
 
เอกสารประกอบคําขอรับโอนมรดกอาวุธปน (เจาของปนเสียชีวิต)  

 
กรณีเปนขาราชการพลเรือน ขาราชการอ่ืนๆ หรือพนักงานองคกรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

1. บัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรพนักงานองคกรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  
2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  
3. หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (รับรองตําแหนงหนาที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผล

ความจําเปนที่ขออนุญาตมีอาวุธปน  ซึ่งออกใหไวไมเกิน 6 เดือน)  
4. ผูออกหนังสือรับรองดังกลาว  ตองเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดระดับผูอํานวยการกอง  หรือ

เทียบเทาข้ึนไป  
5. กรณีผูขออนุญาตเปนขาราชการตั้งแตระดับผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทาข้ึนไป (ระดับ

ชํานาญการพิเศษ หรือระดับ 8)  ไมตองมีหนังสือรับรอง  
6. ใบ ป.4 ของอาวุธปนกระบอกที่จะขอรับโอน (ฉบับจริง พรอมสําเนา) 
7. ใบมรณบัตร (ฉบับจริง พรอมสําเนา) (กรณีที่ไมมีใบมรณบัตร ใหใชหนังสือรับรองการตาย) 
8. สําเนาคําส่ังศาลกรณีศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก  
9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการมรดก 
10. หนังสือแสดงเจตนาจัดการทรัพยมรดกของผูจัดการมรดก (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็ปไซตนี)้ 
11. หากไมมีคําส่ังศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก  ทายาททุกคนตองแสดงเจตนาในการแบงปนทรัพย

มรดกอาวุธปนกระบอกนี้  (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็ปไซตนี้)  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํานาทะเบียนบานของทายาททุกคน  สวนทายาทคนใดที่เสียชีวิตแลว ใหสําเนาใบมรณบัตรแนบเร่ือง 
(กรณทีี่ไมมีใบมรณบัตร ใหใชหนังสือรับรองการตาย) 

12. สําเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปน  ซึ่งเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  60 วัน   และหนังสือรับรองจาก
จากสนามกีฬายิงปน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปนชนิดเดี่ยวไรเฟลทุกขนาด  
และอาวุธปนทกุชนิด ขนาด .40 , .44 , .45 , .357) 

13. หลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมการใชอาวุธปน (ถามี) 
14. สําเนาใบ ป.4 ทุกใบ ที่มีอยูในความครอบครอง (ถามี) (กรณีที่ไดโอนอาวุธปนกระบอกใดให

บุคคลอ่ืนแลวแตยังไมไดตัดโอน  ใหแจงสถานีตํารวจทองที่ เพื่อลงบันทึกประจําวัน  แลวสําเนาบันทึกประจําวัน
ดังกลาวมาประกอบเร่ืองดวย 

15. นําอาวุธปนทีจ่ะขอรับโอนไปใหเจาหนาที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคํารอง  
 
 
                /กรณเีปน...... 
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กรณีเปนขาราชการทหาร ตํารวจ  
1. บัตรประจําตวัขาราชการ (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  
2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  
3. หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (รับรองตําแหนงหนาที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผล

ความจําเปนที่ขออนุญาตมีอาวุธปน  ซึ่งออกใหไวไมเกิน 6 เดือน)  
4. ผูออกหนังสือรับรองดังกลาว ตองเปนผูบังคับบัญชาตนสังกัดที่มียศตั้งแตพันเอก นาวาอากาศเอก

นาวาเอก หรือพันตํารวจเอก ข้ึนไป 
5. กรณีผูขออนุญาตเปนขาราชการที่มียศตั้งแตพันเอก นาวาอากาศเอก นาวาเอก หรือพันตํารวจเอก 

ข้ึนไป  ไมตองมีหนังสือรับรอง  
6. ใบ ป.4 ของอาวุธปนกระบอกที่จะขอรับโอน (ฉบับจริง พรอมสําเนา) 
7. ใบมรณบัตร (ฉบับจริง พรอมสําเนา) (กรณีที่ไมมีใบมรณบัตร ใหใชหนังสือรับรองการตาย) 
8. สําเนาคําส่ังศาลกรณีศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก  
9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการมรดก 
10. หนังสือแสดงเจตนาจัดการทรัพยมรดกของผูจัดการมรดก (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็ปไซตนี)้ 
11. หากไมมีคําส่ังศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก  ทายาททุกคนตองแสดงเจตนาในการแบงปนทรัพย

มรดกอาวุธปนกระบอกนี้  (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็ปไซตนี้)  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํานาทะเบียนบานของทายาททุกคน  สวนทายาทคนใดที่เสียชีวิตแลว ใหสําเนาใบมรณบัตรแนบเร่ือง 
(กรณีที่ไมมีใบมรณบัตร ใหใชหนังสือรับรองการตาย) 

12. สําเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปน  ซึ่งเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  60 วัน   และหนังสือรับรองจาก
สนามกีฬายิงปน  (เฉพาะกรณีทีข่อรับโอนมรดกอาวุธปนเพื่อการกีฬา)  

13. หลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมการใชอาวุธปน (ถามี) 
14. สําเนาใบ ป.4 ทุกใบ ที่มีอยูในความครอบครอง (ถามี) (กรณีที่ไดโอนอาวุธปนกระบอกใดให

บุคคลอ่ืนแลวแตยังไมไดตัดโอน  ใหแจงสถานีตํารวจทองที่ เพื่อลงบันทึกประจําวัน  แลวสําเนาบันทึกประจําวัน
ดังกลาวมาประกอบเร่ืองดวย 

15. นําอาวุธปนทีจ่ะขอรับโอนไปใหเจาหนาที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคํารอง  
 

 
 
 
          /กรณีเปน..... 
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กรณีเปนประชาชนท่ัวไป หรือผูประกอบอาชีพอ่ืน  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  
2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริง พรอมสําเนา)  
3. หลักฐานประกอบอาชีพ  เชน  

-  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย   
-  หากประกอบอาชีพรับจาง หรือเปนลูกจาง ตองมีหนังสือรับรองตําแหนงหนาที่เงินเดือน

จากผูมีอํานาจจัดการของกิจการนั้น หรือจากเจาของกิจการแลวแตกรณ ี 
-  หากมิไดมีอาชีพรับจางหรือมิไดเปนลูกจาง เชน ทํานา ทําสวน  ทําไร คาขายหรือเรขายของ 

หรือรับเหมาตาง ๆ โดยไมไดจดทะเบียนพาณิชย  ใหถายภาพกิจการนั้น ๆ 2-4 ภาพ ประกอบการขออนุญาต  
4. หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจําเปนที่ขออนุญาตมีอาวุธปน  โดยผูรับรองตองเปน

ขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการข้ึนไป (ระดับ 6 ข้ึนไป) หากผูรับรองเปนทหาร ตํารวจ ผูนั้นตองมียศตั้งแต
พันโท นาวาอากาศโท นาวาโท หรือพันตํารวจโท ข้ึนไป  และสําเนาบัตรขาราชการของผูรับรองแนบเร่ืองดวย  
(หนังสือรับรองนี้ตองออกใหไวไมเกิน 6 เดือน) (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดในเว็ปไซตนี้) 

5. ใบ ป.4 ของอาวุธปนกระบอกที่จะขอรับโอน (ฉบับจริง พรอมสําเนา) 
6. ใบมรณบัตร (ฉบับจริง พรอมสําเนา) (กรณีที่ไมมีใบมรณบัตร ใหใชหนังสือรับรองการตาย) 
7. สําเนาคําส่ังศาลกรณีศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก  
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการมรดก 
9. หนังสือแสดงเจตนาจัดการทรัพยมรดกของผูจัดการมรดก (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็ปไซตนี้) 
10. หากไมมีคําส่ังศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก  ทายาททุกคนตองแสดงเจตนาในการแบงปนทรัพย

มรดกอาวุธปนกระบอกนี้  (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็ปไซตนี้)  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํานาทะเบียนบานของทายาททุกคน  สวนทายาทคนใดที่เสียชีวิตแลว ใหสําเนาใบมรณบัตรแนบเร่ือง 
(กรณีที่ไมมีใบมรณบัตร ใหใชหนังสือรับรองการตาย) 

11. สําเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปน  ซึ่งเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  60 วัน   และหนังสือรับรองจาก
สนามกีฬายิงปน (เฉพาะกรณีทีข่อรับโอนมรดกอาวุธปนเพื่อการกีฬา  หรือขอรับโอนมรดกอาวุธปนชนิดเดี่ยวไรเฟล
ทุกขนาด , กึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 , ลูกโม ขนาด .40 ,.44,.357) 

12. หลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมการใชอาวุธปน (ถามี)  
13. สําเนาหลักทรัพย  เชน สําเนาโฉนดที่ดิน รายการเงินฝากธนาคาร (Statement)  สําเนาสมุด

บัญชีธนาคาร  หรือหลักฐานอ่ืน   
14. สําเนาใบ ป.4 ทุกใบ ที่มีอยูในความครอบครอง (ถามี) (กรณีที่ไดโอนอาวุธปนกระบอกใดให

บุคคลอ่ืนแลวแตยังไมไดตัดโอน  ใหแจงสถานีตํารวจทองที่ เพื่อลงบันทึกประจําวัน  แลวสําเนาบันทึกประจําวัน
ดังกลาวมาประกอบเร่ืองดวย 

15. นําอาวุธปนทีจ่ะขอรับโอนไปใหเจาหนาที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคํารอง  


