ขั้นตอนการมอบอานาจให้เจ้าหน้าทีต
่ ารวจเดินทางไปรับ
อาวุธปืนที่กองสรรพาวุธ สานักงานส่งกาลังบารุง สานักงานตารวจแห่งชาติ

หลังจากทีส
่ หกรณ์ฯ โอนเงินชาระค่าอาวุธปืนเรียบร้อยแล้ว บริษท
ั ฯ จะนา
รายชือ
่ สมาชิกทัง้ หมดเข้าสูร่ ะบบ (ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์)

บริษท
ั ฯ แจ้งให้สหกรณ์ฯ แจ้งสมาชิกแต่ละรายดาวน์โหลดหนังสือยืนยันรายชือ
่
จากเว็บไซต์ www.sigthailand.com เพือ
่ นาไปดาเนินการขอใบอนุญาตแบบ ป.3

แต่ละ สภ. รวบรวมใบอนุญาตแบบ ป.3 , หนังสือมอบอานาจพร้อมเอกสาร
และเงินค่าตัดโอนอาวุธปืนรายละ 300.- บาท ให้กบ
ั สหกรณ์ฯ เพือ
่ รวบรวม
ส่งให้กบ
ั บริษัทฯ ไปดาเนินการ

รอบริษท
ั ฯ กาหนดวัน และ เวลา ในการรับปืน

หนังสือมอบอำนำจ

ติดอากรแสตมป์
๑๐ บาท ๑ ดวง

เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.......................................................................ตาแหน่ง...............................................อายุ............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.....................................................เลขบัตรข้าราชการตารวจ.............................................
อยู่บา้ นเลขที่....................หมูท่ ่ี.............ตาบล.............................อาเภอ.............................จังหวัด..............................
ขอมอบอานาจให้..................................................................................................................................อายุ............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.....................................................เลขบัตรข้าราชการตารวจ.............................................
อยู่บา้ นเลขที่....................หมูท่ ่ี.............ตาบล.............................อาเภอ.............................จังหวัด..............................
ซึ่งข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นบุคคลที่ ไ ม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญญัติอาวุธ ปื น ฯ
พ.ศ.๒๔๙๐ เป็ น ผู้รับ มอบอ านาจจากข้า พเจ้า ในการรับ มอบอาวุธ ปื น และตัด โอนอาวุธ ปื น ณ คลัง เก็ บ อาวุธ ปื น
กองสรรพาวุธ สานักงานส่งกาลังบารุ ง สานักงานตารวจแห่งชาติ
การใดที่ ผูร้ ับมอบอานาจได้กระทาลงไปตามนัยแห่งหนังสือฉบับนี ้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็ นผูก้ ระทาเอง
ทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผูม้ อบอานาจ
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ...................................................ผูร้ บั มอบอานาจ
(..................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(.................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(.................................................)
ตาแหน่ง....................................................
หมำยเหตุ : หนังสือมอบอำนำจจะสมบูรณ์เมื่อ
๑. การปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วน
๒. หนังสือมอบอานาจที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ
จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาบัตรข้าราชการของผูม้ อบอานาจ
จานวน ๒ ชุด
๔. สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ
จานวน ๒ ชุด
๕. สาเนาบัตรข้าราชการของผูร้ บั มอบอานาจ
จานวน ๒ ชุด
๖. สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั มอบอานาจ
จานวน ๒ ชุด
๗. บัตรข้าราชการตัวจริงของผูร้ บั มอบอานาจ
๘. มีพยานลงลายมือชื่อครบ ๒ คน
๙. สาเนาบัตรข้าราชการต้องเป็ นฉบับที่ยงั ไม่หมดอายุ ในกรณีบตั รข้าราชการตัวจริงหมดอายุ ให้นาใบรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชามาแสดงพร้อมบัตรข้าราชการตัวจริง

กรณีสมาชิกไปรับอาวุธปื นด้ วยตนเอง เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีดงั นี้
1. ใบอนุญาตแบบ ป.3 ฉบับจริ ง ทั้ง 2 ตอน
2. สาเนาใบอนุญาตแบบ ป.3 ฉบับจริ ง ทั้ง 2 ตอน
3. สาเนาบัตรข้าราชการ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. ค่าดาเนินการตัดโอนอาวุธปื นกระบอกละ 300.- บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

กรณีมอบอานาจให้ บุคคลอื่นไปรับอาวุธปื นแทน โดยผู้รับมอบอานาจต้ องเป็ นข้ าราชการตารวจที่ยังรั บราชการอยู่
เท่ านั้น เอกสารที่ต้องเตรียมมีดงั นี้
1. ใบอนุญาตแบบ ป.3 ฉบับจริ ง ทั้ง 2 ตอน
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาใบอนุญาตแบบ ป.3 ฉบับจริ ง ทั้ง 2 ตอน
จานวน 2 ชุด
3. หนังสื อมอบอานาจที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ
จานวน 2 ชุด
4. สาเนาบัตรข้าราชการของผูม้ อบอานาจ
จานวน 2 ชุด
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ
จานวน 2 ชุด
6. สาเนาบัตรข้าราชการของผูร้ ับมอบอานาจ
จานวน 2 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอานาจ
จานวน 2 ชุด
8. บัตรข้าราชการตัวจริ งของผูร้ ับมอบอานาจ
9. ค่าดาเนินการตัดโอนอาวุธปื นกระบอกละ 300.- บาท
หมายเหตุ
- สาเนาบัตรข้าราชการต้องเป็ นฉบับที่ยงั ไม่หมดอายุ ในกรณี บตั รข้าราชการตัวจริ งหมดอายุ ให้นาใบรับรอง
จากผูบ้ งั คับบัญชามาแสดง พร้อมบัตรข้าราชการตัวจริ ง

