แบบให้หรือสำแดงข้อมูลการพาอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน และสิง่ เทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน
INFORMATION ON CARRYING FIREARMS, AMMUNITION AND REPLICA FIREARMS ON BOARD AIRCRAFT DECLARATION FORM
คำขอเลขที่ .............../....................
Form No.
เลขบัตรประชาชน (ID Card Number)
1. ชื่อผูโ้ ดยสาร (Passenger’s full name)
นาย/นาง/นางสาว (Mr./Ms./Miss)…………………………………………………………… หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number)
สัญชาติ (Nationality)...............................เชื้อชาติ (Race)……………………………
2. ที่อยู่ (Address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.................................................................................................................................................................................................................................
Email address …………………………………………………………………. โทร.(Tel.)……………………… มือถือ (Mobile) ..................................
3. วันที่เดินทาง (Date of Travel) ………………………………….…เดือน (Month) ........................................................... ปี (Year) ........................
เที่ยวบิน (Flight) ❑ ภายในประเทศ (Domestic) ❑ ระหว่างประเทศ (International) เส้นทาง (Route) ……………………………………..
สนามบินต้นทาง (Airport of origin) ……………………………………… สนามบินปลายทาง (Airport of destination) …………………………………..
ผู้ดำเนินการเดินอากาศ/สายการบิน (Air Operator/Airline) ……………………………………………………………………………….……………………………
เที่ยวบินที่ (Flight No.) ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
4. ข้าพเจ้าให้หรือสำแดงข้อมูลพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปกับอากาศยาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
I would like to declare information on carrying firearms, ammunition, and replica firearms on board aircraft as following
details;
ลำดับ
No.

รายการ
Items

รายละเอียด
Details

จำนวน/น้ำหนัก
Quantity/Weight

1.

อาวุธปืน (Firearm)
ใบอนุญาตเลขที่ ...................
(Number permit)

ชนิด (Type):
❑ ปืนลูกซอง (Shotgun)
❑ ลูกโม่ (Revolver)
❑ อัตโนมัติ (Automatic)
❑ กึ่งอัตโนมัติ (SemiAutomatic)
❑ ปืนพก (Pistol)
❑ ปืนยาว (Rifle)
❑ อื่นๆ (Others) ……………………….
หมายเลขปืน …………………………..……
ขนาด (Size): ………………..……………..
จุดสังเกต …………………………………..…

1 กระบอก (Item)

2.

เครื่องกระสุนปืน
(Ammunition)
ใบอนุญาตเลขที่ ......................
(Number permit)

3.

สิ่งเทียมอาวุธปืน
(Replica Firearm)

Form Firearms on Board Declaration Form (Feb 2020) Page 1 of 3

ใบอนุญาตปืนและเครื่องกระสุนปืน
( Firearms and Ammunition License)

เที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight)
❑ ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
❑ ให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.12)
❑ ให้มีและใช้ (ป.4)
❑ ให้ซื้อ/โอน (ป.3 ตอน 3) หรือสมุดคู่มือ
❑ ใบอนุญาตที่ออกตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานต้นสังกัด (เฉพาะเจ้าหน้าทีท่ ี่เดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่)
เลขที่ ...................... หมดอายุ ..............................
เที่ยวบินระหว่างประเทศ (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 ……………………………
..………....กิโลกรัม (KG.) ❑ พาไปพร้อมอาวุธปืน (carry with firearms)
(ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
❑ ใช่ (YES) ❑ ไม่ (NO)
(Maximum 5 Kgs.)
กรณีไม่ได้พาไปพร้อมอาวุธปืน (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)
1 ชิ้น (Item)
-
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5. คำรับรองของผู้โดยสาร
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดในคำขอนี้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเข้าใจว่ าวัตถุ
ที่ขออาจไม่ถูกพาไปกับอากาศยานหากข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และข้าพเจ้าขอยืนยัน ดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้สำแดงอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ/หรือ สิ่งเทียมอาวุธปืนต่อผูข้ นส่ง
2. ข้าพเจ้าได้ปลดเครื่องกระสุนปืนออกจากอาวุธปืน เจ้าหน้าที่ของสนามบินได้ตรวจสอบแล้วว่าได้ปลดเครื่องกระสุนปืนเรียบร้ อยแล้ ว และได้
จัดเก็บเครื่องกระสุนปืนอย่างถูกต้องแล้ว
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผขู้ นส่งนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและนำไปเป็นสัมภาระลงทะเบียน
Passenger 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/or 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
hold baggage only .
………….………………………………………

…………./……………/………….

(
)
ลายมือชื่อผู้ขอ (Signature of Passenger)

วันที่ให้หรือสำแดงข้อมูล (Declaration Date)

สำหรับขนส่ง (For Air Operator/Aircraft Owner)
ชือ่ ผูข้ นส่ง Name of Air Operator/Airline
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
❑ ผู้ดำเนินการเดินอากาศไทย (Thai Air Operator) / Thai Private Aircraft Owner
❑ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขนส่งวัตถุอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามไปกับอากาศยานจาก กพท. หรือเป็นผู้มีรายชื่ ออยู่ใ น
บัญชีรายชื่อผู้พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานที่ผู้อำนวยการ กพท. ประกาศกำหนด
❑ มีกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนที่เป็นไปตามแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และได้รับการรับรองแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดำเนินการเดินอากาศจาก 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
ไม่ยอมรับ ให้ผโู้ ดยสารรายนีพ้ าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ/หรือ สิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน
❑ Not accept this passenger to carry firearms, ammunition, and/or replica firearms on board
❑ Accept
aircraft.
ระบุเหตุผล (specify reason)........................................................................................................................... ............
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(
) Firearms, Ammunition and Replica Firearms Recipient
ตำแหน่ง ....................................................................
Position
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Date: ……. /........….. / ……....
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รายการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ
❑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐหรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ ที่ยังไม่
หมดอายุ
❑ บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ของผู้โดยสาร
1. การเดินทางภายในประเทศ
1.1 ประชาชนทั่วไป
❑ ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ
❑ ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) หรือ
❑ ใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนชั่วคราว (ป.๔ ชั่วคราว) เฉพาะชาวต่างชาติหรือนักกีฬายิงปืนชาวต่างชาติ หรือ
❑ ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (ป.๓) ตอน ๓ หรือสมุดคู่มือปืน กรณีซื้อใหม่จากร้านค้า
❑ กรณีพาเครื่องกระสุนปืนไปเพียงอย่างเดียว ให้แสดงใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตให้มีหรือใช้ อาวุ ธปืน
(ป.๔) หรือใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองการพาอาวุธปืนที่ออกให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น แล้วแต่กรณี
❑ กรณีเป็นนักกีฬายิงปืนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เยาวชน) ซึ่งใช้ปืนที่มีใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) ของบิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง
หรือบุคคลอื่น ต้องให้บุคคลที่มีชื่อ-สกุล ที่ระบุในใบอนุญาตเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตและต้องร่วมเดินทางไปกับอากาศยานด้วย
❑ กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) ผู้ขอต้องเป็นผู้มีชื่อ-สกุล ระบุในใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔)
1.2 ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น
❑ หนั งสื ออนุ ญาต หรื อหนั งสื อรั บรองการพาอาวุ ธปื นที ่ ออกให้ โดยหน่วยงานต้ นสังกัด เว้ นแต่ จะเป็ นผู ้ ได้ ร ั บยกเว้ นให้ พาอาวุ ธปื นได้
โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานดังกล่าว เช่น ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกขึ้นไปให้แสดงเพียงบัตร
ประจำตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้แก่บุคคลนั้น หรือ
❑ ให้มีอาวุธปืนติดตัว (ป.๑๒) ทั่วราชอาณาจักร หรือ
❑ ให้มีหรือใช้อาวุธปืน (ป.๔) หรือ
❑ ให้ ซ ื ้ อ อาวุ ธ ปื น และเครื ่ อ งกระสุ น ปื น (ป.๓) ตอน ๓ กรณี ซ ื ้ อ ปื น สวั ส ดิ ก ารหรื อ รั บ โอน หรื อ สมุ ด คู ่ ม ื อ ปื น กรณี ซ ื ้ อ ใหม่ จ ากร้ า นค้า
❑ กรณีการพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ของหน่วยงานต้นสังกัดไปเพื่อปฏิบัติงานนอกเหนือจากอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจำตัว
หรือปืนของกลาง ต้องแสดงเอกสารควบคุมการเบิกจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหนังสือรับรองหรือชี้ แจง
จากหน่วยงานต้นสังกัด
2. การเดินทางระหว่างประเทศ
❑ ใบอนุญาต หนังสืออนุญาตหรื อหนังสือ รับ รองการพาอาวุธ ปืน และเครื ่องกระสุน ปืน ที ่ออกให้ ตามกฎหมายของประเทศปลายทางหรื อ
ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด ของผู้ขอ หรือ
❑ หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับ รองการนำเข้ า (Import Permit) ที่ออกให้ตามกฎหมายของประเทศปลายทาง หรือเอกสารหลักฐานอื่ น
ที่แสดงว่าจะสามารถพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปยังประเทศปลายทาง
❑ กรณีเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬายิงปืน ให้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันและการอนุญาตของประเทศผู้จัดการแข่งขัน ให้นำ
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในการแข่งขันเข้าประเทศ
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้แทนเอกสารฉบับจริงได้
1. ใบแจ้งความกรณีเอกสารเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสูญหายหรือเสียหาย หรือ
2. ใบลงบันทึกประจำวันที่บันทึกในลักษณะที่ว่าผู้ขอมีเอกสารเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแต่มิได้นำมาในวันเดิน ทาง
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