ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนโดยสารพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยาน
พ.ศ. 2561
ตามที่ ม าตรา ๒๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดหามมิให
ผู ใดส งหรื อพาวั ตถุ อัน ตรายหรื อสั ตว ซึ่งอาจเปน อัน ตรายต อ ความปลอดภัย ของอากาศยานตามที่กํ า หนด
ในขอกําหนดไปกับอากาศยาน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ประกอบกับอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธไดรับการกําหนดเปนวัตถุอันตราย ตามขอ ๓ (๙)
ของกฎกระทรวงกําหนดวัตถุอันตรายและสัตวซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคล
ในอากาศยาน พ.ศ. 2550 เพื่อใหการอนุญาตและการกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนโดยสารพาอาวุธ
และสิ่ ง เที ย มอาวุ ธ ไปกั บ อากาศยานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 26
แหงพระราชบัญญัติการเดิน อากาศ พ.ศ. 2497 ผูอํานวยการสํานักงานการบิน พลเรือนแหงประเทศไทย
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนโดยสารพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยาน
พ.ศ. 2561”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“อาวุธปน” หมายถึง อาวุธปนตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน
“เครื่องกระสุนปน” หมายถึง เครื่องกระสุนปนตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน
“สิ่งเทียมอาวุธปน” หมายถึง สิ่งเทียมอาวุธปนตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน
“กฎหมายวาดวยอาวุธปน” หมายถึง กฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
“ผูขออนุญาต” หมายถึง ผูขออนุญาตพาอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธไปกับอากาศยาน
“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายถึง ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
ข อ ๔ ประกาศนี้ ให ใช บั งคั บกรณี คนโดยสารพาอาวุ ธป น เครื่ องกระสุ นป น และสิ่ งเที ย ม
อาวุธปนไปกับอากาศยานไทยและอากาศยานตางประเทศซึ่งทําการบินเริ่มตนจากสนามบินอนุญาตของไทย

-2ขอ ๕ พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหคนโดยสารพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียม
อาวุธปนไปกับอากาศยานไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูดําเนินการเดินอากาศตองเปนผูที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
และสิ่ งเที ย มอาวุ ธ ป น ไปกั บ อากาศยานที่สํานักงานประกาศหรือเปน ผูดําเนิน การเดิน อากาศตางประเทศ
ซึ่งยอมรับใหพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยาน
(๒) ผูขออนุญาตตองเปนคนโดยสารที่จะเดินทางไปกับอากาศยานที่จะพาอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนไป
กรณีการเดินทางเปนหมูคณะ เชน การเดินทางไปแขงขันหรือฝกซอมกีฬายิงปน ใหคนโดยสาร
คนใดคนหนึ่งเปนผูขออนุญาตแทนคนโดยสารอื่นในคณะ
(๓) กรณีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ผูขออนุญาตตองมีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
อาวุธปน หรือใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปนที่ออกโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐอยางอื่น ตามที่กําหนดไวใน ขอ 6 (2) หรือเปนผูไดรับยกเวนใหพาอาวุธปนไดโดยไมตองมี
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
(๔) จํานวนและปริมาณที่สามารถอนุญาตไดในแตละครั้ง
ประเภทคนโดยสาร
ประชาชนทั่วไป
หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง
ไมไดเดินทางไปปฏิบัติหนาที่
นักกีฬายิงปนรายบุคคล
หรือ
คณะนักกีฬายิงปน
ทหาร ตํ า รวจ ข า ราชการ
พนักงานของรัฐหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางของ
หนวยงานดังกลาวซึ่งเดินทาง
ไปปฏิบัติหนาที่ หรือผูปฏิบัติ
หนาที่อารักขาบุคคลสําคัญ

อาวุธปน
(กระบอก : คนโดยสาร)

เครื่องกระสุนปน
(กิโลกรัม : คนโดยสาร)

สิ่งเทียมอาวุธปน
(ชิ้น : คนโดยสาร)

1

5

1

ตามที่ระบุในหนังสือ
ของสมาคม ชมรม
หรือหนวยงานที่สังกัด
1
หรือตามจํานวนที่ระบุใน
หนั งสื อของหน วยงาน
ต นสั งกั ดให เจ า หน า ที่
รายนั้นพาไปเพื่อปฏิบัติ
หน าที่ หรื อเอกสาร
ควบคุมการเบิกอาวุธปน
และเครื่ อ งกระสุ น ป น
จากหนวยงานตนสังกัด

ตามที่ระบุในหนังสือ
ของสมาคม ชมรม
หรือหนวยงานที่สังกัด
5
หรือตามจํานวนที่ระบุใน
หนั ง สื อ ของหน ว ยงาน
ตนสังกัดใหเจาหนาที่ราย
นั้นพาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่
หรื อเอกสารควบคุ มการ
เบิ กอาวุ ธ ป น และเครื่ อ ง
กระสุนปนจากหนวยงาน
ตนสังกัด

ตามที่ระบุในหนังสือ
ของสมาคม ชมรม
หรือหนวยงานที่สังกัด
1
หรือตามจํานวนที่ร ะบุ
ในหนังสือของหนวยงาน
ต น สั งกั ดให เ จ าหน า ที่
รายนั้นพาไปเพื่อปฏิบัติ
หน าที่ หรื อเอกสารการ
ควบคุมการเบิกอาวุธปน
และเครื่ อ งกระสุ น ป น
จากหนวยงานตนสังกัด

ทั้งนี้ ตองไมเกินจํานวนและปริ มาณรวมที่ผู ดําเนินการเดินอากาศยอมรับให พาไปกับอากาศยาน
ไดในแตละเที่ยวบินตามเงื่อนไขในการรับขนของผูดําเนินการเดินอากาศแตละราย
(๕) คนโดยสารตองนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนที่จะพาไปกับอากาศยาน
บรรจุในบรรจุภัณฑที่แข็งแรง (Hard-Sided Container)

-3กรณีผูโดยสารไมมีบรรจุภัณฑที่แข็งแรง (Hard-Sided Container) ใหผูดําเนินการเดินอากาศ
ที่จะพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนนั้นเปนผูจัดหาให โดยอาจเรียกเก็บคาบริการไดตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม
ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่ตองจัดใหคนโดยสารที่ประสงคจะพาอาวุธปน เครื่องกระสุน ปน
และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยานที่การบินเริ่มตนจากสนามบินอนุญาตที่อยูในความรับผิดชอบของตน
ยื่นคําขออนุญาตตามแบบแนบทายประกาศนี้พรอมเอกสารหลักฐานฉบับจริงและสําเนา ดังนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงาน ลูกจางของ
หนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวตางชาติ ของผูขออนุญาต และ
(๒) ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาวุธปนที่ยังมีอายุใชไดในวันเดินทาง และมีชื่อ-สกุล
ที่ระบุในใบอนุญาตตรงกับชื่อ-สกุล ของผูขออนุญาต หรือใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองการพา
อาวุธปนที่ออกโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอยางอื่น แลวแตกรณี ดังนี้
(ก) การเดินทางภายในประเทศ
1) ประชาชนทั่วไป
ก) ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ
ข) ใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) หรือ
ค) ใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนชั่วคราว (ป.๔ ชั่วคราว) เฉพาะชาวตางชาติ
หรือนักกีฬายิงปนชาวตางชาติ หรือ
ง) ใบอนุ ญ าตใหซื้ออาวุธ ปน และเครื่องกระสุนปน (ป.๓) ตอน ๒ หรื อสมุด
คูมือปน กรณีซื้อใหมจากรานคา
กรณีเปนนักกีฬายิงปนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (เยาวชน) ซึ่งใชปนที่มีใบอนุญาต
ใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) ของบิดา มารดา หรือผูปกครองหรือบุคคลอื่น ตองใหบุคคลที่มีชื่อ-สกุล ที่ระบุ
ในใบอนุญาตเปนผูยื่นคําขออนุญาตและตองรวมเดินทางไปกับอากาศยานดวย
กรณี นิ ติ บุ ค คลเป น ผู ถื อ ใบอนุ ญ าตให มี ห รื อ ใช อ าวุ ธ ป น (ป.๔) ผู ข ออนุ ญ าต
ตองเปนผูมีชื่อ-สกุล ระบุในใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) นั้นดวย
กรณีพาเครื่องกระสุนปนไปเพียงอยางเดียว ใหแสดงใบอนุญาตใหมีอาวุธปน
ติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ ใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) หรือใบอนุญาต หนังสืออนุญาต
หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปนที่ออกใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอยางอื่น แลวแตกรณี
2) ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐ อยางอื่น
ก) ใบอนุ ญ าต หนังสืออนุญ าต หรื อหนังสือรับ รองการพาอาวุธ ปนที่ออกให
โดยหนวยงานตนสังกัด เวนแตจะเปนผูไดรับยกเวนใหพาอาวุปนไดโดยไมตองมีใบอนุญาตตามกฎระเบี ยบ
ของแต ล ะหน ว ยงานดั งกล า ว เช น ข า ราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอกขึ้น ไปใหแสดงเพีย งบัตรประจําตัว
ที่หนวยงานตนสังกัดออกใหแกบุคคลนั้น หรือ
ข) ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ
ค) ใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) หรือ
ง) ใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปนและเครื่องกระสุนปน (ป.๓) ตอน ๒ กรณีซื้อปน
สวัสดิการหรือรับโอน หรือสมุดคูมือปน กรณีซื้อใหมจากรานคา

-4จ) กรณีการพาอาวุธปน และเครื่องกระสุนปน ของหนว ยงานตนสังกัดไปเพื่อ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนประจําตัว หรือปนของกลาง ตองแสดงเอกสารควบคุม
การเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของหนวยงานตนสังกัด หรือหนังสือรับรองหรือชี้แจงจากหนวยงาน
ตนสังกัด
(ข) การเดินทางระหวางประเทศ
๑) ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
ที่ออกใหตามกฎหมายของประเทศปลายทางหรือตามที่ประเทศปลายทางกําหนด ของผูขออนุญาต หรือ
๒) ใบอนุญาต หนังสืออนุญ าตหรือหนังสือรับ รองการนําเขา (Import Permit)
ที่ ออกให ต ามกฎหมายของประเทศปลายทาง หรื อเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงวาจะสามารถพาอาวุ ธ ป น
และเครื่องกระสุนปนไปยังประเทศปลายทางได
๓) กรณีเดินทางไปรวมแขงขันกีฬายิงปน ใหแสดงเอกสารเกี่ยวกับการเขาร ว ม
การแขงขันและการอนุญาตของประเทศผูจัดการแขงขันใหนําอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่ใชในการแขงขัน
เขาประเทศ
(๓) บัตรผานขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ของผูขออนุญาต
ขอ ๗ ใบแจงความแสดงวาเอกสารตาม ขอ ๖ (๒) สูญหายหรือเสียหาย หรือใบลงบันทึก
ประจําวันที่บันทึกในลักษณะที่วาผู ขออนุญาตมี เอกสารหลั กฐานตาม ขอ ๖ (๒) แตมิไดนํามาในวั นเดิ น ทาง
ไมสามารถใชแทนเอกสารฉบับจริงได
ขอ ๘ พนักงานเจาหนาที่จะออกใบอนุญาตพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือสิ่งเทียมอาวุธปน
ไปกับอากาศยานใหแกผูขออนุญาต เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวา
(๑) เปนไปตามหลักเกณฑตาม ขอ ๕
(๒) มีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนตาม ขอ ๖
(๓) ผูขออนุญาตไดนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนมาแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่
(๔) ผูขออนุญาตไดทําการปลดเครื่องกระสุนปนออกจากอาวุธปน และไดรับการยืนยันจาก
ผูตรวจสอบยืนยันการปลดกระสุนที่ไดรับการฝกอบรมตามข อกําหนดในแผนการฝกอบรมการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนแหงชาติที่ไดรับมอบหมายจากเจาของหรือผูดําเนินงานสนามบินอนุญาต
(๕) ผูขออนุญาตไดจัดเก็บอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนไวในอุป กรณ
ที่แข็งแรง (Hard-Sided Container) แลว
(๖) ผู ขออนุ ญ าตได ชํ า ระคาธรรมเนีย มใบอนุญ าตสงหรือพาวัตถุอัน ตรายหรือสัตวไปกับ
อากาศยานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสําหรับคาบริการในสนามบินแลว
ขอ ๙ ใบอนุญาตใหพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยาน
ใหเปนไปตามแบบแนบทายประกาศนี้ และใชไดเฉพาะวันที่และเที่ยวบินที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น
ให พนั กงานเจ า หน าที่ ออกใบอนุญ าตฉบับ จริงใหแกผูขออนุญ าต ๑ ฉบั บ และออกคู ฉบับ
๑ ฉบับ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกปายกํากับ (Security Article Tag) ตามแบบแนบทายประกาศนี้
เพื่อใหผูดําเนินการเดินอากาศนําสวนที่หนึ่งติดไวกับบรรจุภัณฑที่บรรจุอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือสิ่งเทียม
อาวุธปนที่ไดรับอนุญาต สวนที่สองมอบใหกับผูไดรับอนุญาตเพื่อใชเปนหลักฐานในการรับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน

-5หรือสิ่งเทียมอาวุธปน ณ สนามบินปลายทาง และสวนที่สามใหผูดําเนินการเดินอากาศเก็บไวเปนหลักฐาน
หลังจากที่ไดสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือสิ่งเทียมอาวุธปน ณ สนามบินปลายทางแลว
ขอ ๑๐ ใหเจาของหรือผูดําเนินงานสนามบินอนุญาตซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของพนักงาน
เจ าหน า ที่จั ดทํ า รายงานการออกใบอนุ ญ าตใหพาอาวุธ ปน เครื่องกระสุน ปน และสิ่งเทีย มอาวุธ ป น ไปกั บ
อากาศยานประจําปเสนอตอผูอํานวยการภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปถัดไป รายงานประจําปดังกลาวอยางนอย
ตองประกอบดวย
(๑) จํานวนและรายละเอียดของการออกใบอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่แตละคน
(๒) ปญหาที่พบในการปฏิบัติหนาที่ แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ
(๓) ขอมูลหรือขอเท็จจริงอื่นที่เห็นควรแจงหรือเสนอใหสํานักงานทราบหรือพิจารณา
ขอ ๑๑ คาธรรมเนียมตามขอ 8 (6) ใหเปนรายไดของเจาของหรือผูดําเนินงานสนามบิน
อนุญาตที่พนักงานเจาหนาที่ไดออกใบอนุญาตนั้นโดยไมตองนําสงใหสํานักงาน
ขอ ๑๒ ใหนําหลักเกณฑและเงื่อนไขในการอนุญาตใหคนโดยสารพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยานตามประกาศนี้ มาใชบังคับกับการอนุญาตใหคนโดยสารพาอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยานสวนบุคคลโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจุฬา สุขมานพ)
ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย

คําขออนุญาตพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปน ไปกับอากาศยาน

APPLICATION FOR PERMISSION TO CARRY FIREARMS, AMMUNITION, AND REPLICA FIREARMS ON BOARD AIRCRAFT
คําขอเลขที่ .............../....................
Application No.
เลขบั
ต
รประชาชน
(ID Card Number)
1. ชื่อผูขออนุญาต (Applicant’s full name)
นาย/นาง/นางสาว (Mr./Ms./Miss)…………………………………………………………… หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number)
สัญชาติ (Nationality)...............................เชื้อชาติ (Race)……………………………
2. ที่อยู (Address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.................................................................................................................................................................................................................................
Email address …………………………………………………………………. โทร.(Tel.)……………………… มือถือ (Mobile) ..................................
3. วันที่เดินทาง (Date of Travel) ………………………………….…เดือน (Month) ........................................................... ป (Year) ........................
เที่ยวบิน (Flight)  ภายในประเทศ (Domestic)  ระหวางประเทศ (International) เสนทาง (Route) ……………………………………..
สนามบินตนทาง (Airport of origin) ……………………………………… สนามบินปลายทาง (Airport of destination) …………………………………..
ผูดําเนินการเดินอากาศ/สายการบิน (Air Operator/Airline) ……………………………………………………………………………….……………………………
เที่ยวบินที่ (Flight No.) ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอยื่นคําขออนุญาตพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปน ไปกับอากาศยาน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
Apply for permission to carry firearms, ammunition, and replica firearms on board aircraft as following details;
ลําดับ
No.

รายการ
Items

รายละเอียด
Details

จํานวน/น้ําหนัก
Quantity/Weight

ใบอนุญาตปนและเครื่องกระสุนปน
( Firearms and Ammunition License)

1.

อาวุธปน (Firearm)

ชนิด Type:
 ปนลูกซอง Shotgun
 ลูกโม Revolver
 อัตโนมัติ Automatic
 กึ่งอัตโนมัติSemi-Automatic
 ปนพก Pistol
 ปนยาว Rifle
 อื่น ๆ Others ……………………….
ขนาด Size: ………………………………..

1 กระบอก (Item)

2.

เครื่องกระสุนปน
(Ammunition)

..…….................กิโลกรัม
(KG.)
(ไมเกิน 5 กิโลกรัม
(Maximum 5 Kgs.)

3.

สิ่งเทียมอาวุธปน
(Replica Firearm)

1 ชิ้น (Item)

เที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight)
 ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน
 ใหมอี าวุธปนติดตัว (ป.12)
 ใหมแี ละใช (ป.4)
 ใหซื้อ/โอน (ป.3 ตอน2) หรือสมุดคูมือ
 ใบอนุญาตที่ออกตามกฎระเบียบของ
หนวยงานตนสังกัด (เฉพาะเจาหนาที่ที่เดินทางไป
ปฏิบัติหนาที่)
เลขที่ ...................... หมดอายุ ..............................
เที่ยวบินระหวางประเทศ (International Flight)
 A valid firearms license/permit issued
under law of the destination country
 Any required Import Permit/s for the
destination country
 Another Document ……………...……………
 พาไปพรอมอาวุธปน (carry with firearms)
 ใช (YES)  ไม (NO)
กรณีไมไดพาไปพรอมอาวุธปน (In Case of No)
 ใบอนุญาต ป.4 หรือ ป.12 (Domestic
Flight)
 A valid firearms license and Import
Permit under law of the destination country
(International Flight)
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5. คํารับรองของผูขออนุญาต
“ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดในคําขอนี้มีความถูกตองครบถวนสมบูรณและเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเขาใจวาวัตถุที่
ขออนุญาตอาจไมถูกพาไปกับอากาศยานหากขาพเจาใหขอมูลอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ และขาพเจาขอยืนยัน ดังนี้
1. ขาพเจาไดสําแดงอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนและสิ่งเทียมอาวุธปนตอผูดําเนินการเดินอากาศ
2. ขาพเจาไดปลดเครื่องกระสุนปนออกจากอาวุธปน เจาหนาที่ของสนามบินไดตรวจสอบแลววาไดปลดเครื่องกระสุนปนเรียบรอยแลว และได
จัดเก็บเครื่องกระสุนปนอยางถูกตองแลว
3. ขาพเจายินยอมใหผูดําเนินการเดินอากาศนําอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไปเก็บรักษาในบรรจุภัณฑที่มีความแข็งแรงและนําไปเปนสัมภาระ
ลงทะเบียน
Applicant Declaration
“I certify that the above details are correct, accurate, complete, and true in every respect. I understand that
the item(s) may not be carried on board an aircraft if false information is provided to the competent official.
I also confirm that;
1. I have declared firearms, ammunition and replica firearms to the air operator.
2. The firearm which I have surrendered for carriage was in a safe and unloaded state which the airport qualified staff
has already checked, and that any ammunition is packaged correctly.
3. I allow the air operator to carry firearms and ammunition by locked in a hard-sided container and transported as
checked baggage only .
………….………………………………………

(
)
ลายมือชื่อผูขอ (Signature of Applicant)

…………./……………/………….
วันที่ยื่นคําขอ (Application Date)

สําหรับผูดําเนินการเดินอากาศ (For Air Operator)
ชื่อผูดําเนินการเดินอากาศ Name of Air Operator
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ผูดําเนินการเดินอากาศไทย
 เปนผูไดรับใบอนุญาตใหสงหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตวไปกับอากาศยานจาก กพท. หรือเปนผูมีรายชื่ออยูในบัญชี
รายชื่อผูพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยานที่ กพท. ประกาศ
 มีกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนที่เปนไปตามแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแหงชาติ (NCASP) และไดรับการรับรองแผนรักษาความปลอดภัยผูดําเนินการเดินอากาศจาก กพท.
 Foreign Air Operator/Foreign Private Aircraft Owner
 Holding the Transport of Dangerous Goods by Air License/Permit or the equivalent document from
the aircraft’s state of registered.
ยอมรับ
ไมยอมรับ ใหผูขออนุญาตรายนี้พาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปนไปกับอากาศยาน


Not accept the applicant to carry firearms, ammunition, and replica firearms on board aircraft.
Accept
ลงชื่อ..............................................................ผูร ับมอบอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
(
) Signature of the recipient
ตําแหนง ....................................................................
Position
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สําหรับพนักงานเจาหนาที่ (Official use only)
 ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคําขอถูกตอง
ครบถวนจึงออกใบอนุญาตใหแกผูขอเลขที่................................................. ลงชื่อ ........................................................ พนักงานเจาหนาที่
(
)
ออกใหเมื่อวันที่ .........................................................................................
ใบกํากับ Security Article Tag เลขที่ ......................................................
ตําแหนง ....................................................................................
 เอกสารหลักฐานประกอบคําขอไมสมบูรณ
(ระบุ).................................................................................................................. สนามบิน ...................................................................................
........................................................................................................................... หนวยงานตนสังกัด.....................................................................
วันที่ดําเนินการ
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการ
รับคําขอ
บันทึกขอมูล
แลวเสร็จ
วันที่

เลขที่

เลมที่

วันที่ชําระเงิน

วันที่

ตั้งแตเวลา ถึงเวลา

อาวุธปน ใบอนุญาตเลขที.่ ..........................
เครื่องกระสุนปน ......................................
(ระบุชนิดและจํานวนเครื่องกระสุนปน)

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ

สิ่งเทียมอาวุธปน .........................................

 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวตางชาติ

 บัตรผานขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ของผูขออนุญาต
1. การเดินทางภายในประเทศ
1.1 ประชาชนทั่วไป
 ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ
 ใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) หรือ
 ใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนชั่วคราว (ป.๔ ชั่วคราว) เฉพาะชาวตางชาติหรือนักกีฬายิงปนชาวตางชาติ หรือ
 ใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปนและเครื่องกระสุนปน (ป.๓) ตอน ๒ หรือสมุดคูมือปน กรณีซื้อใหมจากรานคา
 กรณีพาเครื่องกระสุนปนไปเพียงอยางเดียว ใหแสดงใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน
(ป.๔) หรือใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปนที่ออกใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอยางอื่น แลวแตกรณี
 กรณีเปนนักกีฬายิงปนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (เยาวชน) ซึ่งใชปนที่มีใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) ของบิดา มารดา หรือผูปกครอง
หรือบุคคลอื่น ตองใหบุคคลที่มีชื่อ-สกุล ที่ระบุในใบอนุญาตเปนผูยื่นคําขออนุญาตและตองรวมเดินทางไปกับอากาศยานดวย
 กรณีนิติบุคคลเปนผูถือใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) ผูขออนุญาตตองเปนผูมีชื่อ-สกุล ระบุในใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔)
1.2 ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอยางอื่น
 หนั ง สื อ อนุ ญาต หรื อ หนั ง สื อ รั บรองการพาอาวุ ธ ป น ที่ อ อกให โ ดยหน วยงานต นสั ง กั ด เว น แต จะเป น ผู ได รั บ ยกเว น ให พ าอาวุ ป น ได
โดยไมตองมีใบอนุญาตตามกฎระเบียบของแตละหนวยงานดังกลาว เชน ขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอกขึ้นไปใหแสดงเพียงบัตร
ประจําตัวที่หนวยงานตนสังกัดออกใหแกบุคคลนั้น หรือ
 ใหมีอาวุธปนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ
 ใหมีหรือใชอาวุธปน (ป.๔) หรือ
 ให ซื้ อ อาวุ ธ ป น และเครื่ อ งกระสุ น ป น (ป.๓) ตอน ๒ กรณี ซื้ อ ป น สวั ส ดิ ก ารหรื อ รั บ โอน หรื อ สมุ ด คู มื อ ป น กรณี ซื้ อ ใหม จ ากร า นค า
 กรณีการพาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของหนวยงานตนสังกัดไปเพื่อปฏิบัติงานนอกเหนือจากอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนประจําตัว
หรือปนของกลาง ตองแสดงเอกสารควบคุมการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของหนวยงานตนสังกัด หรือหนังสือรับรองหรือชี้แจง
จากหนวยงานตนสังกัด
2. การเดินทางระหวางประเทศ
 ใบอนุญาต หนัง สือ อนุญาตหรือ หนัง สือ รับรองการพาอาวุธ ปน และเครื่อ งกระสุ นป น ที่อ อกให ตามกฎหมายของประเทศปลายทางหรื อ
ตามที่ประเทศปลายทางกําหนด ของผูขออนุญาต หรือ
 หนัง สือ อนุญาตหรือ หนัง สือ รับรองการนําเขา (Import Permit) ที่ออกใหตามกฎหมายของประเทศปลายทาง หรือเอกสารหลัก ฐานอื่น
ที่แสดงวาจะสามารถพาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไปยังประเทศปลายทาง
 กรณีเดินทางไปรวมแขงขันกีฬายิงปน ใหแสดงเอกสารเกี่ยวกับการเขารวมการแขงขันและการอนุญาตของประเทศผูจัดการแขงขัน ให นํา
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่ใชในการแขงขันเขาประเทศ
เอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ไมสามารถใชแทนเอกสารฉบับจริงได
1. ใบแจงความกรณีเอกสารเกี่ยวกับอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนสูญหายหรือเสียหาย หรือ
2. ใบลงบันทึกประจําวันที่บันทึกในลักษณะที่วาผูขออนุญาตมีเอกสารเกี่ยวกับอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนแตมิไดนํามาในวันเดินทาง
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The Civil Aviation Authority of Thailand-CAAT

ใบอนุญาตเลขที่ ............ / .........
Permission No.

ประเทศไทย
THAILAND
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND
ใบอนุญาตพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปน ไปกับอากาศยาน
PERMISSION TO CARRY FIREARMS, AMMUNITION, AND REPLICA FIREARMS ON BOARD AN AIRCRAFT
-----------------------อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 26 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. 2497 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พนั ก งานเจ า หน า ที่
ออกใบอนุญาตนี้ใหแก (By virtue of Section 26 of the Air Navigation Act B.E. 2497 (1954) (as amended) , the Competent Official
issues this permission to) ……………………………………………….………..…………สัญชาติ (Nationality)......................เชื้อชาติ (Race) …………………
ที่อยู/Address….........................................................................................................................................................................................………………
.....................................................................................................................................................................................................................................
เพื่อพาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และสิ่งเทียมอาวุธปน ไปกับอากาศยาน ดังมีรายการ ชนิดและปริมาณ ดังตอไปนี้
To carry firearms, ammunition, and replica firearms on board aircraft as following details;
 อาวุธปน (Firearms) ชนิด (Type) …………….…………… ขนาด (Size) ………….. จํานวน (Quantity) 1 กระบอก (Item)
ใบอนุญาตพกพาเลขที่ Firearms License/Permit No. …………………………… วันหมดอายุ (Date of Expiry) …………………….
 เครื่องกระสุนปน (Ammunition) รายละเอียด (Description) ……………………………………….……………………………………………..
จํานวน (Quantity) …………. นัด (bullets) น้ําหนัก (weight) ………..กิโลกรัม (kgs) (ไมเกิน 5 กิโลกรัม/Maximum 5 kgs)
ใบอนุญาตเลขที่ Firearms/Ammunition License/Permit No. ……..……… วันหมดอายุ (Date of Expiry) …………………….
 สิ่งเทียมอาวุธปน (Replica firearms) รายละเอียด (Description) …………..……………… จํานวน (Quantity) 1 ชิ้น (Item)
วันที่เดินทาง (Date of Travel) วัน/Date ............................ เดือน/Month ........................... ป/Year .........................
เที่ยวบิน (Flight)  ภายในประเทศ  ระหวางประเทศ เสนทาง (Route) ………………………………………………………………………………………
สนามบินตนทาง (Airport of origin) ……………………….…………… สนามบินปลายทาง (Airport of destination) …………………………….……………
 ผูดําเนินการเดินอากาศ/สายการบิน (Air Operator/Airline) …………………………………… เที่ยวบินที่ (Flight No.) …………..…
 อากาศยานสวนบุคคล (Private Aircraft) ทะเบียน (Registration No.) …………….……. สัญชาติ (Nationality) ……..………….
ชื่อเจาของหรือผูไดรับใบอนุญาตใหใชอากาศยานสวนบุคคล………………………………………………………………………………………………..
(Name of the Owner or Holder of Private Aircraft License)
พนักงานเจาหนาที่สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตนี้ไดตามกฎหมายไทย
The competent official reserves the right to cancel, suspend or revoke this permission under Thai law.
ใหไว ณ วันที่.......... เดือน..................... พ.ศ. ............
Month
Year
Given on
หมายเหตุ: ตามคําขอใบอนุญาต
เลขที่ ......./.......

(......................................................)
พนักงานเจาหนาที่
COMPETENT OFFICIAL

แบบปายกํากับ
(Security Article Tag)

TAG No. ………….

(FIRST PART ATTACH WITH ARTICLE)

SECURITY ARTICLE TAG
AIRLINE ………..……….….. FLIGHT …………..……..……….
DESTINATION ……………………………………….……………
TRAVEL DATE …………….……./………………..../………….
PASSENGER NAME ……………………………………………..
FIREARMS PERMISSION NO. …………………….………….
TAG No. ………….

(SECOND PART FOR PASSENGER)

SECURITY ARTICLE TAG
AIRLINE ………..……….….. FLIGHT …………..……..……….
DESTINATION ……………………………………….……………
TRAVEL DATE …………….……./………………..../………….
PASSENGER NAME ……………………………………………..
FIREARMS PERMISSION NO. …………………….………….
TAG No. ………….

(THIRD PART FOR AIRLINE)

SECURITY ARTICLE TAG
AIRLINE ………..……….….. FLIGHT …………..……..……….
DESTINATION ……………………………………….……………
TRAVEL DATE …………….……./………………..../………….
PASSENGER NAME ……………………………………………..
FIREARMS PERMISSION NO. …………………….………….

“I certify that to the best of my knowledge the above details are
correct, and that the following has been completed and is correct”
-Declared firearm has been checked and verified against permission.
-The passenger is the firearm permission holder and above signature
is true reflection.
-The firearm has been returned to the certified holder.

Agent Name:
Agent signature:
Date: ……. /...….. / ……....

