ใบรับเลขที่ ............ / .........
Receipt No.
ใบรับพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปกับอากาศยาน
RECIEPT FOR CARRYING FIREARMS, AMMUNITION AND REPLICA FIREARMS ON BOARD AN AIRCRAFT
----------------------ผู้ขนส่ง (Carrier)
❑ ผู้ดำเนินการเดินอากาศ/สายการบิน (Air Operator/Airline) ……………………………………………....................................………
❑ อากาศยานส่วนบุคคล (Private Aircraft)
ทะเบียน (Registration No.) ……………………………………สัญชาติ (Nationality) ………….……………………………….….………….
ชื่อเจ้าของหรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อากาศยานส่วนบุคคล……………………………….………………………………………………………
(Name of the Aircraft Owner or Holder of Private Aircraft License)
ผู้ขนส่งได้รับการให้หรือสำแดงข้อมูล การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปกับอากาศยานตามแบบการให้ห รื อ
สำแดงข้ อ มู ล เลขที ่ (The carrier has received information on carrying firearms, ammunition and replica firearms on board an
aircraft in accordance with the declaration form No.) ………………/………………. เมื่อวันที่ (on the date) …………./……………../……….………
จากผู้โดยสารชื่อ (from the passenger’s name) ………………………………………………………………..…………. สัญชาติ (Nationality)..........................
ที่อยู่/Address….............................................................................................................................. .........................................................…………………
.....................................................................................................................................................................................................................................
ผู้ขนส่งได้ตรวจสอบแบบการให้หรือสำแดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ และได้ดำเนิน การตามข้อกำหนดของ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ .. ว่าด้วยหลักเกณ์และเงื่อนไขในการให้หรือสำแดงข้อมูลในการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานแล้ว จึงยอมรับ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน ดังมีรายการ ชนิดและ
ปริ ม าณ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (The carrier has examined the declaration form together with supporting documents and carried out in
accordance with the Requirement of the Civil Aviation Authority of Thailand No. .. on the Principles and Conditions for
Providing or Declaring Information on Carrying Firearms, Ammunition and Replica Firearms on board an Aircraft. Therefore,
accept to carry firearms, ammunition and replica firearms on board an aircraft and aircraft with the list of types and quantities
as follows;
❑ อาวุธปืน (Firearms) ชนิด (Type) …………….…………… ขนาด (Size) ………….. จำนวน (Quantity) 1 กระบอก (Item)
ใบอนุญาตพกพาเลขที่ Firearms License/Permit No. …………………………… วันหมดอายุ (Date of Expiry) …………………….
❑ เครื่องกระสุนปืน (Ammunition) รายละเอียด (Description) ……………………………………….……………………………………………..
จำนวน (Quantity) …………. นัด (bullets) น้ำหนัก (weight) ………..กิโลกรัม (kgs) (ไม่เกิน 5 กิโลกรัม/Maximum 5 kgs)
ใบอนุญาตเลขที่ Firearms/Ammunition License/Permit No. ……..……… วันหมดอายุ (Date of Expiry) …………………….
❑ สิ่งเทียมอาวุธปืน (Replica firearms) รายละเอียด (Description) …………..……………… จำนวน (Quantity) 1 ชิ้น (Item)
วันที่เดินทาง (Date of Travel) ……………/………………/……………….. เที่ยวบินที่ (Flight No.) …………….……..…
เที่ยวบิน (Flight) ❑ ภายในประเทศ (Domestic) ❑ ระหว่างประเทศ (International) เส้นทาง (Route) ………………………………
สนามบินต้นทาง (Airport of origin) ………………………… สนามบินปลายทาง (Airport of destination) …………………………….……………
......................................................
(
)
ผู้รับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน
Firearms, Ammunition and Replica Firearms Recipient
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ตำแหน่ง ...........................................................
Position
วันที่..................../............................../.......................
Date
The Civil Aviation Authority of Thailand - CAAT

