
แนวทางและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 
 

 

รายละเอียดโครงการ “สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๕๖๓/๑” 
อาวุธปืนพกส้ัน และเคร่ืองกระสุน ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร รุ่น พี ๓๖๕ 

 
อาวุธปืนพกส้ัน ขนาด ๙ มิลลิเมตร ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี ๓๖๕ จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ราคาขายในโครงการราคารวมกระบอกละ ๒๘,๖๘o.-บาท (สองหมื่นแปดพนัหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
ราคานี้ไม่รวมเคร่ืองกระสุนปืน กำหนดยืนราคาดงักล่าวตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

อาวุธปืนประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
- ซองบรรจุกระสุนแบบ ๑๒ นัด จำนวน ๒ ซอง 
- กล่องใส่อาวุธปืน จำนวน ๑ ใบ 
- ซองพกนอก จำนวน ๑ ซอง 
- คู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ เล่ม

 

 

เคร่ืองกระสุนปืน ขนาด ๙ มิลลิเมตร ๑๑๕ เกรน ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ นำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ราคาขายในโครงการ ๒,๕oo บาท (สองพันห้าร้อยบาท) จำนวน ๑oo นัด 
โดยผู้ส่ังซ้ืออาวุธปืนต้องนำเงินสดมาชำระในวันท่ีมารับอาวุธปืน 

 

๑.  การชำระเงิน 
ให้ผู้ซ้ือกรอกข้อมูลท่ีครบถ้วนลงในใบแจ้งการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย ผู้ซ้ือสามารถชำระเงิน 

ได้ ๒ ช่องทาง เท่านั้น คือ 
 

๑.๑  ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา 
โดยนำใบแจ้งการชำระเงินท่ีกำหนดตามแนบท้ายนี้ ไปชำระเงินค่าประกันการส่ังซ้ืออาวุธปืนท้ัง 

จำนวน ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา** (ท้ังสาขาปกต ิ และทุกสาขาในห้างฯ) เป็นจำนวน 
เงิน ๒๘,๖๘o.- บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และผู้ซ้ือต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 
สำหรับการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน ๒๕.oo บาท ท่ีหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ให้ผู้ส่ังซ้ือทุกราย 
ดำเนินการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 
ใบแจ้งการชำระเงิน ๑ ใบ ต่อ ๑ ผู้ซ้ือ 

๑. ช่ือลูกค้า ให้กรอก ยศ - ชื่อ - นามสกุล ของผู้ซ้ือเท่าน้ัน 
๒. หมายเลขบัตรประชาชน กรอกเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้ซ้ือเท่าน้ัน 
๓. เบอร์โทรศัพท์มือถือ กรอกเลขโทรศัพทม์ือถือ ๑๐ หลัก ของผู้ซ้ือเท่าน้ัน 
๔. จำนวนเงิน กรอกยอดเงินที่ผู้ซ้ือต้องชำระ คือ ๒๘,๖๘๐.๐๐บาท 

(สองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒๕ บาท 
 
 

๑.๒  ชำระเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือ “กรุงไทย NEXT” 
ผู้ท่ีประสงค์ต้องการส่ังจองอาวุธปืนผ่านทางแอพพลิเคช่ันมือถือกรุงไทย NEXT จะต้องมีบัญชี กรุงไทย 
และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “กรุงไทย NEXT” 

 



 

***  ช่ือบญัชีกรุงไทย NEXT ต้องเป็นช่ือของผู้ซื้อเองเท่าน้ัน *** 
๑. เลือกท่ี แอพพลิเคชั่น NEXT 
๒. เลือกท่ี จ่ายบิล 
๓. กดเลือก หมวดหมู่ 
๔. พิมพ์ ๒๓๗๓๔ 
๕. กดเลือก บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด (๒๓๗๓๔) 
๖. กรอก  

 หมายเลขบัตรประชาชน กรอกเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้ซ้ือเท่าน้ัน 
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ กรอกเลขโทรศัพทม์ือถือ ๑๐ หลกั ของผู้ซ้ือเท่าน้ัน 
 จำนวนเงิน ๒๘,๖๘๐ บาท 
๗. กด จ่ายเงิน 
๘. กรอก ในช่องบันทึกช่วยจำ “ยศ ชื่อ นามสกุล” ของผู้ซ้ือเท่าน้ัน 
๙. กด ยืนยัน 

 

๒.  ดำเนินการส่งเอกสาร 
หลังจากท่ีผู้ซ้ือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ซ้ือส่งเอกสารไปท่ี 
ศูนย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์ ประจำประเทศไทย 
บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด 
๘๔/๑ ซอยเอกมัย ๒๒ ถนนสุขุมวิท ๖๓ 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม ๑๐๑๑๐ 

 
เอกสารท่ีต้องจัดส่ง มีรายละเอียดดังนี้ 
๒.๑  ใบส่ังจองอาวธปืน ท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้ว 
๒.๒ สำเนาสลิบใบโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย หรือ สลิบโอนเงินจากแอพพลิเคช่ันมือถือ “กรุงไทย 
NEXT” ท่ีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

๒.๓  สำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

 

 

เมื่อศูนย์ประสานงานฯ ได้รับเอกสารท้ังหมดจากผู้ส่ังซ้ืออาวุธปืนแล้ว ศูนย์ประสานงานฯ จะ 
ดำเนินการออกใบรับเงินให้กับผู้ส่ังซ้ือ โดยผู้ส่ังซ้ือสามารถดาวน์โหลด ใบรับเงิน ได้ท่ี www.sigthailand.com 
โดยให้ผู้ส่ังซ้ือเก็บใบรับเงินไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอรับอาวุธปืน 

๓.  ย่ืนขอใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืน (แบบ ป.๓) 
ให้ระบุว่าส่ังซ้ือจาก “สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๒๕๖๓/๑)”  พร้อมกระสุนลูกโดด 

ขนาด ๙ มม. จำนวน ๑๐๐ นัด เท่านั้น 
 
โปรดระบุปีโครงการสวัสดิการให้ถูกต้อง  ๒๕๖๓/๑ และระบุจำนวนกระสุนให้ถูกต้อง  ๑๐๐ นัด 

ถ้าไม่ได้ระบุแบบ ป.๓ ตามนี้  จะไม่สามารถมารับอาวุธปืนในโครงการนี้ได ้  
หลังจากท่ีผู้ส่ังซ้ือชำระเงินและส่งเอกสารแล้วประมาณ ๓ วันทำการ จะสามารถดาวน์โหลด เอกสาร 

ยืนยันเข้าร่วมโครงการ และใบรับเงิน ได้จากทางเว็บไซต์ www.sigthailand.com ในหัวข้อลำดับชำระเงิน 
เพือ่นำไปประกอบการยื่นขอใบอนุญาตให้ซ้ืออาวุธปืน (แบบ ป.๓) 

 

http://www.sigthailand.com/
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๔.  จองคิวรับอาวุธปืน 
ให้ผู้ส่ังซ้ือลงชือ่ในเวปไซต์ www.sigthailand.com เพือ่ทำการจองวันและเวลาท่ีผู้ส่ังซ้ือสะดวกมา 

รับอาวุธปืน ณ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒  ถนน 
เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

เอกสารท่ีต้องนำมารับอาวุธปืน 
- ใบจองคิวรับอาวุธปืน 
- บัตรข้าราชการตัวจริง 
- ใบอนุญาต แบบ ป.๓ ฉบับจริง ท้ัง ๒ ตอน จำนวน ๑ ชุด 
- สำเนาใบอนุญาต แบบ ป.๓ ท้ัง ๒ ตอน จำนวน ๑ ชุด 
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด 
- สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๒ ชุด 
- ใบรับเงิน หรือสลิบใบโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จำนวน ๑ ชุด 
*** สำเนาบัตรข้าราชการต้องเป็นฉบับท่ียังไม่หมดอายุ ในกรณีบัตรข้าราชการตัวจริงหมดอายุให้นำ 

ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชามาแสดง พร้อมแสดงบัตรข้าราชการตัวจริง*** 
 

เง่ือนไขทั่วไป 
ราคาอาวุธปืนท่ีส่ังซ้ือเป็นราคาท่ีรวมภาษีอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในอัตราปัจจุบัน) แล้วหาก 

รัฐบาลประกาศให้มีการขึ้นอัตราภาษีอากรขาเข้า หรือ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ซ้ือยินดีเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่า 
ภาษีอากรหรือค่าภาษีมูลค่าท่ีเพ่ิมขึ้นเอง 

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ  เช่น  ผู้ส่ังซ้ือเสียชีวิต  ลาออกจากราชการ  ถูกไล่ออกจากราชการหรือ 
กลายเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ หรือรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ ไม่ออกใบอนุญาตให้ 
ส่งออกอาวุธมายังประเทศไทยอันเป็นเหตุทำให้ผู้ซ้ือ และโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการฯได ้ ท้ังผู้ซ้ือและโรงงานผู้ผลิตยินดีท่ีจะไม่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดอกเบ้ียต่อ 
กัน และโรงงานผู้ผลิตจะต้องคืนเงินค่าประกันการส่ังซ ื้ออาวุธปืนท้ังจำนวนให้แก่ผู้ซ้ือหรือทายาทของผู้ซ้ือ 
หลังจากท่ีทราบและได้ตรวจสอบถึงสาเหตุดังกล่าวเป็นท่ีถูกต้องแล้ว 

 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย : ศนูย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์ ประจำประเทศไทย 
Line id: @sigsauerthailand    เวบ็ไซต ์ www.sigthailand.com    โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๑-๖๖๒๖ 
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“ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 66 เท่านั้น”

“ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 66 เท่านั้น”



ใบส่ังจองอาว ุธปืน 
โครงการจัดหาอาวุธป ืนพกส้ันเพ่ือเป็นสวัสด ิการแก ่ข้าราชการตำรวจ ซิก ซาวเออร์ รุ่น P365 

 
ข้าพเจ ้า ยศ.................. ช่ือ......................................................... นามสกุล............................................... 
บัตรประจำต ัวข้าราชการเลขท่ี................................. บัตรประจำต ัวประชาชนเลขท่ี...................................... หมายเลขโทรศ ัพท์
บ้าน............................................ หมายเลขโทรศ ัพท์มือถือ ….......................................................  
ท่ีอย ู่ ตามทะเบียนบ้าน 
บ้านเลขท่ี....................... ห้องเลขท่ี/ช้ัน................. อาคาร................................................. หมู่ท่ี............... 
ซอย.......................................... ถนน................................................. แขวง/ตำบล................................. 
เขต/อำเภอ...........................................   จ ังหว ัด.............................................      รหัสไปรษณีย ์............................ 

 
ม ีความประสงค ์ขอส่ังจองอาวุธปืนส้ัน ขนาด ๙ มม. ย ี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น P365 โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ผ่าน 
ทางโครงการจ ัดหาอาวุธปืนพกส้ันเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน ๑ กระบอก ในราคา ๒๘,๖๘๐.- บาท 
(สองหม่ืนแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ ้วน) ราคาน ี้ไม่รวมค่าเคร่ืองกระสุนปืน ซ่ึงเป็นราคาท่ีสามารถชำระ เงินได ้ภายใน วันท่ี     
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เท่าน ั้น ภายใต้เง่ือนไข “ห้ามโอนภายใน ๕ ปีน ับแต ่วันท่ี ออกใบอน ุญาตให ้ม ีและใช้
อาวุธปืน” โดยให้สำน ักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ส่ังนำเข้าแทน 

 
ข้าพเจ ้าขอรับรองว่าข้าพเจ ้ามีความประสงค ์ท่ีจะขอส่ังซ้ืออาวุธปืนด ังกล่าวข้างต ้นจริง และข้าพเจ ้าได ้ทำการชำระเงินค ่าประกัน 
การส่ังซ้ืออาวุธปืนท้ังจำนวน โดยการนำใบแจ ้งการชำระเงินท่ีโครงการกำหนดไปชำระเงินผ่านทางเคาน ์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ ้าจะไม่เปล่ียนแปลงรายการ หรือเปล่ียนใจในการส่ังซ้ือข ้าพเจ ้าได ้รับทราบถึงเง่ือนไขต ่างๆตามหน ังสือ 
แจ ้งเวียนสกบ.ท่ี ๐๐๐๘/๖๓๘ ลงวันท่ี ๑๗ ม ีนาคม ๒๕๖๓ และเอกสารแนบท้ายเป็นอย ่างดีแล ้วจ ึงได ้ลงลายมือช่ือในใบส่ัง 
อาวุธปืนน ี้โดยสม ัครใจ 

 
ในกรณีเกิดเหต ุสุดวิสัยใดๆ  เช่น ผู้ส่ังจองเสียชีวิต  ลาออกจากราชการ  ถ ูกไล่ออกจากราชการ  หรือกลายเป็น บุคคลต ้องห้าม 
ตามพระราชบัญญติอาวุธปืนฯ หรือรัฐบาลประเทศสหรัฐฯไม่ออกใบอน ุญาตให้ส่งออกอาวุธปืน มาย ังประเทศไทย หรือไม่สามารถ 
มารับอาว ุธปืนได ้ตามวันและระยะเวลาส้ินสุดท่ีโครงการกำหนด หรือเหต ุสุดวิสัยอ่ืนใดอันเป็นเหต ุทำใหผู้ส่ังจองและโรงงานผ ู้ผลิต 
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ของโครงการฯได ้  ท้ังผู้ส่ังจองและโรงงานผู้ผลิตยินดีท่ีจะไม่ฟ้องร้องเรียกค ่าเสียหาย  
ค่าดอกเบ้ีย  หรือเงินเพ่ิมเติมใดๆต่อกัน โดยผ ู้ส่ังจองอาวุธปืนสามารถขอรับเงินค่าประกันการส่ังซ้ืออาวุธปืนคืนได ้เต็มจำนวน 
และโรงงาน ผู้ผลิตจะต้องคืนเงินค่าประกันการส ั่งซ้ืออาวุธปืนท้ังจำนวนให้แก่ผ ู้ส่ังจองหรือทายาทของผู้ส่ังจองหลังจากท่ีทราบ 
และได ้ตรวจสอบถึงสาเหต ุด ังกล่าวเป็นท่ีถูกต ้องแล ้ว 

 
โครงการฯไม่มีผู้แทนหรือนายหน ้าใดๆท้ังส้ิน และโครงการฯจะไม ่รับผิดชอบต ่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการกระทำของผู้อ่ืน 
หรือผู้แทนอ่ืนใด ท่ีไม่ใช่ต ัวของผู้ส่ังจองดำเนินการเอง ให ้ผู้ส่ังจองปฏิบติตามข้ันตอนการส ั่งซ้ือ และการขอรับอาวุธปืนได้
ตามประกาศ โปรดชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยฯด ้วยตัวเอง ในราคาท่ีโครงการกำหนดเท่าน ั้น 

 
ลงช่ือ....................................................................ผู้ส่ังจองอาวุธปืน 

 
จ ัดทำโดย : ศูนย ์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์ ประจำประเทศไทย 

ติดตามข่าวสารของโครงการได ้ท่ี www.sigthailand.com

http://www.sigthailand.com/
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