ๓.๓.๔ ปนเรือสามารถแบงไดเปน ๒ ชนิด ดังนี้ 
        ๓.๓.๔.๑ ปนเรือ (ป.) ไดแก ปนที่ติดตั้งในเรือ และไมสามารถทําการยิงกลดวยตัวของ
ปนเองได 
        ๓.๓.๔.๒ ปนกลเรือ (ปก.) ไดแก ปนที่ติดตั้งในเรือ และสามารถทําการยิงกลไดดวย
ระบบของตัวปนได ทั้งนี้ไมรวมถึงเครื่องชวยบรรจุอ่ืน ๆ ที่เปนสวนประกอบเสริมในระบบของปน 
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   ๓.๓.๕ ปนกลที่ติดตั้งบนอากาศยานจะเรียกปนกลอากาศ 
         ๓.๔ การเรียกชื่อปนเล็ก 
   ๓.๔.๑ ประเภท ของปน เปนไปตามหลักเกณฑของปนเล็ก 
   ๓.๔.๒ ขนาด เปนไปตามความกวางของปากกระบอกปน โดยกําหนดตามขนาดของผูผลิต 
     ๓.๔ .๓ แบบของปน  ใหเปนไปตามตัวอักษรที่ ผูผลิตกําหนด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง   
ดัดแปลงแกไขหมายเลขแบบ และชื่อของผูผลิต ในกรณีที่ไมสามารถกําหนดเปนอยางอื่นได 
     ๓.๔.๔ ปนเล็กสามารถแบงออกไดเปน ๖ ชนิด ดังนี้ 
    ๓.๔.๔.๑ ปนเล็กยาว (ปลย.)  ไดแก ปนที่ใชประทับไหลยิง มีเกลียวลํากลอง และลํา
กลองยาวตั้งแต ๒๒ นิ้วขึ้นไป 
    ๓.๔.๔.๒ ปนเล็กสั้น (ปลส.) ไดแก ปนที่มีลักษณะเชนเดียวกับปนเล็กยาว แตลํากลอง
ส้ันกวา ๒๒ นิ้ว 
    ๓.๔.๔.๓ ปนเล็กกล (ปลก.)  ไดแก ปนที่สามารถใชประทับบายิง แนบสะโพกยิง และ
มือถือยิงยิงดวยอาการกล และอัตราเร็วในการยิงสูง มีน้ําหนักเบา คลองตัว ใชลูกปนชนิดเดียวกับปนพกหรือ
ปนเล็กยาว 
    ๓.๔.๔.๔ ปนลูกซอง (ปลช.)  ไดแก ปนยาวที่ใชประทับไหลยิง ลํากลองเรียบ 
    ๓.๔.๔.๕ ปนพก (ปพ.)  ไดแก ปนเล็กที่มีลํากลองสั่น  ใชมือถือยิง และใชพกพาได
สะดวกมีทั้งแบบปนพกอัตโนมัติ (ปพ.อ.) และปนพกลูกโม (ปพ.ร.) 
    ๓.๔.๔.๖ ปนพิเศษ ไดแก ปนที่ใชในกิจพิเศษตาง ๆ เชน ปนพลุสัญญาณ (ปสญ.) ปน
ยิงสงเชือก (ปสช.) ปนยิงจรวดสงเชือก (ปจช.) ปนยิงแกสน้ําตา (ปกต.) ปนยาวอัดลม (ปยอล.) ปนเก็บเสียง 
(ปกส.) เปนตน 
    ๓.๔.๕ การบรรจุลูกปน มีกําหนดไวเฉพาะปนเล็กรุนเกา ซ่ึงเปนปนขนาดเดียวกัน แบบ
เดียวกัน แตมีหลายรุน ทั้งรุนที่ตองใชพลบรรจุลูกปนเขารังเพลิงกอนทําการยิงแตละครั้ง และบรรจุเองโดย
อัตโนมัติ เชน ปลยบ.๘๘ ขนาด ๗.๖ มม. เอ็ม 1 ปลยบ.๘๘ ขนาด ๗.๖ มม. สปริงฟลด เปนตน 
 

๔.  การกําหนดชื่อปนใน ทร. 
       การกําหนดชื่อทางราชการของปนประเภทตาง ๆ ใน ทร. ทั้งชื่อเต็ม และชื่อยอเปนไปตามหลักเกณฑ 
การเรียกชื่อปนดังกลาวขางตน ซ่ึงกําหนดไว ตามผนวก ๑ , ๒ และ ๓ 
รายการผนวก 
ผนวก ก.  กําหนดชื่อทางราชการของปนใหญบกใน ทร. 
ผนวก ข.  กําหนดชื่อทางราชการของปนเรือ/ปนอากาศใน ทร. 
ผนวก ค.  กําหนดชื่อทางราชการของปนเล็กใน ทร. 



ผนวก ก. 
กําหนดชื่อทางราชการของปนใหญบกใน ทร. 

 
ช่ือทางราชการของ ทร. 

ลําดับ แบบของบริษัทผูผลิต 
ช่ือเต็ม ช่ือยอ 

๑ 
 

ปน๑๕๕ มม.GC –45 ลอสนาม ปนใหญกลางวิถีกระสุนโคง ๑๕๕ 
มม. จี.ซี.๔๕ 

ปกค.๑๕๕ มม.จี.ซี.๔๕ 

๒ 
 

ปน ๑๕๕ มม.GHN –45 A.1 ปนใหญกลางวิถีกระสุนโคง ๑๕๕ 
มม. จี.เอ็ช.เอ็น ๔๕ เอ.๑ 

ปกค.๑๕๕ มม.จี.เอ็ช.เอ็น.๔๕ เอ.๑ 

๓ 
 

ปน ๑๕๕ มม.GHN –45 A.1 
APU 

ปนใหญกลางวิถีกระสุนโคง๑๕๕ 
มม. จี.เอ็ช.เอ็น ๔๕ เอ.๑ เอพี.ยู 

ปกค.๑๕๕ มม.จี.เอ็ช.เอ็น.๔๕ เอ.๑ 
เอ.พ.ยู 

๔ 
 

ปน ๑๓๐ มม.แบบ ๕๙-๑ สปจ.ลอ
สนาม 

ปนใหญกลางกระสนวิถีราบ ๑๓๐ 
มม. แบบ ๕๙ - ๑ 

ปกร.๑๓๐ มม.แบบ ๕๙ - ๑ 

๕ 
 

ปน ๑๐๖ ม.เอ็ม.๔๐ เอ.๒ ปนหไรแรงสะทอนดถอหลัง ๑๐๖ 
มม.เอ็ม.๔๐ เอ.๒ 

ปรส.๑๐๖ มม.เอ็ม.๔๐ เอ.๒ 

๖ 
 

ปน ๙๐ มม. เอ็ม ๖๗ ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ๑๐๖ มม.
เอ็ม ๔๐ เอ.๒ 

ปรศ.๙๐ มม. เอ็ม.๖๗ 

๗ 
 

ปน ๑๐๕ มม.เอ็ม.๑๐๑ เอ.๑ ปนใหญเบาวิถีกระสุนโคง ๑๐๕ มม 
เอ็ม.๑๐๑ เอ.๑ 

ปบค.๑๐๕ มม.เอ็ม.๑๐๑ เอ.๑ 

๘ 
 

ปน ๗๕ มม.เอ็ม.๑เอ.๑ ลอสนาม ปนใหญเบากระสุนวิถีโคง ๗๕ มม.
เอ็ม.๑ เอ.๑ 

ปบค.๗๕ มม.เอ็ม.๑ เอ.๑ 

๙ 
 

ปน ๔๐/๗๐ มม.ลอสนาม ปนใหญตอสูอากาศยาน ๔๐/๗๐ มม.
ลอสนาม 

ปตอ.๔๐/๗๐ มม. 

๑๐ 
 

ปน ๔๐/๖๐ มม.เอ็ม.๑ ลอสนาม ปนใหญตอสูอากาศยาน ๔๐/๖๐ มม.
เอ็ม.๑ 

ปตอ.๔๐/๖๐ มม.เอ็ม.๑ 

๑๑ 
 

ปนกล ๓๗ มม.แบบ๗๔ แทนคู
(บก) สปจ. 

ปนใหญตอสูอากาศยาน ๓๗ มม.
แบบ๗๔ แทนคู 

ปตอ.๓๗ มม.แบบ ๗๔ (คู) 

๑๒ 
 

ปนกล ๒๐ มม.แบบ ๙๓ ลอสนาม 
แมดเสน 

ปนกล ๒๐ มม. แบบ๙๓ ปก.๒๐ มม.แบบ ๙๓ 

๑๓ 
 

ปน.๕๐ นิ้ว เอ็ม.๘ ซี.รวมแกน 
ปรส. 

ปนกลชี้เปาหมาย .๕๐ นิ้ว เอ็ม.๘ ซี. ปก.  .๕๐ นิ้ว เอ็ม.๘ ซี. 

๑๔ 
 

ปนกล .๕๐ นิ้วเอ็ม .๘๕ ติดรถ 
แอทวีที 

ปนกล .๕๐ นิ้ว เอ็ม.๘๕ ปก. .๕๐ เอ็ม .๘๕ 

๑๕ 
 

ปนกล .๕๐ นิ้วเอ็ม.๕๐ นิ้ว  
ติดรถ เอเอวี  

ปนกล ๗.๕๐ มม. เอ็ม .๒ ปก.  .๕๐ นิ้ว เอ็ม .๒ 

๑๖ ปนกล ๗.๖๒ มม. เอ็ม .๖๐ ปนกล ๗.๖๒ มม. เอ็ม.๖๐ ปก. ๗.๖๒ มม. เอ็ม.๖๐ 



ก – ๒ 
 

ช่ือทางราชการของ ทร. 
ลําดับ แบบของบริษัทผูผลิต 

ช่ือเต็ม ช่ือยอ 
๑๗ ปนกล ๗.๖๒ มม. เอ็ม.๖๐ เอ็ฒจี .๓ ปนกล ๗.๖๒ มม. เอ็ม มม. เอ็ม.๖๐ 

เอ็มจี .๓ 
ปก.๗.๖๒ มม. เอ็ม.๖๐ เอ็มจี.๓ 

๑๘ ปนกล ๘ แบบ ๗๙ แมดเสน ปนกล ๘ มม. แบบ ๗๙ ปก. ๘ มม. แบบ๘๙ 
๑๙ ปนกล ๘ แบบ ๘๒ แมดเสน ปนกล ๘ แบบ ๘๒ ปก ๘ มม. แบบ ๘๒ 
๒๐  ปนกล ๘ แบบ ๙๓ แมดเสน  ปนกล ๘ แบบ ๘๙  ปก.๘ มม.แบบ ๘๙ 
๒๑  เครื่องยิงลูกระเบิด ๔.๒ นิ้ว 

เอ็ม .๓๐ แทนสนาม 
เครื่องยิงลูกระเบิด  ๔.๒ นิ้ว เอ็ม.๓๐ ค. ๔.๒ นิ้ว เอ็ม ๓๐ 

๒๒ ค.๘๑ มม. เอ็ม .๘๑  เครื่อวยิงลูกระเบิด ๘๑ มม.  เอ็ม ๑ ค. ๘๑ มม. เอ็ม.๑ 
๒๓ ค.๘๑ มม. เอ็ท ๒๙ เอ.๑(กบ) เครื่องยิงลูกระเบิด ๘๑ มม. เอ็ม ๒๙ 

เอ ๑ 
ค. ๘๑ มม. เอ็ม .๒๙  เอ ๑ 

๒๔ ค.๘๑ มม. ศอว .ทบ.  เครื่องยิงลูกระเบิด ๘๑ มม.  แบบ ๘ 
ป.๑ 

ค. ๘๑ มม. แบบ ๘ ป.๑ 

๒๕ ค.๘๑ มม.มารค .๒-๐ (เรือ ) เครื่องยิงลูกระเบิด ๘๑ มม. มารค   ๒ 
ม็อด.  ๐ 

ค.๘๑มม.มารค ๒  ม็อด ๐ 

๒๖ ค.๖๐ มม.เอ็ม ๒ (บก) เครื่องยิงลูกระเบิด ๖๐มม.  เอ็ม ๒  ค. ๖๐  มม.   เอ็ม ๒ 
๒๗ ค.๖๐ มม.เอ็ม ๑๙ .๑๙ (บก) เครื่องยิงลูกระเบิด ๖๐ มม.  เอ็ม .๑๙ ค. ๖๐ มม. เอ็ม ๑๙ 
๒๘ ค. ๖๐ มม. เอ็ม ๒๒๔ เครื่องยิงลูกระเบิด ๖๐ เอ็ม ๒๒๔ ค. ๖๐ มม.เอ็ม.๒๒๔ 
๒๙ ค.๖๐ มม. มารค .๔-๐ (เรือ) เครื่องยิงลูกระเบิด ๖๐ มม. มารค .๔ 

ม็อด .๐ 
ค. ๖๐ มม.มาณืค .๔  ม็อด .๐ 

๓๐ ค. ๖๐ มม.แบบ ๖ ป.๑๑ ศอว ทบ. เครื่องยิงลูกระเบิด มม.  แบบ ๖  ป.๑ ค.๖๐ มม. ๖ ป.๒ 
๓๑ ค. ๖๐ มม. แบบ ๖ ป. ๒ ศอว.ทบ. เครื่องยิงลูกระเบิด  ๖๐ มม. แบบ ๖ 

ป.๒ 
ค.๖๐ มม.แบบ ๖ ป. ๒  

๓๒ ค. ๖๐ มม. มารค ๒ ม็อด .๐  เครื่องยิงลูกระเบิด ๖๐ มารค ๒ ม็อด .
๐  

ค. ๖๐ มม.มารค ๒ ม็อด .๐ 

๓๓ ค. ๖๐ มม. แบบ ๒๔ ศอว.ทบ.  เครื่องยิงลูกระเบิด ๖๐ มม. แบบ  ๒๔ ค. ๖๐ มม.แบบ ๒๔ 
๓๔ ค.๔๐ มม. มารค .๑๙ ม็อด .๓ ติด

ปอมปอมปน 
เครื่องยิงลูกระเบิด ๔๐ มม. มารค .๑๙ 
ม็อด.๓ 

ค. ๔๐ มม. มารค .๑.  ม็อด .๑๙ ม็อด.
๓ 

 
 
 
 

 



ผนวก ข. 
กําหนดชื่อทางราชการของปนเรือ/ปนอากาศใน ทร. 

 
ช่ือทางราชการ 

ลําดับ แบบ 
ช่ือเต็ม ช่ือยอ 

๑ ปน ๕/๕๔ นิ้วมารค .๔๒ ม็อด .๙ ปน ๕/๕๕นิ้ว มารค.๔๒ม็อด .๙  ป.๕/๕๔นิ้ว มารค .๔๒ ม็อด .๙ 
๒ ปน ๕/๕๔ นิ้วมารค .๔๕ ม็อด .๒ ปน ๕/๕๔ นิ้วมารค .๔๕ ม็อด .๒ ป.๕/๕๔นิ้ว มารค .๔๕ ม็อด .๒ 
๓ ปน.๔๒ นิ้ว มารค.๘ ม็อด .๐ ปน ๔.ค มาร. ๘ ป. ๔.๕ นิ้ว มาร.๘ 
๔ ปน ๑๐๐ มม. แทนคู แบบ ๗๙ 

สปจ. 
ปน ๑๐๐มม.แบบ ๗๙ แทนคู ป.๑๐๐มม. แบบ ๗๙ (คู) 

๕ ปน ๗๖/ ๖๒ มม.ออโตเมลารา ปน ๗๖/ ๖๒ มม.ออโตเมลารา ป. ๗๖/ ๖๒ มม. ออโตเมลารา 
๖ ปน ๗๖/๕๐ มม. แบบ ๙๓ มารค .

๒๒-๐ 
ปน๗๖ /๕๐ มม แบบ ๙๓ มารค .๒๒ 
ม็ฮด .๐ 

ป. ๗๖ /๕๐ มม. แบบ ๙๓ มารค .๒๒ 
ม็ฮด .๐ 

๗ ปน ๗๖/๕๐ มม. มารค .๓๔-๑ ยิง
เร็ว 

ปน ๗๖/๕๐ มม. อาร เอฟ  มารค .
๓๔-๑ แทนคู 

ป. ๗๖/๕๐ มม.  มารค .๓๔-๑ ยิงเร็ว 

๘ ปน ๗๖/๕๐ มม. มารค .๓๙–๐ ยิง
เร็วแทนคู 

ปน ๗๖/๕๐ มม. อาร เอฟ  
มารค .๓๙-๐ แทนคู 

ป. ๗๖/๕๐ มม. มารค .๓๙-๐ ยร (คู) 

๙ ปน ๕๐ /๗๐ มม. ปนกล๕๐ /๗๐ มม. ปก. ๕๐ /๗๐ มม. 
๑๐ ปนกล ๔๐ /๗๐ มม. แทน คู ปนกล ๔๐ /๗๐ มม. แทนคู ปก. ๔๐ /๗๐ มม.(คู) 
๑๑ ปนกล ๔๐ /๗๐ มม. แทน เดี่ยว ปนกล ๔๐ /๗๐ มม. แทน เดี่ยว ปก. ๔๐ /๗๐ มม. 
๑๒ ปนกล ๔๐/๖๐ มม. เอ็ม.๓ แทน

เดี่ยว 
ปนกล ๔๐/๖๐ มม. เอ็ม.๓ ปก. ๔๐/๖๐ มม. เอ็ม.๓ 

๑๓ ปนกล ๔๐/๖๐ มม. เอ็ม ๓  แทน
เดี่ยว ดัดแปลง ออสเตรเลีย 

ปนกล ๔๐/๖๐ มม. เอ็ม ๓   ดัดแปลง ปก. ๔๐/๖๐ มม. เอ็ม ๓ ดัดแปลง 

๑๔ ปนกล ๔๐/๖๐ มม.มารค .๑ ม็อด .
๒ แทนคู 

ปนกล ๔๐/๖๐ มม.มารค .๑ ม็อด .๒ 
แทนคู 

ปก. ๔๐/๖๐ มม.มารค .๑ ม็อด .๒ (คู) 

๑๕ ปนกล ๔๐/๖๐ มม. ม็อด .๙ ปนกล ๔๐/๖๐ มม. มารค .๙  ปก. ๔๐/๖๐ มม. มารค .๙ 
๑๖ ปนกล ๔๐ มม. มารค .๒๐ -  

ความเร็วตํ่า 
ปนยิงลูกระเบิดกล ๔๐ มม. มารค .๒ 
ม็อด ๐  

ปก. ๔๐ มม. มารค .๒๐ ม็อด ๐ 

๑๗ ปนกล ๓๗ มม. แบบ ๗๖ แทนคู 
 (เรือ ) สปจ. 

ปนกล ๓๗ มม. แบบ ๗๖ แทนคู 
  

ปก. ๓๗ มม. แบบ ๗๖ คู  

๑๘ ปนกล ๓๐ มม. มารค.๓๐ ม็อด .
เอฟ แทนคู   ทวินเมาเซอร 

ปนกล ๓๐ มม. มารค.๓๐ ม็อด .เอฟ 
แทนคู   ทวินเมาเซอร 

ปนกล ๓๐ มม. มารค.๓๐ ม็อด .เอฟ 
แทนคู   ทวินเมาเซอร 

๑๙ ปนกล ๓๐ มม.เอ็ม .เอส .ไอ  แทน
เดี่ยว 

ปนกล ๓๐ มม.เอ็ม .เอส .ไอ  ปก. ๓๐ มม.เอ็ม.เอส .ไอ  



ข –๒ 
 

ช่ือทางราชการของ ทร. 
ลําดับ แบบของบริษัทผูผลิต 

ช่ือเต็ม ช่ือยอ 
๒๐ ปนกล อากาศ  ๓๐ มม.มารค.๔ ปนกล อากาศ  ๓๐ มม.มารค.๔ ปกอ.๓๐มม.มารค.๔ 
๒๑ ปนกล ๒๐ มม. แบบ .มารค .๔ 

แทนเดี่ยว เออลิคอน 
ปนกล ๒๐ มม. แบบ .มารค .๔ ปก.๒๐ มม.  มารค .๔ 

 
๒๒ ปนกล ๒๐ มม แบบ ๙๐  

มารค ๒๖-๖ แทนคู เออลิคอน 
ปนกล ๒๐ มม มารค ๒๖ 
ม็อด๖ แทนคู 

ปก. ๒๐ มม. มารค .๒๖ 
ม็อด ๖ (คู) 

๒๓ 
 

ปนกล ๒๐ มม.มารค ๒๐ 
ดีเอ็ม ๒ ดีเอ็ม  ๖ ไรน เมทัล 

ปนกล ๒๐ มม.หลายลํากลอง ปก. ๒๐ มม. ลก. 

๒๖ ปนกล ๒๐ มม. แมดเสน แบบ ๘๙ ปนกล ๒๐ มม. แบบ ๘๙ ปก. ๒๐ มม.แบบ ๘๙ 
 

๒๗ ปนกล .๕๐ นิ้ว  เอ็ม .๒ แทนเดี่ยว 
ลํากลองหนัก 

ปนกล .๕๐ เอ็ม .๒ ลํากลองหนัก ปก. .๕๐ นิ้ว เอ็ม ๒ (หนัก ) 

๒๘ ปนกล .๕๐ นิ้ว เอ็ม แทนเดี่ยว 
 ลํากลองเบา 

ปนกลอากาศ นิ้ว .๕๐ เอ็ม .๒  ลํา
กลองเบา 

ปกอ. .๕๐ นิ้ว เอ็ม .๒ (เบา  ) 

๒๙ ปนกลอากาศ .๕๐ นิ้ว เอ็ม .๓  
แทนเดี่ยว ลํากลองเบา 

ปนกลอากาศ .๕๐ นิ้ว เอ็ม .๓  ลํา
กลองเบา 

ปกอ. .๕๐ นิ้ว เอ็ม ๓ (เบา ) 

๓๐  ปนกล .๕๐ เอ็ม .๒ แทนคู ลํากลอง
หนัก 

ปนกล .๕๐ นิ้ว เอ็ม .๒ ลํากลองหนัก 
แทนคู 

ปก. .๕๐ เอ็ม.๒ (หนัก คู ) 

๓๑ ปนกล .๕๐ นิ้ว เอ็ม ๒ แทนคู  
ลํากลองเบา 

ปนกล .๕๐ นิ้ว เอ็ม ๒ลํากลองเบา
แทนคู 

ปก. .๕๐ เอ็ม .๒ (หนัก – คู ) 

๓๒ ปนกล .๓๐ คาลิเบอร เอ็ม ๑๙๑๙ 
 เอ .๔ 

ปนกล .๓๐ เอ็ม.๑๙๑๙ เอ .๔  เอ .๔ ปก. .๓๐ นิ้ว เอ็ม ๑๙๑๙ เอ. ๑ 

๓๓ ปนกล .๓๐ คาลิเบอร เอ็ม ๑๙๑๙ 
 เอ ๑  

ปนกล .๓๐ นิ้ว เอ็ท ๑๙๑๙ เอ ๖ 
  

ปก. .๓๐นิ้ว เอ็ม ๑๙๑๙ เอ.๖ 

๓๔ ปนกลอากาศ ๗.๖๒ มม. เอ็ท ๖๐ ดี ปนกลอากาศ ๗.๖๒ มม.เอ็ม .๖ดี ปอก. ๗.๖๑๒ มม. .๖๐ ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค. 
กําหนดชื่อทางราชการปนเลก็ใน ทร. 

 
ช่ือทางราชการ 

ลําดับ แบบของบริษัทผูผลิต 
ช่ือเต็ม ช่ือยอ 

๑ ปลย. ๔๖ นขาด ๘ มม. ปนเล็กยาว ๘มม. แบบ ๔๖ ปลย. ๘ มม. แบบ๔๖ 
๒ ปลย.๖๖ ขนาด ๘ มม.  ปนเล็กยาว ๘ มม. แบบ ๖๖ ปลย. ๘ มม. แบบ ๖๖ 
๓ ปลย.๘๘ ขนาด ๗.๖ มม. ปริงฟลด ปนเล็กยาว .๓๐ นิ้ว .๓๐ นิ้ว เอ็ม 

๑๙๐๓ 
ปลย. ๓๐ นิ้ว เอ็ม ๑๙๐๓ 

๔ ปลย. ๘๘ ขนาด ๗.๖ สปริงฟดด 
สไนเปอร 

ปนเล็กยาว .๓๐ นิ้ว เอ็ม ๑๙๐๓  
เอ ๔ 

ปลย. ๓๐ นิ้ว เอ็ม .๑๙๐๓ เอ ๔ 

๕ ปลยบ. ๘๘ ขนาด ๗.๖ มม. เอ็ม  ๑ ปนเล็กยาวบรรจุเอง .๓๒๐ นิ้ว
เอ็ม๑ 

ปลยบ. .๓๐ นิ้ว เอ็ม ๑ 

๖ ปลยบ. ๘๘ ขนาด ๗.๖ เอ็ม ๑  
สไนเปอร 

ปนเล็กยาวบรรจุเอง .๓๐ นิ้ว เอ็ม 
๑  ชี. 

ปลยบ. .๓๐ นิ้ว เอ็ม เอ ๑ชี 

๗ ปลยบ. .๘๘ ขนาด ๗.๖ มม. นาโต ปนเล็กยาว บรรตุเอง ๗.๖๒ มม. 
เอ็ม ๑ 

ปลยบ. ๗.๖๒ มม.เอ็ม ๑ 

๘ ปลยบ. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็ม ๑๔ ปนเล็กยาว ๗.๖๒ มม. เอ็ม ๑๔ ปลย.๗.๖๒ มม. เอ็ม ๑๔ 
๙ ปลย. ขนาด ๗.๖๑๒ มม. 

FABRIQUE  NATIONALE 
ปนเล็กยาว  ๗.๖๒มม. เอฟ.เอ็น ปลย. ๗.๖๒ มม. เอฟ.เอ็น 

๑๐ ปลย. ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ แบบ ๖๑๔ ปนเล็กยาว ๕.๕๖ มม. เอ็ม  ๑๖ 
แบบ ๖๑๔ 

ปลย. .๕.๖๔ มม. เอ็ม. ๑๖ แบบ ๖๑๔ 

๑๑ ปลย. ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ปนเลกยาว ๕.๕๖ มม. เอ็ม  .๑๖ 
เอ ๑ 

ปลย. ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ .๑ 

๑๒ ปลย. ๕.๕๖ มม. เอ็ม .๑๖ เอ๑ 
คารไบน 

ปนเล็กสั้น ๕.๕๖ มม. 
 เอ .อาร.๑๕ 

ปลส. ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ แบบ 
๗๐๑ 

๑๓ ปลย. ๕.๕๖ เอ็ม .๑๖ เอ .๒ โมเดิล 
๗๐๑ 

ปนเล็กยาว ๕.๕๖ มม. เอฒ ๑๖ เอ 
๒ แบบ ๗๐๑ 

ปลย. ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ แบบ 
๗๐๑ 

๑๔ ปลย. ๕.๕๖ เอ็ม  .๑๖ เอ .๒ โมเดิล 
๗๐๕ 

ปนเลฏยาว ๕.๕๖ มม. เอ็ม .๑๖ เอ 
๒ แบบ ๗๐๕ 

ปลย. ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ แบบ 
แบบ 

๑๕ ปลย.๑๑ .(เอช.เค .๓๓ ) ปนเล็กยาว ๕.๕๖ มม. เอชเค .๓๓ ปลย.๕.๕๖ มม. เอช เค ๓๓ 
๑๖ ปลย. ชีคิว ขนาด ๕.๕๖ มม.   ปนเลกยาว ๕.๕๖ มม. ชีคิว ปลย. ๕.๕๖ มม. ชีคิว 
๑๗ ปลย. เจเกอร ขนาด ๒.๒ นิ้ว ปนเล็กยาว .๒๒ นิ้ว เจเกอร ปลย. .๒๒ นิ้ว เจเกอร 
๑๘ ปสบ. ๘๗ ขนาด ๗.๖ มม. เอ็ม ๑  ปนเลกสั้นบรรจุเอง .๓๐  นิ้ว  

เอ็ม ๑ 
ปลสบ. .๓๐ นิ้ว เอม .๑ 

 



ค   -   ๒ 
 

ช่ือทางราชการของ ทร.  
 ลําดับ แบบของบริษัทผูผลิต 

ช่ือเต็ม ช่ือยอ 
๑๙ ปสบ. .๘๗ ขนาด ๗.๖มม.  เอ็ม .๒ ปนเล็กสั้บรรจุเอง .๓๐ นิ้ว .๓๐ เอ็ม .

๒  
ปลสบ. .๓๐ นิ้ว เอ็ม .๒ 

๒๐ ปสบ. .๘๗ ขนาด ๗.๖ มม. เอ็ม ๑ 
เอ .๑ (พับฐาน ) 

ปนเล็กสั้นบรรจุเอง .๓๐ นิ้ว เอ็ม .๑ 
เอ.๑  

ปลสบ. .๓๐ นิ้ว เอ็ม .๑ เอ.๑ 

๒๑ ปนอารกา ขนาด ๗.๖๒  ปนเล็กยาว ๗.๖๒ มม. เอ เค ปลย. .๓๐ นิ้ว เอ.เค 
๒๒ ปนไรเฟลซุมยิง ขนาด ๗.๖๒ มม. ปนซุมยิง ๗.๖๒ มม. พีเอสจี.๑ ปชย. ๗.๖๒ มม. พีเอสจี.๑ 
๒๓ ปนซุมยิง ทิกกา ขนาด .๒๒๓ นิ้ว ปนซุมยิง .๒๒๓ นิ้ว ทิกกา ปชย. . ๒๒๓ นิ้ว ทิกกา 
๒๔ ปนซุมยิง เอ็นฟอสเซอร ขนาด 

๗.๖๒ มม. 
ปนซุมยิง มม. เอ็นฟอสเซอร  ปซย. ๗.๖๒ มม.  เอ็นฟอสเซอร 

๒๕ ปกม. ขนาด ๑๑ มม. เอ็ม .๓  ปนเลกกล . ๔๕   นิ้ว เอ็ม .๓ ปลก. . ๔๕ นิ้ว เอ็ม .๓ 
๒๖ ปกม.ขนาด ๑๑ มม. เอ็ม .๓ เอ .๑ ปนเล็กกล .๔๖ นิ้ว เอ็ม .๓ เอ .๑  ปลก. . ๔๕ นิ้ว เอ็ม .๓ เอ .๑ 
๒๗ ปกม. ขานด ๑๑มม. เอ็ม ทอมสัน ปนกลเล็ก .๔๕ นิ้ว ทอมสัน  ปลก. .๔๕ นิ้ว ทอมสั้น 
๒๘ ปกม. ขนาด  ๙ มม. สะเต็น ปยเล็กกล  ๙ มม. สะเต็น  ปลก. ๙ มม.  สะเต็น 
๒๙ ปกม.เบิรกมัน  ขนาด  ๙   มม. ปนเล็กกล  ๙ มม. เบิรกมัน ปลก.  ๙ มม. เบิรก มัน 
๓๐ ปกม. แมดเสน ขนาด ๙ มม.  ปนเล็กกล ขนาด ๙ มม. แมดเสน ปลก. ๙ มม. แมดเสน 
๓๑  ปกม. อูช่ี ขนาด ๙ มม. พาราเบลั่ม ปนเล็กกล  ๙ มม. อูช่ี ปลก. ๙ มม. อูช่ี 
๓๒ ปกม. โชชิมิ ขนาด ๙ มม.  ปนเล็กกล  ๙ มม. โชชิมิ ปลก. ๙ มม. โชชิมิ 
๓๓ ปกม. เอ .เอ็ม. ๑๘๐ ขชนาด ๒๒ 

นิ้ว 
ปนเล็กกล .๒๒ นิ้ว เอ เอ็ม .๑๘๑ ปลก. . ๒๒ นิ้ว เอ เอ็ม .๑๘๐ 

๓๔ ปกม. ขนาด ๙ มม. เอ็ม พี ๕ 
ประกอบไซเลนเซอร 

ปนเล็กกล  ๙มม. เอ็ม.พี .๕ เอส. 
 ดี .๓ 

ปลก. ๙มม. เอ็ม พี .๕ เอส ดี .๓ 

๓๕ ปกม. เอ็ม .๑๐ (สพ.ทร. ) ปนเล็กกล .๔๕ นิ้ว เอ็ม .๑๐ ปลก . .๔๕ นิ้ว เอ็ม .๑๐ 
๓๖ ปกม. ขนาด ๙ มม. INGRAM 

 เอ็ม .๑๐ 
ปนเล็กกล ขนาด ๙ มม. อินแกรม 
เอ็ม .๑๐  

ปลก. . ๙มม. อินแกรม เอ็ม .๑๐ 

๓๗ ปกม.  ขนาด ๙มม. FN- LICEMCE 
BERETTA 

ปนเล็กกล ๙   มม. อิมแกรม  เอ็ม
แอล. 

ปลก. ๙ มม. บาเรตตา เอฟ.เอ็ม.แอล 

๓๘ ปกม. ขนาด  ๙ มม. HK. MP. 5 
KA.4 

ปนเล็กกล  ๙ มม. เอ็ม.พี .๕ เค. 
เอ.๔ 

 ปลก.  ๙ .มม. แบบ ๘๙ 

๓๙ ปกม. ขนาด ๗.๖๒ มม. TYPE 85 ปนเล็กกล ๗.๖๒ มม. แบบ ๘๕  ปลก. ๗.๖๒ มม.  
แบบ ๘๕ 

๔๐ ปกม. มินิมิ ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม.
๒๔๙ 

ปนเล็กกล ๕.๕๖ มม. เอ็ม .๒๔๙ ปลก. ๕.๕๖ มม. เอ็ม   ๒๔๙ 



ค – ๓ 
 

ช่ือทางราชการของ ทร. 
ลําดับ แบบของบริษัทผูผลิต 

ช่ือเต็ม ช่ือยอ 
๔๑ ปนพก แบบ ๗.๔ เบราวนิงขนาด 

๗.๖๕  
ปนพกอัตโนมัติ ๗.๖๕ มม.  เบราว
นิง 

 ปพ.อ. ๗ ๖๕ มม. เบราวนิง 

๔๒ ปนพกโคลทซุปเปอร ขนาด ๙ มม.  
คอมแบตคอมมานเดอร 

ปนพกอัตโนมัติ . ๓๘ นิ้ว โคลท 
คอมแบตคอมมานเดอร 

ปพ.อ..๓๘ นิ้ว โคลทคอมแบต 

๔๓ ปนพกโคลทซุปเปอร  ขนาด ๙มม. 
คอมแบตคอมมานเดอร 

ปนพกอัตโนมัติ .๓๘ นิ้ว โคลท  
คอมแบตคอมมานเดอร 

ปพ.อ. .๓๘ นิ้ว  
โคลทคอมแบต 

๔๔ ปนพก ๘๐ มม. โคลทสตาร ปนพกอัตโนมัติ .๓๘ นิ้ว สตาร ปพ.อ. .๓๘ นิ้ว สตาร 
๔๕ ปนพก ๘๖ ขนาด ๑๑ มม.  โคลท

ซุปเปอร 
ปนพกอัตโนมัติ .๔๕ นิ้ว โคลท ปพ.อ. .๔๕ นิ้ว โคลท 

๔๖ ปนพกโคลทซุปเปอร  ขนาด ๑๑ มม. 
คอมแบตคอมมานเดอร 

ปนพกอัตโนมัติ .๔๕ นิ้ว โคลท  
คอมแบตคอมมานเดอร 

ปพ.อ. ๔๕นิ้ว โคลท  
คอมแบต 

๔๗ ปนพกอัตโนมัติ .๓๘ นิ้ว โคลท  
คอมแบตคอมมานเดอร 

ปนพกอัตโนมัติ .๗.๖๓มม. เมา
เซอร 

ปพ.อ. ๗.๖๓ มม.  เมาเซอร 

๔๘ ปนพกโคลท ตรามา ขนาด ๗.๖๕ 
มม.  

ปนพกอัตโนมัติ ๗.๖๕ มม.  โคลท ปพ.อ. ๗.๖๕ มม. โคลท 

๔๙ ปนพกเบราวนิง ขนาด ๖.๓๕ มม. ปนพกอัตโนมัติ ๖.๓๕ มม. เบารว
นิง 

ปพ.อ. ๖.๓๕ เบารวนิง 

๕๐ ปนพกเบราวนิง ขนาด ๙ มม. ปนพกอัตโนมัติ ๙ มม. เบารวนิง ปพ.อ.๙มม. เบารวนิง 
๕๑  ปนพกวอลเธอร ขนาด ๙ มม. ปนพกอัตโนมัติ ๙ มม. วอลเธอร ปพ.อ. ๙มม. วอลเธอร  พี .๓๘ 
๕๒ ปนพกเบเรตตา ขนาด .๒๒ นิ้ว ปนพกอัตโนมัติ   .๒๒ นิ้วโคลท ปพ.อ. .๒๒ นิ้ว บาเรตตา 
๕๓ ปนพกโคลทชุปเปอร .๒๒ นิ้ว ปนพกอัตโนมัติ .๒๒ นิ้ว โคลท ปพ.อ. .๒๒ นิ้วโคลท 
๕๔ ปนพก  ขนาด ๙ มม. พี .๗ เอ็ม ๘ ปนพกอัตโนมัติ ๙ มม. พี .๗ เอ็ม๘ ปพ. อ. ๙ มม. พี.๗ เอ็น .๘ 
๕๕ ปนพก ขนาด ๙ มม.วอลเธอร พีพีเค.

๓๘๐ 
ปนพกอัตโนมัติ .๓๘๐ นิ้ว พีพีเค ปพ.อ.๓๘๐ นี้ว พีพีเค. 

๕๖ ปนพก  แบบ ๙๕ ปนพกอัตโนมัติ .๔๕ นิ้ว แบบ ๙๕ ปพ.อ. .๔๕ นิ้ว แบบ  ๙๕ 
๕๗ ปนพก ขนาด ๙ มม. ( พาราเบลั่ม) 

ประเทศจีน 
ปนพกอัตโนมัติ ๙มม.แบบ ๒๑๓ ปพ.อ. ๙ มม.แบบ –๒๑๓ 

 
๕๘ ปนพกเวฟเลย ขนาด ๑๑ มม. ปนพกรีวอลเวอร .๔๕๕ นิ้วเวฟเลย ปพ.ร.๔๕๕ นิ้ว เวฟเลยื 
๖๐ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๓๘๐มม. 

ลํากลอง  ๒ นิ้ว 
ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๓๘ นิ้ว  
ลํากลอง  ๒ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว – ๒ 
 

๖๑ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๓๘๐มม. 
ลํากลอง  ๓ นิ้ว 

ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๓๘ นิ้ว  
ลํากลอง  ๓ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว – ๓ 
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ช่ือทางราชการของ ทร. 
 ลําดับ แบบของบริษัทผูผลิต 

ช่ือเต็ม ช่ือยอ 
๖๒ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๓๘๐มม. 

ลํากลอง  ๔ นิ้ว 
ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๓๘ นิ้ว  
ลํากลอง  ๔ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว – ๔ 
 

๖๓ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๓๘๐มม. 
ลํากลอง  ๕ นิ้ว 

ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๓๘ นิ้ว  
ลํากลอง  ๕ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว – ๕ 
 

๖๔ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๓๘๐มม. 
ลํากลอง  ๖ นิ้ว 

ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๓๘ นิ้ว  
ลํากลอง  ๖ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว –๖ 
 

๖๕ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๒๒ นิ้ว ลํา
กลอง  ๒ นิ้ว 

ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๒๒ นิ้ว  
ลํากลอง  ๒ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว – ๒ 
 

๖๖ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๒๒ นิ้ว ลํา
กลอง  ๓ นิ้ว 

ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๒๒ นิ้ว  
ลํากลอง  ๓ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว – ๓ 
 

๖๗ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๒๒ นิ้ว ลํา
กลอง  ๔ นิ้ว 

ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๒๒ นิ้ว  
ลํากลอง  ๔ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว – ๔ 
 

๖๘ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๒๒นิ้ว ลํา
กลอง  ๖ นิ้ว 

ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๒๒ นิ้ว  
ลํากลอง  ๕ นิ้ว 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว – ๖ 
 

๖๙ ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด .๓๘นิ้ว 
cAVIM 

ปนพกรีวอลเวอร  ขนาด.๓๘ นิ้ว  
เควิน 

ปพ.ร. .๓๘ นิ้ว เควิน 
 

๗๐ ปนลซอง ๕ นัด ปมแอคช่ันแบบ ปนลูกซอง ๑๒ เกจ แบบ ๘๗๐ ปลช.๑๒ เกจแบบ ๘๗๐ 
๗๑ ปนลซอง ๕ นัด ซอคกัน ปนลูกซอง ๑๒ เกจ  ปลช.๑๒ เกจ 
๗๒ ปนลซอง ๕ นัด ซอคกันแบบปราบ

จลาจล 
ปนลูกซอง ๑๒ เกจ ซอคกันแบบ
ปราบจลาจล 

ปลช.๑๒ เกจ ปจจ. 

๗๓ ปนลซอง ๕ นัด เรมิงตัน อัตโนมัติ ปนลูกซอง ๑๒ เกจ เอ็ม ๑๑๐๐ ปลช.๑๒ เกจ เอ็ม ๑๑๐๐ 
๗๔ ปนลูกซอง  ๘ นัด ปมแอคชัน่  ปนลูกซอง  ๑๒ เกจ ชนิด ๘ 

นัด 
ปลช. ๑๒ เกจ ๘ นัด 
 

๗๕ ปนลูกซองสั้น  ๑๒ เกจ CAVIM ปนลูกซอง  ๑๒ เกจ เควิน  
(ส้ัน ) 

ปลช. .๑๒ เกจ เควิน (ส้ัน ) 
 

๗๖ ปนลูกซองยาว  ๑๒ เกจ CAVIM ปนลูกซอง  ๑๒ เกจ เควิน  
(ยาว ) 

ปลช. .๑๒ เกจ เควิน (ยาว) 
 

๗๗ ปนพลุ ทร.  ปนพลุสัญญาณ  ๓๐ มม.  ปสญ. ๓๐ มม. 
๗๘ ปนพลุ ยู.เอส มารค .๕ ปนพลุสัญญาณ  ๒๒ มม.มารค 

๕ 
ปสญ. ๒๒ มม. มารค .๕ 
 

 



ค – ๕ 
 

ช่ือทางราชการของ ทร.  
 ลําดับ แบบของบริษัทผูผลิต 

ช่ือเต็ม ช่ือยอ 
๗๙ ปนพลุ ยู.เอส มารค .๘ ปนพลุสัญญาณ  ๔๐ มม.มารค ๘ ปสญ. ๔๐ มม. มารค .๘ 
๘๐ ปนพลุสัญญาณ ขนาด ๓๘ มม. ปนพลุสัญญาณ  ๓๘ มม. ปสญ. ๓๘ มม. 
๘๑ ปนพลุสัญญาณ ขนาด  ๒๖.๕ 

มม. 
ปนพลุสัญญาณ ขนาด  ๒๖.๕ มม.
เอส .พี .๔ 

ปสญ. ๒๖.๕ มม. เอส พ. ๔ 

๘๒ ปนยิงลูกระเบดิ ขนาด ๔๐  
เอ็ม .๗๙ 

เครื่องยิงลูกระเบิด ๔๐ มม. เอ็ม .
๗๙ 

ค. ๔๐ มม. เอ็ม .๗๙ 

๘๓ ปนยิงลูกระเบดิ ขนาด ๔๐  
เอ็ม .๒๐๓ 

เครื่องยิงลูกระเบิด ๔๐ มม. เอ็ม .
๒๐๓ 

ค. ๔๐ มม. เอ็ม .๒๐๓ 

๘๔ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด๔๐ มม.
ประกอบเครื่องยิงอิสระ 

เครื่องยิงลูกระเบิด ๔๐ มม. 
ประกอบเครื่องยิงอิสระ 

ค. ๔๐ อิสระ 

๘๕ คจตถ.ขนาด ๓.๕ นิ้ว เครื่องยิงจรวดตอสูรถถัง ๓.๕ นิ้ว 
เอ็ม .๒๐ 

คจตถ. ๓.๕ เอ็ม .๒๐ 

๘๖ เครื่องฝกยิงจรวดตอสูรถถัง 
อารบรูสท 

เครื่องฝกยิงจรวดตอสูรถถัง 
อารบรูสท 

คฝตถ. อารบรูสท 

๘๗ เครื่องยิงจรวก อาร. พี. จี. ๒ เครื่องยิงจรวก อาร. พี. จี. ๒ คจ. อาร .พี.จี. ๒ 
๘๘ ปนยิงสงเชือก ปนยิงสงเชือก .๔๔ นิว้ มารค .๑ ปสช. .๔๕ นิ้ว มารค .๑ 
๘๙ ปนยิงจรวดสงเชือก ปนยิงจรวดสงเชือก ปจช. 
๙๐ ปนยิงแก็สน้ําตา ขนาด ๑๒  มม.  ปนยิงแก็สน้ําตา  ๑๒  มม. ปกต. ๑๒  มม. 
๙๑ ปนยิงแก็สน้ําตา ขนาด ๒๕  มม. ปนยิงแก็สน้ําตา  ๒๕  มม. ปกต. ๒๕  มม. 
๙๒ ปนปราบจราจล ขนาด  ๓๘  มม. ปนยิงแก็สน้ําตา  ๓๘  มม. ปกต. ๓๘  มม. 
๙๓ ปนยาวอัดลม ขนาด ๕.๖    มม. ปนยาวอัดลม  ๕.๖      มม. ปอล.๕.๖  มม. 
๙๔ ปนยิงลูกกรด ขนาด .๒๒   มม. ปนเล็กยาว ขนาด .๒๒  มม. ปลย.  .๒๒  มม. 
๙๕ ปนเก็บเสียง  ขนาด ๗. ๖๕ มม. ปนเก็บเสียง   ๗. ๖๕    มม. ปกส. ๗.๖๕  มม. 

 
 
 
 
 



รายการแจกจาย 
 
นขต.ทร. (เวน กร., นย. และ สอ./รฝ. )หนวยละ ๓ เลม ๙๖ เลม 
กร.     ๑๒๔ เลม 
นย.     ๓๔ เลม 
สอ./รฝ.     ๒๓ เลม 
ศปก.ทร.    ๗ เลม 
คณะกรรมการพิจารณา และจัดทํา อทร.  ๑๓ เลม 
คณะทํางาน พจิารณา และ จดัทํา อทร.   ๙  เลม 
สํารอง     ๔๔ เลม 
รวม      ๓๕๐ เลม 
 
    ///////////////////////////////////////// 
 


