โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจากาย
ซิก ซาวเออร์ รุ่น P320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตารวจ
ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับการผ่อนผันคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 108/2535 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2535 ให้สั่งนําเข้าอาวุธปืนสั้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพือ่
เปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ จํานวน 152,468 กระบอก โดยกําหนดเงื่อนไข “หามโอนเวนแตตกทอด
ทางมรดก” นั้น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0307.4/14331 ลงวันที่ 29 สิงหาคม
2561 แจ้งผลอนุมัติให้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อ
เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตํารวจและอนุมัติให้ส่วนราชการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และฝ่ายปกครองหรือส่วนราชการอื่นที่มีความจําเป็นเข้าร่วม
โครงการฯ ภายใต้หลักการ 1 ราย 1 กระบอก โดยกําหนดเงื่อนไข “ห้ามโอนเว้นแต่ตกทอดทางมรดก” นั้น
ในเบื้องต้นทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้กําหนดให้ข้าราชการในหน่วยราชการดังต่อไปนี้ สามารถเข้าร่วม
โครงการฯ ได้
1. กระทรวงกลาโหม
2. กองทัพบก
3. กองทัพเรือ
4. กองทัพอากาศ
5. กระทรวงมหาดไทย
6. กระทรวงยุติธรรม
และอีก 31 หน่วยราชการ ทีส่ ามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้
1. กรมประชาสัมพันธ์
2. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
3. กรมศุลกากร
4. กรมสรรพสามิต
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6. กรมชลประทาน
7. กรมประมง
8. กรมปศุสัตว์
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์
10. กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี

11. กรมทางหลวง
12. กรมทางหลวงชนบท
13. สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
14. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15. กรมป่าไม
16. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช
17. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
18. กรมการปกครอง
19. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
21. กรมราชทัณฑ์
22. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
23. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
24. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
25. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
26. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
27. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
28. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
29. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
30. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
31. สํานักงานศาลยุติธรรม
ข้าราชการท่านใดที่อยู่ในหน่วยราชการดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์ที่จะสั่งซื้ออาวุธปืนพกสั้น P320SP
ในโครงการนี้ โปรดดาเนินการดังนี้

1.

ยื่นความประสงคเขารวมโครงการ

ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัด เปนผูออกหนังสือขอเขารวมโครงการจัดหาอาวุธปนพกสั้น ตามแบบฟอรมที่แนบ

2. ชําระเงินคาอาวุธปนพกสั้น

ชําระเงินค่าประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวน ในราคากระบอกละ 26,280.- บาท (สองหมื่นหกพันสองรอย
แปดสิบบาทถวน) และคาธรรมเนียมธนาคารจํานวน 25.- บาท ไดที่เคานเตอรธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยใช
ใบแจงการชําระเงินที่แนบมานี้เทานั้น

หมายเหตุ เนื่องจากอาวุธปนมีอยูอยางจํากัด ทางโครงการฯ จะพิจารณาจากลําดับชําระเงินกอนหลัง และหาก
โครงการจําหนายอาวุธทั้งหมดแลว ทางโครงการฯ จะปดระบบชําระเงิน เพื่อไมใหเกินจํานวนอาวุธปนที่โครง
การฯ สามารถจําหนายได
* ใบแจงการชําระเงิน 1 ใบ ตอ 1 ผูซื้อ ** ใหผูสั่งซื้อ ชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ดวยบุคคลผาน
ทางเคานเตอรธนาคารเทานั้น (หามโอนผานทางอื่น เชน โทรศัพทมือถือ ตู ATM ทางอินเตอรเน็ต)
วิธีกรอกขอมูลในใบแจงการชําระเงิน
1. ชื่อผู้สั่งซื้อ ให้กรอก ยศ-ชื่อ-นามสกุล ของผู้สง่ั ซื้อเท่านั้น
2. หมายเลขบัตรประชาชน กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้สง่ั ซื้อเท่านั้น
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ กรอกเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ของผู้สง่ั ซื้อเท่านั้น

3. จัดสงเอกสาร
เมื่อผูซื้อชําระเงินแลว ใหสงเอกสารทางไปรษณียไปที่
ศูนยประสานงาน ซิก ซาวเออร ประจําประเทศไทย (ขอเขารวมโครงการ)
บริษัท ฟกซเทค จํากัด เลขที่ 84/1 ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โดยใหจัดสงเอกสาร ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือขอเขารวมโครงการจัดหาอาวุธปนพกสั้นตามขอ 1 (ลงนามโดยผูบังคับบัญชาตนสังกัด)
(สวนหนังสือขอเขารวมโครงการฉบับจริง ใหนํามาในวันรับอาวุธปน)
3.2 ใบสั่งจองอาวุธปน ฉบับจริง ดาวนโหลดไดที่ www.sigp320sp.com ซึ่งกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อ
เรียบรอยแลว
3.3 สําเนาใบแจงการชําระเงิน ที่ชําระเงินแลว (สวนฉบับตัวจริง ผูซื้อเก็บไวเปนหลักฐาน ใหนํามาในวันรับ
อาวุธปน)
3.4 สําเนาบัตรขาราชการ พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง

4. ตรวจสอบรายชื่อผูไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ
เมื่อยื่นเอกสารดังกลาวใหกับบริษัทฯครบ 7 วันทําการแลว ใหผูซื้อตรวจสอบรายชื่อไดที่เว็บไซต ของ กอง
สวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ www.welfarepolice.com และเว็บไซตของบริษัทฯ
www.sigp320sp.com โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติจะออกหนังสือยืนยันเขารวมโครงการเปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ใหกับผูซื้อเพื่อเปนเอกสารสําคัญประกอบการยื่นขอขออนุญาตใหซื้ออาวุธปน(แบบ ป.3)

5. ขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)

เอกสารประกอบมีดังนี้
5.1 แบบคําร้อง (แบบ ป.1) ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ระบุซื้อจาก “สวัสดิการสานักงานตารวจแห่งชาติ”
5.2 หนังสือยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
5.3 หนังสือรับรองความประพฤติในการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)
5.4 สําเนาบัตรข้าราชการ
5.5 สําเนาทะเบียนบ้าน และมีถิ่นที่อยู่ประจําในท้องที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 6 เดือน

6. ขั้นตอนการมารับอาวุธปืน

การรับอาวุธปืน จะต้องลงชื่อ เพื่อจองวันและเวลาที่จะมารับอาวุธปืนผ่านทางเวปไซต์
www.sigp320sp.com ตามวันเวลาที่กําหนดเท่านั้น
** หากไมลงชื่อในระบบรับอาวุธปนผานทางเวปไซต จะไมสามารถมารับอาวุธปนได **

ในวันที่มารับอาวุธปืน โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. ตนฉบับใบป.3 *กรณีที่ทะเบียนอยูตางจังหวัด ใหนํามาทั้ง2ตอน (ตอน2 และตอน3)*
2. สําเนาใบป.3 จํานวน 2 ชุด
3. บัตรขาราชการตัวจริง
4. สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 2 ชุด
5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด
6. หนังสือขอเขารวมโครงการฉบับจริง
7. ใบชําระเงิน จากธนาคาร
สถานทีม่ ารับอาวุธปืน
ชั้นล่าง อาคาร1 สํานักงานส่งกําลังบํารุง (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ใบแจ้ งการชาระเงิน / PAY IN SLIP
สาขาผู้รับฝาก (Branch) ……………………..………วันที่ (Date) ……………….….
บริ ษัท ฟิ กซ์ เทค จากัด (ซิกซาวเออร์ )
ชื่อผู้สงั่ ซือ้ ……......…...…………..…..……………………...……….
(Customer's Name)

ธนาคารกรุงไทย จากัด ( มหาชน ) PRODUCT CODE: 21486
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

(REF.1) เลขบัตรประชาชน …………………………………………
( Idenitification No. )
(REF.2) เบอร์ โทรศัพท์มือถือ………………………...………….…..
(Telephone No.)

ขยายเวลาชําระเงินถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561
เงินสด CASH

เช็ค CHEQUE

จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร Amount in Words

เงินโอน TRANSFER

สำหรับ-ลูกค้ ำ / CUSTOMER COPY

เพื่อเข้ าบัญชี :

สองหมื่นหกพันสองรอยแปดสิบบาทถวน

หมำยเลขเช็ค Cheque No

ชื่อธนำคำร/สำขำ

จำนวนเงิน Amount

26,280.00
ชื่อผู้ฝำก (Name of Depositor) …………………………………………………………………………TEL …………………………………..
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีธ่ นำคำร……………………………...…….………….ผู้รับเงิน

ใบแจ้ งการชาระเงิน / PAY IN SLIP
สาขาผู้รับฝาก (Branch) ……………………..………วันที่ (Date) ……………….….
บริ ษัท ฟิ กซ์ เทค จากัด (ซิกซาวเออร์ )
ชื่อผู้สงั่ ซือ้ ……......…...…………..…..……………………...……….
(Customer's Name)

ธนาคารกรุงไทย จากัด ( มหาชน ) PRODUCT CODE: 21486
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

(REF.1) เลขบัตรประชาชน …………………………………………
( Idenitification No. )
(REF.2) เบอร์ โทรศัพท์มือถือ………………………...………….…..
(Telephone No.)

ขยายเวลาชําระเงินถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561
เงินสด CASH
จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร Amount in Words

หมำยเลขเช็ค Cheque No

เช็ค CHEQUE

เงินโอน TRANSFER

สองหมื่นหกพันสองรอยแปดสิบบาทถวน
ชื่อธนำคำร/สำขำ

จำนวนเงิน Amount

26,280.00
ชื่อผู้ฝำก (Name of Depositor) …………………………………………………………………………TEL …………………………………..
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีธ่ นำคำร……………………………...…….………….ผู้รับเงิน

สำหรับ-ธนำคำร / BANK COPY

เพื่อเข้ าบัญชี :

ใบสั่งจองอาวุธปน
โครงการจัดหาอาวุธปนพกสั้นเพื่อเปนสวัสดิการแกขา ราชการตํารวจ
ขาพเจา ยศ......................... ชื่อ.................................................... นามสกุล................................................
บัตรประจําตัวขาราชการเลขที่........................................... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................
หมายเลขโทรศัพทบาน........................................... หมายเลขโทรศัพทมือถือ ….........................................................
หมายเลขโทรศัพททที่ ํางาน................................... ชื่อหนวย/สังกัดของสถานทีท่ ํางาน..................................................
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตองการซองปน ____ตองการซองพกขวา
____ตองการซองพกซาย
ที่อยู ตามทะเบียนบาน
บานเลขที่...................... หองเลขที่/ชั้น................................ อาคาร....................................................... หมูท ี่..............
ซอย................................................ ถนน....................................................... แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ.................................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย..............................
ที่อยู สําหรับสถานที่จัดสงเอกสาร
บานเลขที่...................... หองเลขที่/ชั้น................................ อาคาร....................................................... หมูท ี่..............
ซอย................................................ ถนน....................................................... แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ.................................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย..............................
มีความประสงคขอสั่งจองอาวุธปนสั้น ขนาด 9 มม. ยี่หอ ซิก ซาวเออร รุนพี320 โมเดิลพี320เอสพี จากโครงการ จัดหาอาวุธ
ปนพกสั้นเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ จํานวน 1 กระบอก ในราคา 26,280.- บาท (สองหมื่นหกพันสองรอยแปดสิบ
บาทถวน) โดยใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งนําเขาแทน ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับการผอนผันคําสั่งกระทรวง
มหาดไทยที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2535 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0307.4/14331 ลง
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีความประสงคที่จะขอสั่งอาวุธปน ดังกลาวและมีสิทธิ์สั่งซื้อตามเงื่อนไขของโครงการฯขางตนจริง
ขาพเจาไดทําการชําระเงินคาประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวน โดยการนําใบแจงการชําระเงินไปชําระเงินผานทางเคานเต
อรธนาคารกรุงไทยเรียบรอยแลว ขาพเจาจะไมเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนใจในการสั่งซื้อ และขาพเจาไดรับทราบถึง
เงื่อนไข“หามโอนเวนแตตกทอดทางมรดก” ภายใตหลักการ 1 ราย1 กระบอก และเงื่อนไขตางๆเปนอยางดีแลว จึงไดลง
ลายมือชื่อในใบสั่งอาวุธปนนี้โดยสมัครใจ
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ เชน ผูสั่งซื้อเสียชีวิต ลาออกจากราชการ ถูกไลออกจากราชการ หรือกลายเปนบุคคล ตองหาม
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด อันเปนเหตุทําใหผูซื้อและโรงงานผูผลิตไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯได ทั้งผูซื้อและโรงงานผูผลิตยินดีที่จะไมฟองรองเรียกคาเสียหายตอกัน และโรงงานผูผลิตจะตอง
คืนเงินมัดจําคาประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวนใหแกผูซื้อหรือทายาทของผูซื้อหลังจากที่ทราบและ ไดตรวจสอบถึงสาเหตุ
ดังกลาวเปนที่ถูกตองแลว

ลงชื่อ...........................................................................................ผูจอง/สั่งซื้ออาวุธปน

ที่ ...................

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.............................. 2561

เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น (ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 320)
เรียน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0307.4/14331 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
แจ้งผลอนุมัติให้ สานักงานตารวจแห่งชาติ ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ข้าราชการตารวจและอนุมัติให้ส่วนราชการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย และฝ่ายปกครองหรือส่วนราชการอื่นที่มีความจาเป็นเข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้หลักการ 1 ราย 1
กระบอก โดยกาหนดเงื่อนไข “ห้ามโอนเว้นแต่ตกทอดทางมรดก” นั้น
ข้าพเจ้า..............................................ตาแหน่ง........................................สังกัด...................................
ขอรับรองว่า ...................................................................ตาแหน่ง........................................สังกัด...................................
เลขประจาตัวประชาชน .............................................อยู่บ้า นเลขที่ ................ หมู่ที่ ................. ตาบล/แขวง...............
............................................... อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................. เป็นผู้มีความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นข้าราชการของส่วนราชการจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
( ..................................... )
ตาแหน่ง .........................................

(ชื่อหน่วยงาน)
โทร...........................
โทรสาร.....................

