รายละเอียดโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 365
และเครื่องกระสุนปืน ซิก ซาวเออร์ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
การดำเนินการโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจสำนัก
งานตำรวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ ได้มีอาวุธปืนพกราคาถูกไว้เป็นของตนเอง
โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งนำเข้าแทนเท่านั้น
อาวุธปืนที่ได้รับอนุมัติ คือ อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 365 จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาขายในโครงการราคารวมกระบอกละ 28,680.-บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมกระสุนปืน กำหนดยืนราคาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 – 31
พฤษภาคม 2563 โดยราคาดังกล่าว รวมภาษีอากรเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ค่าขนส่ง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่า
ดำเนินการออกของ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขอซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.
3) และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ซึ่งผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
อาวุธปืนประกอบด้วยรายการ ดังนี้
- ซองบรรจุกระสุนแบบ 12 นัด
- กล่องใส่อาวุธปืน
- ซองพกนอก
- คู่มือการใช้งาน

จำนวน 2 อัน
จำนวน 1 ใบ
จำนวน 1 ซอง
จำนวน 1 เล่ม

กระสุนปืนที่ได้รับอนุมัติ คือ กระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น ELITE BALL
365 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาขายในโครงการ ราคานัดละ 25.- บาท ผู้ซื้อมีสทิ ธิซื้อได้คนละ 100
นัด (สามารถซื้อได้ในวันที่มารับอาวุธปืน) กำหนดยืนราคาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ โดยราคาดังกล่าว รวมภาษี
อากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ค่าขนส่ง ค่าครุภัณฑ์ ค่าดำเนินการออกของ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขอซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ซึ่งผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
เนื่องจากโครงการฯ เป็นการจัดหาอาวุธปืนให้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วม
โครงการและไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ จึงไม่อยู่ในข่ายการยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ดังนั้นทาง
โรงงานผู้ผลิตต้องแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมดำเนินการ
ประสานงาน ทั้งในด้านการธนาคาร การจัดการด้านเอกสาร การติดต่อสื่อสารกับผู้สั่งซื้อ ฯลฯ เพื่อที่จะไม่
ต้องนำทรัพยากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาใช้ในการในการดำเนินการนี้
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1. ขั้นตอนการดำเนินการ
1.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้สั่งซื้อ จากบัญชีรายชื่อแนบท้ายที่ได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี โดยผูท้ ี่มีสิทธิส์ ั่งซื้อลงนามในแบบฟอร์ม
การสั่งซื้ออาวุธปืน โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้นในการสั่งซื้อ
1.2 ผู้สั่งซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าอาวุธปืนให้กับผู้ประสานงานของบริษัท ซิก ซาวเออร์ อิงค์
ประจำประเทศไทยโดยตรง
2. ขั้นตอนการสั่งซื้อ
2.1 ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ในเวปไซต์ www.sigthailand.com
(1) ใบสั่งจองอาวุธปืน
(2) ใบแจ้งการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ขั้นตอนการชำระเงิน
ให้ผู้ซื้อกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนลงในใบแจ้งการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย ผู้ซื้อสามารถชำระเงิน
ได้ 1 ช่องทาง เท่านั้น คือ
3.1 ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยนำใบแจ้งการชำระเงินที่กำหนด ไป
ชำระเงินค่าประกันการสั่งซื้ออาวุธปืนทั้งจำนวน ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา** (ทั้งสาขา
ปกติ และทุกสาขาในห้างฯ) เป็นจำนวนเงิน 28,680.- บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
และผูซ้ ื้อต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน 25.00 บาท ที่หน้าเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สั่งซื้อทุกรายดำเนินการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ : * ใบแจ้งการชำระเงิน 1 ใบ ต่อ 1 ผู้ซื้อ
** ให้ผู้ซื้อชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเท่านั้น
วิธีกรอกข้อมูลในใบแจ้งการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ต้องเขียนอย่างชัดเจน
1. ชื่อลูกค้า
ให้กรอก ยศ - ชื่อ - นามสกุล ของผู้ซื้อเท่านัน้
2. หมายเลขบัตรประชาชน
กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้ซื้อเท่านั้น
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรอกเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ของผู้ซื้อเท่านั้น
4. จำนวนเงิน
กรอกยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระ คือ 28,680.00 บาท
(สองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 25 บาท
4. วิธีส่งเอกสารใบสั่งอาวุธปืน
หลังจากที่ผซู้ ื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ซื้อส่งเอกสารไปที่
ศูนย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์ ประจำประเทศไทย
บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด
84/1 ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
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เอกสารที่ต้องจัดส่ง มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ใบสั่งจองอาวุธปืน ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
4.2 สำเนาสลิบใบโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (โปรดเก็บสลิบใบโอนเงิน
ฉบับจริงที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วไว้กับตัวผู้สั่งจองอาวุธปืนเอง เพื่อนำมาประกอบการรับอาวุธปืนต่อไป)
4.3 สำเนาบัตรข้าราชการ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
เมื่อศูนย์ประสานงานฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดจากผู้สั่งซื้ออาวุธปืนแล้ว ศูนย์ประสานงานฯ จะ
ดำเนินการออกใบรับเงินให้กบั ผู้สั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อสามารถดาวน์โหลด ใบรับเงิน ได้ที่เวปไซต์
www.sigthailand.com โดยให้ผู้สั่งซื้อเก็บใบรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับอาวุธปืน
5. ขั้นตอนการรับ-ส่งมอบอาวุธปืน
5.1 การส่งอาวุธปืนที่สั่งซื้อทุกกระบอกจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตส่งออกจากทางรัฐบาล
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบอาวุธปืนชุดแรกได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563
5.2 ศูนย์ประสานงานฯ จะประกาศแจ้งทางหน้าเวปไซต์อีกครั้ง ประมาณ 30 วันล่วงหน้าก่อนที่
อาวุธปืนจะเข้ามาถึงประเทศไทย เพื่อให้ผู้ซอื้ เตรียมตัวไปทำการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)
***หมายเหตุ*** ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน(แบบ ป.3) ให้ระบุว่าสั่งซื้อจาก “สวัสดิการสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (2563/1)” พร้อมกระสุน จำนวน 100 นัด
5.3 ให้ผู้สั่งซื้อลงชื่อในเวปไซต์ www.sigthailand.com เพื่อทำจองการมารับอาวุธปืนตามวันและ
เวลาที่ผู้สั่งซื้อสะดวกมารับอาวุธปืน ณ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
5.4 การรับอาวุธปืน ให้ผู้ซื้อมารับอาวุธปืนด้วยตนเอง โดยต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาในวัน
รับอาวุธปืน
5.4.1 กรณีมารับด้วยตนเอง
- ใบอนุญาต แบบ ป.3 ฉบับจริง ทั้ง 2 ตอน
จำนวน 1 ชุด
- สลิบใบโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย ฉบับจริง / หรือ
จำนวน 1 ชุด
ใบรับเงินที่ดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์
- สำเนาใบอนุญาต แบบ ป.3 ทั้ง 2 ตอน
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรข้าราชการ
จำนวน 2 ชุด
*** สำเนาบัตรข้าราชการต้องเป็นฉบับที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีบัตรข้าราชการตัวจริงหมดอายุให้นำ
ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชามาแสดง พร้อมแสดงบัตรข้าราชการตัวจริง***
- บัตรข้าราชการตัวจริง
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5.4.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยผู้รบั มอบต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่ยัง
รับราชการอยูเ่ ท่านั้น และต้องนำเอกสารมาทั้ง 2 ชุด ดังต่อไปนี้
เอกสารใบมอบอำนาจในการรับอาวุธปืน
- ใบอนุญาต แบบ ป.3 ฉบับจริง ทั้ง 2 ตอน
จำนวน 1 ชุด
- สลิบใบโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย ฉบับจริง / หรือ
จำนวน 1 ชุด
ใบรับเงินที่ดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์
- สำเนาใบอนุญาต แบบ ป.3 ทั้ง 2 ตอน
จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
จำนวน 1 ชุด
พร้อมลงลายมือชื่อ
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้มอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับมอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
*** สำเนาบัตรข้าราชการต้องเป็นฉบับที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีบัตรข้าราชการตัวจริงหมดอายุให้นำ
ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชามาแสดง พร้อมบัตรข้าราชการตัวจริง***
- บัตรข้าราชการตัวจริง ของผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารใบมอบอำนาจในการตัดโอนทะเบียนอาวุธปืน
- สำเนาใบอนุญาต แบบ ป.3 ทั้ง 2 ตอน
จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
จำนวน 1 ชุด
พร้อมลงลายมือชื่อ
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้มอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับมอบอำนาจ
จำนวน 1 ชุด
*** สำเนาบัตรข้าราชการต้องเป็นฉบับที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีบัตรข้าราชการตัวจริงหมดอายุให้นำ
ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชามาแสดง พร้อมบัตรข้าราชการตัวจริง***
- บัตรข้าราชการตัวจริง ของผู้รับมอบอำนาจ
6. เงื่อนไขทั่วไป
6.1 ราคาอาวุธปืนที่สั่งซื้อเป็นราคาที่รวมภาษีอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในอัตราปัจจุบัน) แล้ว
หากรัฐบาลประกาศให้มีการขึ้นอัตราภาษีอากรขาเข้า หรือ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ซื้อยินดีเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ค่าภาษีอากรหรือค่าภาษีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเอง
6.2 อาวุธปืนที่ซื้อจากโครงการฯ ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือใช้สทิ ธิ์แทนกันได้ เนื่องจากการ
ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น เป็นการได้รับอนุมัติให้เฉพาะเรื่อง
เฉพาะราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายการสั่งจองเท่านั้น และผู้ที่ไม่ได้มรี ายชื่อสั่งจองตามบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายการสั่งจองที่ได้รับอนุมัติ ไม่มีสิทธิ์ขอสั่งซื้ออาวุธปืนจากโครงการนี้
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6.3 ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ เช่น ผู้สั่งจองเสียชีวิต ลาออกจากราชการ ถูกไล่ออกจากราชการ
หรือกลายเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ หรือรัฐบาลประเทศสหรัฐฯไม่ออกใบอนุญาตให้
ส่งออกอาวุธปืน มายังประเทศไทย หรือไม่สามารถมารับอาวุธปืนได้ตามวันและระยะเวลาสิ้นสุดที่โครงการ
กำหนด หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด อันเป็นเหตุทำให้ผู้สั่งจองและโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯได้ ทั้งผู้สั่งจองและโรงงานผู้ผลิตยินดีที่จะไม่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย
หรือเงินเพิ่มเติมใดๆ ต่อกัน โดยผู้สั่งจองอาวุธปืนสามารถขอรับเงินค่าประกันการสั่งซื้ออาวุธปืนคืนได้เต็ม
จำนวน และโรงงานผู้ผลิตจะต้องคืนเงินค่าประกันการสั่งซื้ออาวุธปืนทั้งจำนวนให้แก่ผู้สั่งจองหรือทายาท
ของผู้สั่งจองหลังจากที่ทราบและได้ตรวจสอบถึงสาเหตุดังกล่าวเป็นที่ถูกต้องแล้ว
6.4 โครงการฯ ไม่มีผู้แทนหรือนายหน้าใดๆทั้งสิ้น และโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้อื่น หรือ ผู้แทนอื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวของผู้สั่งจองดำเนินการเอง ให้ผู้สั่งจอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อ และการขอรับอาวุธปืนได้ตามประกาศ โปรดชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร
กรุงไทยฯ ด้วยตัวเอง ในราคาที่โครงการกำหนดเท่านั้น
จัดทำโดย : ศูนย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์ ประจำประเทศไทย
ติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.sigthailand.com
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ใบสั่งจองอาวุธปื น
โครงการจัดหาอาวุธปื นพกสั้นเพือ่ เป็ นสวัสดิการแก่ข้าราชการตารวจ ซิก ซาวเออร์ รุ่น P365
ข้าพเจ้า ยศ.................. ชื่อ......................................................... นามสกุล...............................................
บัตรประจาตัวข้าราชการเลขที่................................. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น.................................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ …..................................................
ที่อยู่ ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่....................... ห้องเลขที่/ชัน้ ................. อาคาร................................................. หมูท่ ่ี...............
ซอย.......................................... ถนน................................................. แขวง/ตาบล.................................
เขต/อาเภอ........................................... จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย.์ ......................
มีความประสงค์ขอสั่งจองอาวุธปื นสัน้ ขนาด 9 มม. ยี่หอ้ ซิก ซาวเออร์ รุน่ P365 โดยตรงจากโรงงานผูผ้ ลิต ผ่าน
ทางโครงการจัดหาอาวุธปื นพกสัน้ เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ขา้ ราชการตารวจ จานวน 1 กระบอก ในราคา 28,680.บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึง่ เป็ นราคาที่สามารถชาระเงินได้ภายใน วันที่ 17 มีนาคม –
31 พฤษภาคม 2563 เท่านัน้ ภายใต้เงื่อนไข “ห้ามโอนภายใน 5 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ
ปื น” โดยให้สานักงานตารวจแห่งชาติเป็ นผูส้ ่งั นาเข้าแทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่จี ะขอสั่งซือ้ อาวุธปื นดังกล่าวข้างต้นจริง และข้าพเจ้าได้ทาการ
ชาระเงินค่าประกันการสั่งซือ้ อาวุธปื นทัง้ จานวน โดยการนาใบแจ้งการชาระเงินที่โครงการกาหนด ไปชาระเงิน
ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนใจในการสั่งซือ้
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามหนังสือแจ้งเวียน สกบ.ที่ 0008/638 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 และ
เอกสารแนบท้ายเป็ นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อในใบสั่งอาวุธปื นนีโ้ ดยสมัครใจ
ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ใดๆ เช่น ผูส้ ่งั จองเสียชีวิต ลาออกจากราชการ ถูกไล่ออกจากราชการ หรือกลายเป็ น
บุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติอาวุธปื นฯ หรือรัฐบาลประเทศสหรัฐฯไม่ออกใบอนุญาตให้สง่ ออกอาวุธปื น
มายังประเทศไทย หรือไม่สามารถมารับอาวุธปื นได้ตามวันและระยะเวลาสิน้ สุดที่โครงการกาหนด หรือเหตุ
สุดวิสยั อื่นใด อันเป็ นเหตุทาให้ผสู้ ่งั จองและโรงงานผูผ้ ลิตไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯได้ ทัง้ ผูส้ ่งั จองและโรงงานผูผ้ ลิตยินดีท่จี ะไม่ฟอ้ งร้องเรียกค่าเสียหาย ค่าดอกเบีย้ หรือเงินเพิ่มเติม
ใดๆ ต่อกัน โดยผูส้ ่งั จองอาวุธปื นสามารถขอรับเงินค่าประกันการสั่งซือ้ อาวุธปื นคืนได้เต็มจานวน และโรงงาน
ผูผ้ ลิตจะต้องคืนเงินค่าประกันการสั่งซือ้ อาวุธปื นทัง้ จานวนให้แก่ผูส้ ่งั จองหรือทายาทของผูส้ ่งั จองหลังจากที่
ทราบและได้ตรวจสอบถึงสาเหตุดงั กล่าวเป็ นที่ถกู ต้องแล้ว
โครงการฯ ไม่มีผแู้ ทนหรือนายหน้าใดๆทัง้ สิน้ และโครงการฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก
การกระทาของผูอ้ ่ืน หรือ ผูแ้ ทนอื่นใด ที่ไม่ใช่ตวั ของผูส้ ่งั จองดาเนินการเอง ให้ผสู้ ่งั จองปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการ
สั่งซือ้ และการขอรับอาวุธปื นได้ตามประกาศ โปรดชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร กรุงไทยฯ ด้วยตัวเอง ใน
ราคาที่โครงการกาหนดเท่านัน้
ลงชื่อ....................................................................ผูส้ ่งั จองอาวุธปื น
จัดทาโดย : ศูนย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์ ประจาประเทศไทย
ติดตามข่าวสารของโครงการได้ท่ี www.sigthailand.com

ใบแจ้งการชําระเงิน / PAY IN SLIP
สาขาผ้ รู ับฝาก (Branch) ……………..........………..………วันที่ (Date) …………...……..................….

บริษัท ฟิ กซ์เทค จํากัด ( ซิก ซาวเออร์ P 365 )

ชื่อผูสั่งซื้อ (Customer's Name) ยศ ชื่อ นามสกุล

ธนาคารกรุงไทย จํากัด ( มหาชน ) PRODUCT CODE:

23734

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

……………………….……………………………………………...

(REF.1) เลขบัตรประชาชน (Idenitification No. )

……………………………………………………………………....

(REF.2) เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ (Telephone No.)

" ชําระเงินได้ตั�งแต่วันที� 17มีนาคม - 31พฤษภาคม 2563 เท่านั�น "
เงินสด CASH
จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร Amount in Words

เช็ค CHEQUE

………………………...………….…...........................................

เงินโอน TRANSFER

สำหรับ-ลูกค้ ำ / CUSTOMER COPY

เพื่อเข้ าบัญชี :

สองหมื�นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน

หมำยเลขเช็ค Cheque No

ชื่อธนำคำร/สำขำ

จำนวนเงิน Amount

28,680.00
ชื่อผู้ฝำก (Name of Depositor) …………………………………………………………………………TEL …………………………………..
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีธ่ นำคำร……………………………...…….………….ผู้รับเงิน

ใบแจ้งการชําระเงิน / PAY IN SLIP
สาขาผู้รับฝาก (Branch) ……..........………………..………วันที่ (Date) …………...……...............….......

บริษัท ฟิ กซ์เทค จํากัด ( ซิก ซาวเออร์ P 365 )
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ( มหาชน ) PRODUCT CODE:

ชื�อผู้ส�งั ซื�อ (Customer's Name) ยศ ชือ� นามสกุล

23734

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

………………………………….………………………….………...

(REF.1) เลขบัตรประชาชน (Idenitification No. )

……………………………………………………………………....

(REF.2) เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ (Telephone No.)

" ชําระเงินได้ตั�งแต่วันที� 17มีนาคม - 31พฤษภาคม 2563 เท่านั�น "
เงินสด CASH
จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร Amount in Words

หมำยเลขเช็ค Cheque No

เช็ค CHEQUE

………………………...……….….…..........................................

เงินโอน TRANSFER

สองหมื�นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน
ชื่อธนำคำร/สำขำ

จํานวนเงิน

28,680.00
ชื่อผู้ฝำก (Name of Depositor) …………………………………………………………………………TEL …………………………………..
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีธ่ นำคำร……………………………...…….………….ผู้รับเงิน

สำหรับ-ธนำคำร / BANK COPY

เพื่อเข้ าบัญชี :
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