ฉบับรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
-ร่าง-

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ..
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้หรือสำแดงข้อมูลในการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และสิง่ เทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน
ตามที่ ม าตรา ๑๕/๓๑ แห่ง พระราชบัญ ญัติเ ดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือพาสิ่งของต้องห้าม
ไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะให้หรือสำแดงข้อมูลต่อผู้ขนส่งตามข้อกำหนดของผูอ้ ำนวยการตาม มาตรา ๑๕/๓๐
(๓) ประกอบกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนเป็นสิ่งของต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดประเภทและรายการสิ่งของต้องห้ามที่อาจเป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับ
ผู้โดยสารในการให้หรือสำแดงข้อมูลการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธไปกับอากาศยาน
ต่อผู้ขนส่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕/๓๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ..
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้หรือสำแดงข้อมูลในการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ไปกับอากาศยาน”
ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อกำหนดนี้
“อาวุธปืน” หมายถึง อาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
“เครื่องกระสุนปืน” หมายถึง เครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
“สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายถึง สิ่งเทียมอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
“ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ข้ อ ๔ ข้ อ กำหนดนี ้ ให้ ใช้ บ ั ง คั บ กั บ กรณี ผู้ โ ดยสารของอากาศยานไทยและอากาศยาน
ต่างประเทศซึ่งทำการบินเริ่มต้นจากสนามบินอนุญาตของไทย และผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer) หรือต่อ
เครื่อง (Connecting) ที่ต้องทำการเช็คอินใหม่ ณ สนามบินอนุญาตของไทย ซึ่งประสงค์จะพาอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานยาน

-2ข้อ ๕ ผู้โดยสารจะพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานไทย
หรืออากาศยานต่างประเทศซึ่งทำการบินเริ่มต้นจากสนามบินอนุญาตของไทยได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องพาไปกับอากาศยานของผู้ขนส่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ดำเนินการเดินอากาศไทยที่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตให้
ขนส่งสิ่งของต้องห้ามประเภทอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานตามที่ผู้อำนวยการ
ประกาศกำหนด
(ข) ผู้ดำเนินการเดินอากาศต่างประเทศทีไ่ ด้ยอมรับให้พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ
สิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานของตน
(๒) ผู้โดยสารต้องเดินทางไปกับอากาศยานที่จะพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียม
อาวุธปืนนั้น
กรณีการเดินทางเป็นหมู่คณะ เช่น การเดินทางไปแข่งขันหรือฝึกซ้อมกีฬายิงปืน ให้ผู้โดยสารคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ให้หรือสำแดงข้อมูลแทนผู้โดยสารอื่นในคณะ
(๓) กรณีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ผู้โดยสารต้องให้หรือสำแดงใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาวุธปืน หรือ ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปืนที่ออกโดยส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๖ (๒) เว้นแต่เป็นผู้ได้รับยกเว้นให้พาอาวุธปืน
ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
(๔) จำนวนและปริมาณที่ผู้โดยสารสามารถพาไปกับอากาศยานได้ในแต่ละครั้ง ดังนี้
ประเภทผู้โดยสาร
ประชาชนทั่วไป
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
นักกีฬายิงปืนรายบุคคล
หรือ
คณะนักกีฬายิงปืน
ทหาร ตำรวจ ข้ า ราชการ
พนักงานของรัฐหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานดังกล่าวซึ่งเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ

อาวุธปืน
(กระบอก : ผู้โดยสาร)

เครื่องกระสุนปืน
(กิโลกรัม : ผู้โดยสาร)

สิ่งเทียมอาวุธปืน
(ชิ้น : ผู้โดยสาร)

๑

๕

๑

ตามที่ระบุในหนังสือ
ของสมาคม ชมรม
หรือหน่วยงานทีส่ ังกัด
๑
หรือตามจำนวนที่ระบุใน
หนั งสื อของหน่ วยงาน
ต้นสังกัดให้เจ้าหน้ าที่
รายนั้นพาไปเพื่อปฏิบัติ
หน ้ าที่ หร ื อเอกสาร
ควบคุมการเบิกอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน
จากหน่วยงานต้นสังกัด

ตามที่ระบุในหนังสือ
ของสมาคม ชมรม
หรือหน่วยงานทีส่ ังกัด
๕
หรือตามจำนวนที่ระบุใน
หนั ง สื อ ของหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดให้เจ้าหน้าทีร่ าย
นั้นพาไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่
หรื อเอกสารควบคุ มการ
เบิกอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด

ตามที่ระบุในหนังสือ
ของสมาคม ชมรม
หรือหน่วยงานทีส่ ังกัด
๑
หรือตามจำนวนที่ระบุ
ในหนังสือของหน่วยงาน
ต้นสังกัดให้เจ้าหน้าที่
รายนั้นพาไปเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ หรือเอกสารการ
ควบคุมการเบิกอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน
จากหน่วยงานต้นสังกัด

ทั ้ งนี ้ ต้ องไม่ เกิ นจำนวนและปริ มาณรวมที่ ผู้ ขนส่ งยอมรั บให้ พาไปกั บอากาศยานได้ ใ น
แต่ละเที่ยวบินตามเงื่อนไขในการรับขนของผู้ขนส่งแต่ละราย
(๕) ผู้โดยสารต้องนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนที่จะพาไปกับอากาศยาน
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง (Hard-Sided Container)

-3กรณีผู้โดยสารไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง (Hard-Sided Container) ให้ผู้ขนส่งที่จะพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้นเป็นผู้จัดหาให้ โดยอาจเรียกเก็บค่าบริการได้ตามความจำเป็นและ
ความเหมาะสม
ข้อ ๖ ให้ผู้โดยสารแจ้งความประสงค์จะพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ไปกับอากาศยาน ณ เคาเตอร์เช็คอินของผู้ขนส่ง และให้ผู้ขนส่งนำผู้โดยสารไปทำการให้หรือสำแดงข้อมูล
เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน ดังกล่าว ณ บริเวณพื้นที่ที่สนามบินต้นทางเป็น
ผู้กำหนด โดยใช้ แบบให้หรือสำแดงข้อมูล แนบท้ายข้อกำหนดนี้ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานฉบับจริง และ
สำเนาประกอบการให้หรือสำแดงข้อมูล ดังนี้
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้างของ
หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติของผู้โดยสารซึ่งยังมีไม่หมดอายุ และ
(๒) ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ที่ยังมีอายุใช้ได้ในวันเดินทาง และมี ชื่อ-สกุล
ที่ระบุในใบอนุญาตตรงกับชื่อ-สกุล ของผู้ขออนุญาต หรือใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองการพา
อาวุธปืนที่ออกโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นแล้วแต่กรณี ดังนี้
(ก) การเดินทางภายในประเทศ
1) ประชาชนทั่วไป
ก) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ
ข) ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) หรือ
ค) ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน ชั่วคราว (ป.๔ ชั่วคราว) เฉพาะชาวต่างชาติ
หรือนักกีฬายิงปืนชาวต่างชาติ หรือ
ง) ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (ป.๓) ตอน ๓ หรือสมุด
คู่มือปืน กรณีซื้อใหม่จากร้านค้า
กรณีเป็นนักกีฬายิงปืนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เยาวชน) ซึ่งใช้ปืนที่มีใบอนุญาต
ให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น ต้องให้บุคคลที่มีชื่อ -สกุล ที่ระบุ
ในใบอนุญาตเป็นผู้ยื่นแบบให้หรือสำแดงข้อมูล และต้องร่วมเดินทางไปกับอากาศยานด้วย
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) ผู้โดยสารที่ให้หรือ
สำแดงข้อมูลต้องเป็นผู้มีชื่อ-สกุล ระบุในใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) นั้นด้วย
กรณีพาเครื่องกระสุนปืนไปเพียงอย่างเดียว ให้แสดงใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
ติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรื อ ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) หรือใบอนุญาต หนังสืออนุญาต
หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปืนที่ออกให้โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น แล้วแต่
กรณี
2) ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ อย่างอื่น
ก) ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปืนที่ออกให้
โดยหน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับยกเว้นให้พาอาวุปืนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎระเบียบ
ของแต่ละหน่วยงานดัง กล่าว เช่น ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกขึ้นไปให้แสดงเพียงบัตรประจำตัว
ที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้แก่ผู้โดยสารบุคคลนั้น
ข) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ
ค) ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) หรือ
ง) ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (ป.๓) ตอน ๓ กรณีซื้อปืน
สวัสดิการหรือรับโอน หรือสมุดคู่มือปืน กรณีซื้อใหม่จากร้านค้า

-4จ) กรณีการพาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ของหน่วยงานต้นสังกัดไปเพื่อ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจำตัว หรือปืนของกลาง ต้องแสดงเอกสารควบคุม
การเบิกจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหนังสือรับรองหรือชี้แจงจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
(ข) การเดินทางระหว่างประเทศ
๑) ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปืนและเครือ่ งกระสุนปืน
ของผู้โดยสาร ที่ออกให้ตามกฎหมายของประเทศปลายทางหรือตามที่ประเทศปลายทางกำหนด หรือ
๒) ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองการนำเข้า (Import Permit)
ที่ออกให้ตามกฎหมายของประเทศปลายทาง หรือ เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าจะสามารถพาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไปยังประเทศปลายทางได้
๓) กรณีเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬายิงปืน ให้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วม
การแข่งขันและการอนุญาตของประเทศผู้จัดการแข่งขันให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในการแข่ง ขัน
เข้าประเทศ
(๓) บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ของผู้โดยสาร
ข้อ ๗ ใบแจ้งความแสดงว่าเอกสารตาม ข้อ ๖ (๒) สูญหายหรือเสียหาย หรือ ใบลงบันทึก
ประจำวันที่บ ันทึกในลักษณะที่ว่าผู้ โดยสารมีเอกสารหลักฐานตาม ข้อ ๖ (๒) แต่ม ิได้นำมาในวันเดินทาง
ไม่สามารถใช้แทนเอกสารฉบับจริงได้
ข้อ ๘ เมื่อผู้ขนส่งได้รับแบบให้หรือสำแดงข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตาม ข้อ ๖ แล้ว
ผู้ขนส่งจะรับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานของตนได้ เมื่อตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่า
(๑) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๕
(๒) มีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อ ๖ และไม่ใช่ใบแจ้งความตาม ข้อ ๗
(๓) ผู้โดยสารได้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนมาแสดงต่อผู้ขนส่ง
(๔) ผู้โดยสารได้ทำการปลดเครื่องกระสุนปืนออกจากอาวุธปืน และได้รับการตรวจสอบ
ยืนยันจากผู้ตรวจสอบยืนยัน การปลดกระสุนปืนจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมตามข้อกำหนดในแผน
การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินงาน
สนามบินอนุญาตนั้น หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
(๕) ผู้โ ดยสารได้จ ัดเก็บ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่ง เทียมอาวุธปืนไว้ในอุปกรณ์
ที่แข็งแรง (Hard-Sided Container) แล้ว
ข้อ ๙ ให้ผู้ขนส่งออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการรับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือสิ่งเทียม
อาวุธปืนไปกับอากาศยานของตนตามแบบแนบท้ายข้อกำหนดนี้ให้แก่ผู้โดยสาร ๑ ฉบับ และออกคู่ฉบับ ๑ ฉบับ
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกป้ายกำกับ (Security Article Tag) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ โดยนำ
ส่วนที่หนึ่งติดไว้กับบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น ส่วนที่สองมอบให้กับ
ผู้โดยสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ณ สนามบินปลายทาง
และส่วนที่สามให้ผู้ขนส่งเก็บไว้เป็นหลักฐานหลังจากที่ได้ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน ณ สนามบินปลายทางแล้ว

-5ข้อ ๑๐ ให้นำหลักเกณฑ์การให้และสำแดงข้อมูลของผู้โดยสารที่พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานตามข้อกำหนดนี้ มาใช้บังคับกับการให้และสำแดงข้อมูลของผู้โดยสาร
ที่พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานส่วนบุคคลโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจุฬา สุขมานพ)
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

