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โครงการจัดหาอาวุธปนพกประจํากาย ซิก ซาวเออร โมเดิล พี 320 เอสพี
เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ
วัตถุประสงคของโครงการ
การดําเนินการโครงการจัดหาอาวุธปนพกสั้นเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อใหขาราชการตํารวจ ที่มีความจําเปนตองมีอาวุธปน
ไวเพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเพื่อปองกันทรัพยสินของทางราชการ ไดมีอาวุธปนพกราคาถูกไวเปน
ของตนเอง โดยมีสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งนําเขาแทนเทานั้น
อาวุธปนที่ไดรับอนุมัติ คือ อาวุธปนสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่หอ ซิก ซาวเออร รุน พี 320
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาขายในโครงการราคารวมกระบอกละ 23,890.-บาท (สองหมื่นสามพัน
แปดรอยเกาสิบบาทถวน) โดยราคาดังกลาวประกอบดวยรายการ ดังนี้
1. ราคาอาวุธปน 435 USD (x 38 บาท) ประมาณ 16,530 บาท ราคาพรอ ม
อุปกรณ ซองบรรจุกระสุน ยี่หอ ซิก ซาวเออร จํานวน 2 ซอง กระเปาใสอาวุธปน ยี่หอ ซิก ซาวเออร
จํานวน 1 ใบ ซองพกนอกแบบปองกันการแยงปน ยี่หอ ซิก ซาวเออร จํานวน 1 ซอง เครื่องชวยบรรจุ
กระสุน ยี่หอ ซิก ซาวเออร จํานวน 1 อัน คูมือการใชงาน จํานวน 1 เลม
2. ภาษี อ ากรนํ า เข า และภาษี มู ล ค า เพิ่ ม (VAT) ประม าณ 6,960.-บา ท
(เป น การประมาณการและอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ต ามอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ณ วั น ที่ นํ า เข า
โดยบริษัท ซิก ซาวเออร อิงค จะเปนฝายรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกลาวเอง โดยไมเรียกเก็บ
เพิ่มเติมจากผูสั่งซื้อ)
3. ค า ขนส ง ค า ประกั น ความเสี่ ย งต อ อั ต ราแลกเปลี่ ย น ค า ธรรมเนี ย มธนาคาร
(ธุรกรรมโอนเงินไปตางประเทศ) คาธรรมเนียมใบอนุญาตสั่งนําเขา (แบบ ป.2) คาไปรษณีย คาครุภัณฑ
ตลอดจนคาใชจ ายอื่นๆ แลว ประมาณ 400.-บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมใบอนุญาตขอซื้อ อาวุธป น
(แบบ ป.3) และ ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (แบบ ป.4) ซึ่งผูซื้อจะตองเปนผูดําเนินการเอง)
เนื่องจากโครงการฯ เปนการจัดหาอาวุธปนใหเปนกรรมสิทธิ์ส วนตัวของขาราชการ
ตํารวจที่เขารวมโครงการและไมไดใชเงินงบประมาณของทางราชการ จึงไมอยูในขายการยกเวนภาษี
อากรขาเขา ดังนั้นทางโรงงานผูผลิตตองแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศไทยเปน ศูนยประสานงาน
เพื่อเขารวมดําเนินการประสานงาน ทั้งในดานการธนาคาร การจัดการดานเอกสาร การติดตอสื่อสารกับ
ผูสั่งซื้อ ฯลฯ เพื่อที่จะไมตองนําทรัพยากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติมาใชในการในการดําเนินการนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินการ
1.1 สํานัก งานตํารวจแห ง ชาติจ ะเป นผู ร วบรวมรายชื่อ ผูสั่ งซื้ อ จากบั ญ ชีร ายชื่อ
แนบทายที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี โดยผูที่มีสิทธิ์สั่งซื้อ
จะต อ งลงนามในแบบฟอร ม การสั่ ง ซื้ อ อาวุ ธ ป น โดยใช แ บบฟอร ม ที่ กํ า หนดเท า นั้น ในการสั่ ง ซื้ อ
/ผูสงั่ ซื้อ...
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-2ผูสั่ ง ซื้ อจะตอ งมี ความแนใจ และ ตกลงใจแล ววาตอ งการอาวุธป นที่ สั่ งซื้ อ นั้นจริ ง เพราะเนื่อ งจาก
การไดรั บ อนุมั ติ จ าก นายกรั ฐ มนตรี และ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยนั้น เป นการอนุมั ติ
เฉพาะเรื่องเฉพาะราย ตามบัญชีรายชื่อแนบทาย ดังนั้น ผูสั่งซื้อจึงจะขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไมได
และไมสามารถขอใชสิทธิ์แทนกันได
1.2 ผูสั่งซื้อจะตองทําการชําระเงินคาอาวุธปนใหกับตัวแทนของโรงงาน ซิก ซาวเออร
ประจําประเทศไทยโดยตรง
2. ขั้นตอนการสั่งซื้อ
2.1 ผู ซื้ อ จะได รั บ (1) ใบสั่ ง จองอาวุ ธ ป น (2) ใบแจ ง การชํ า ระเงิ น ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
2.2 ให ผู ซื้ อตรวจสอบวาผู ซื้ อมี ร ายชื่อ อยูในบั ญชีร ายชื่อ ที่ ไดรั บ การอนุมั ติจ าก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามบัญชีรายชื่อแนบทายเสียกอน ผูซื้อสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อไดจาก สกพ. (สก.) หลังจากที่ผูสั่งซื้อตรวจสอบจนแนใจแลววาผูซื้อมีรายชื่ออยูในบัญชี
รายชื่อดังกลาว จึงคอยทําการชําระเงิน
3. ขั้นตอนการชําระเงิน
3.1 เมื่อผูซื้อแนใจแลววาตนเองมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติ ใหผูซื้อ
กรอกขอมู ลที่ ครบถวนลงในใบแจ งการชําระเงิ นของธนาคารกรุ งไทย ที่ไดรับ จากสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และนําใบแจงการชําระเงิน* ไปชําระเงินคาประกันการสั่ งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวน ผ านทาง
เคานเ ตอร ธนาคารกรุ ง ไทยไดทุ ก สาขา** (ทั้ ง สาขาปกติ และทุ ก สาขาในห า งฯ) เป นจํ านวนเงิ น
23,890.- บาท (สองหมื่นสามพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน) และผูซื้อตองชําระคาธรรมเนียมธนาคาร
สํ าหรั บ การชําระเงิ นเป น จํ านวนเงิ น 25.00 บาท ที่ ห นา เคานเ ตอร ธนาคารกรุ ง ไทย ให ผู สั่ ง ซื้ อ
ทุกรายดําเนินการชําระเงิน ไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ : * ใบแจงการชําระเงิน 1 ใบ ตอ 1 ผูซื้อ
** ใหผูซื้อชําระเงินผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขาเทานั้น
(หามโอนผานทางอื่น เชน โทรศัพทมือถือ ตู ATM ทางอินเตอรเน็ต)
3.2 วิธีกรอกขอมูลในใบแจง การชําระเงินของธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน)
ที่ตองเขียนอยางชัดเจน
1. ชื่อลูกคา
ใหกรอกชื่อ-นามสกุล ของผูซื้อเทานั้น
2. หมายเลขบัตรประชาชน กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผูซื้อเทานั้น
3. เบอรโทรศัพทมือถือ กรอกเลขโทรศัพทมือถือ 10 หลัก ของผูซื้อเทานั้น
4. จํานวนเงิน
กรอกยอดเงินที่ผูซื้อตองชําระ คือ 23,890.00 บาท
(สองหมื่นสามพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน)
หมายเหตุ : ยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร
/4. วิธีสงเอกสาร...
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-34. วิธีสงเอกสารใบสั่งอาวุธปน
หลั ง จากที่ ผู ซื้ อ ชํ า ระเงิ น เรี ย บร อ ยแล ว ให ผู ซื้ อ ส ง เอกสารดั ง ต อ ไปนี้ ไปที่
ศูนย ประสานงาน ซิ ก ซาวเออร ประจํ า ประเทศไทย บริ ษั ท ฟ ก ซ เ ทค จํ า กั ด เลขที่ 84/1
ซอยเอกมั ย 22 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองตั นเหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร 10110
โทรศัพท 02-711-6626 ถึง 28 โทรสาร 02-711-6629
4.1 ใบสั่งจองอาวุธปน ที่กรอกรายละเอียดครบถวนและลงลายมือชือ่ ใหเรียบรอยแลว
4.2 สํ าเนาใบแจ ง การชํา ระเงิ น ที่ ชํา ระเงิ น เรี ยบร อ ยแล ว (โปรดเก็ บ ใบแจ ง
การชําระเงินตัวจริงที่ชําระเงินเรียบรอยแลวไวกับตัวผูซื้อเอง)
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
เมื่ อ ศู น ย ประสา นงานฯ ได รั บ เอกสา รทั้ ง หม ดจากผู สั่ ง อาวุ ธ ป น แล ว
ทางศูนยประสานงานฯ จะดําเนินการสงใบรับเงินคาประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวนพรอมออก
รหัส ประจํา ตัวผูสั่ งอาวุธ ปนเรีย งตามลํา ดับการชํ า ระเงินกอนหลังใหกับผูสั่ งอาวุธ ปน ตามที่ อ ยู
ที่ผูสั่งซื้อไดแจงไวขางตนตอไป ใหผูสั่งซื้อเก็บหลักฐาน ใบรับเงินคาประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวน
ไว เพื่อเปนหลักฐานในการขอรับอาวุธปน หากผูสั่งซื้อไมสงขอมูลการชําระเงินและเอกสารตาง ๆ มาให
ครบถวน ทางศูนยฯ จะไมสามารถสงใบรับเงินหรือใบรับปนใหกับทานได
5. ขั้นตอนการรับ-สงมอบอาวุธปน
5.1 การสงอาวุธปนที่สั่งซื้อทุกกระบอกจําเปนตองดําเนินการขออนุญาตสงออก
จากทางรั ฐบาลประเทศสหรั ฐอเมริกา โดยทั่ วไปแลวการขออนุญาตส งออกในจํานวนที่มี การสั่งซื้ อ
จํ านวนมากจะใชร ะยะเวลาประมาณ 6 เดือ น ซึ่ ง จะสามารถส ง มอบอาวุธป นชุดแรกไดป ระมาณ
เดือนมิถุนายน 2559
5.2 เนื่องจากอาวุธปนที่สั่งซื้อมีจํานวนมาก ทางโรงงานผูผลิตสามารถทยอยสงให
ไดในอัตราไมต่ํากวาเดือนละ 10,000 กระบอก ภายใน 60 วันหลังจากที่โรงงานผูผลิตไดรับการอนุมัติ
ใหสงออกจากรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การนัดรับอาวุธปนจึงจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อ
มารับอาวุธปนเรียงตามลําดับของการชําระเงิน โดยใชรหัสประจําตัวของผูสั่งซื้อเปนหลัก
5.3 ศู น ย ป ระสานงานฯ จะแจ ง โดยทางไปรษณี ย ใ ห ผู สั่ ง ซื้ อ (ตามลํ า ดั บ
ในใบรับเงิ น) ใหไปทํ าการขอใบอนุญาตใหซื้ ออาวุธปน (แบบ ป.3) ประมาณ 30 วันลวงหนากอนที่
อาวุธปนจะเขามาถึง พรอมกําหนดประมาณวันเวลาที่จะมาขอรับอาวุธปนใหผูซื้อทราบตามลําดับ
5.4 การรับอาวุธปน ใหผูแทน หนวยงานระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการ
ในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนผูแทนรับมอบอาวุธปน ณ กองสรรพาวุธ สํานักงาน
สง กําลัง บํารุง สํ านักงานตํารวจแห งชาติ พรอ มแตง ตั้ง เจ าหนาที่ ของหนวยงานดําเนินการสลั กหลั ง
ใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปน (แบบ ป.3) ใหกับขาราชการตํารวจผูซื้อ
/4.5 เมื่อผูซื้อ...
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-45.5 เมื่อผูซื้ออาวุธปนไดรับปนแลว ผูซื้อจะตองนําอาวุธปนและใบอนุญาตแบบ ป.3
ที่สลักหลังโดยเจาหนาที่จายอาวุธปนพรอมอาวุธปนไปยัง สํานักการสอบสวนและนิติกร (สน.สก.) นางเลิ้ง
เพื่ อ ขออนุ ญ าตให มี แ ละใช อ าวุ ธ ป น (แบบ ป.4) ต อ นายทะเบี ย นท อ งที่ ต อ ไป ค า ธรรมเนี ย ม
ในการขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (แบบ ป.4) ผูซื้อตองเปนผูรับผิดชอบดวยตนเองทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปน(แบบ ป.3) ตองระบุวาสั่งซื้อจาก โครงการจัดหาอาวุธปนพกสั้น
เพื่อเปนสวัสดิการขาราชการตํารวจเทานั้น
6. เงื่อนไขทั่วไป
6.1 ราคาอาวุ ธ ป น ที่ สั่ ง ซื้ อ เป น ราคาที่ ร วมภาษี อ ากรขาเข า ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
(ในอัตราปจจุบัน) แลว หากรัฐบาลประกาศใหมีการขึ้นอัตราภาษีอากรขาเขา หรือ อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูซื้อยินดีเปนผูรับผิดชอบตอคาภาษีอากรหรือคาภาษีมูลคาที่เพิ่มขึ้นเอง
6.2 อาวุธป นที่ซื้อ จากโครงการฯ ไมสามารถทําการจําหนายจ ายโอนได ยกเวน
ตกทอดทางมรดก และไมสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือใชสิทธิ์แทนกันได เนื่องจากการไดรับอนุมัติจาก
นายกรั ฐ มนตรี และ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยนั้น เป น การไดรั บ อนุมั ติใ ห เ ฉพาะเรื่ อ ง
เฉพาะราย ตามบัญชีรายชื่อแนบทายการสั่งจองเทานั้น และผูที่ไมไดมีรายชื่อสั่งจองตามบัญชีรายชื่อ
แนบทายการสั่งจองที่ไดรับอนุมัติ ไมมีสิทธิ์ขอสั่งซื้ออาวุธปนจากโครงการนี้
6.3 ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ เชนผูสั่งซื้อเสียชีวิตลาออกจากราชการถูกไลออก
จากราชการหรือกลายเปนบุคคลตองหามตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ หรือรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ
ไมออกใบอนุญาตใหสงออกอาวุธมายังประเทศไทยอันเปนเหตุทําใหผูซื้อและโรงงานผูผลิตไมสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ ได ทั้งผูซื้อและโรงงานผูผลิตยินดีที่จะไมฟองรองเรียก
คาเสียหายตอกันและโรงงานผูผลิตจะตองคืนเงินคาประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวนใหแกผูซื้อหรือ
ทายาทของผูซื้อหลังจากที่ทราบและไดตรวจสอบถึงสาเหตุดังกลาวเปนที่ถูกตองแลว

-----------------------------------------------จัดทําโดย : ศูนยประสานงาน ซิก ซาวเออร ประจําประเทศไทย บริษัท ฟกซเทค จํากัด
ติดตามขาวสารของโครงการไดที่ www.sigp320sp.com

ใบสั่งอาวุธปน
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 โดยตรงจาก
โรงงานผูผลิต จากโครงการจัดหาอาวุธปนพกสั้นเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ จํานวน 1 กระบอก ในราคา
23,890.- บาท (สองหมื่นสามพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน) โดยใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งนําเขาแทน
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีความประสงคที่จะขอสั่งอาวุธปนดังกลาวขางตนจริง และขาพเจาไดทําการชําระเงินคา
ประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวน โดยการนําใบแจงการชําระเงินไปชําระเงินผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย
เรียบรอยแลว ขาพเจาจะไมเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนใจในการสั่งซื้อ และ ขาพเจาไดรับทราบถึงเงื่อนไขตางๆ
ซึ่งแจงตามวิทยุ ตร. ที่ 0001(ผบ)/1113 ลง 25 ก.ย.2558 เปนอยางดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อในใบสั่งอาวุธปนนี้
โดยสมัครใจ
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ เชน ผูสั่งซื้อเสียชีวิต ลาออกจากราชการ ถูกไลออกจากราชการ หรือกลายเปนบุคคล
ตอ งห ามตามพระราชบั ญญั ติอ าวุธป นฯ หรื อรั ฐบาลประเทศสหรัฐ ฯไมอ อกใบอนุญ าตให สง ออกอาวุธป น มายัง
ประเทศไทย หรื อ เหตุ สุ ดวิ สั ยอื่ นใด อั นเป นเหตุทํ าให ผู ซื้ อ และโรงงานผู ผ ลิ ต ไม ส ามารถปฏิบั ติ ให เ ป นไปตาม
วัตถุประสงคของ โครงการฯได ทั้งผูซื้อและโรงงานผูผลิตยินดีที่จะไมฟองรองเรียกคาเสียหายตอกัน และโรงงาน
ผูผลิตจะตองคืนเงินมัดจําคาประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวนใหแกผูซื้อหรือทายาทของผูซื้อหลังจากที่ทราบและ
ไดตรวจสอบถึงสาเหตุดังกลาวเปนที่ถูกตองแลว
ลงชื่อ...........................................................................................ผูสงั่ ซื้ออาวุธปน

ใบแจ้ งการชาระเงิน / PAY IN SLIP
สาขาผู้รับฝาก (Branch) ……………………..………วันที่ (Date) ……………….….
บริ ษัท ฟิ กซ์ เทค จากัด (ซิกซาวเออร์ )

เพื่อเข้ าบัญชี :

ชื่อผู้สงั่ ซือ้ ……......…...…………..…..……………………...……….

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

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

เงินสด CASH

เช็ค CHEQUE

เงินโอน TRANSFER

สำหรับ-ลูกค้ ำ / CUSTOMER COPY

(Customer's Name)

จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร Amount in Words

หมำยเลขเช็ค Cheque No

ชื่อธนำคำร/สำขำ

จำนวนเงิน Amount

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 )

เพื่อเข้ าบัญชี :

ชื่อผู้สงั่ ซือ้ ……......…...…………..…..……………………...……….

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

(Customer's Name)
( Idenitification No. )
(REF.2) เบอร์ โทรศัพท์มือถือ………………………...………….…..
(Telephone No.)

เงินสด CASH

เช็ค CHEQUE

เงินโอน TRANSFER

จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร Amount in Words

หมำยเลขเช็ค Cheque No

ชื่อธนำคำร/สำขำ

จำนวนเงิน Amount

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

สำหรับ-ธนำคำร / BANK COPY

(REF.1) เลขบัตรประชาชน …………………………………………

