รับที…
่ ………………/……………….
วันที่…………./………….../…………
เวลา………………………………..น.

ใบจองอาวุธปื น
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด พ.ห้ างปื นวังบูรพา
15 ถนนบูรพา เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200 โทร. 02-2222353 , 02-2226949

ยศ – ชื่อ – นามสกุล……………………………………………………………………………..อายุ…………………….ปี
บัตรข้ าราชการ / บัตรประชาชนเลขที่………………………………….บัตรหมดอายุ……………….สังกัด……………….
ออกให้ โดย………………………………….ที่อยู่ ( ตามทะเบียนบ้ าน ) เลขที่………………………หมูท่ ี่………………...
ตาบล/แขวง…………………………………อาเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……………………………
โทร.(บ้ าน)……………………………….(ที่ทางาน)………………………………….(มือถือ)…………………………….

การสั่งจองอาวุธปื น
ปื นยาว รหัสสินค้ า………………ยี่ห้อ – รุ่น – ขนาดปื น...........................………………………………………………..
จานวนหนึง่ กระบอก ราคากระบอกละ……………………………บาท ค่ากระสุนปื น 700 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น……………………………………………บาท (…….………………………………………………….)
ปื นพกสัน้ รหัสสินค้ า………………ยี่ห้อ – รุ่น – ขนาดปื น..………………………………………………………………..
จานวนหนึง่ กระบอก ราคากระบอกละ……………………………บาท ค่ากระสุนปื น 500 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น……………………………………………บาท (…….………………………………………………….)
โดยขอเลือกชาระเงินดังนี ้
( ) ราคาเงินสด แต่ผ่อนชาระกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด โดยยินยอมให้ หกั เงินเดือนเต็ม
วงเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ กาหนด ( ไม่เกิน 70,000 บาท ) ส่วนเกินวงเงินจะขอนาเงินมาชาระก่อนวันรับมอบอาวุธปื น
5 วัน ผู้ขายจะส่งมอบอาวุธปื นให้ สหกรณ์ฯภายใน 4 เดือนนับจากวันทาสัญญา ส่วนผู้สงั่ จองจะได้ รับปื นตาม
ข้ อกาหนดของสหกรณ์ฯ
( ) ราคาเงินสดที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ให้ นาเงินสดมาชาระกับสหกรณ์ฯ ก่อน 7 วัน ก่อนวันรับอาวุธปื น
เอกสารแนบประกอบ 1) สาเนาบัตรข้ าราชการและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนา) 3 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน (รับรองสาเนา) 3 ฉบับ
3) ใบอนุญาตให้ ซื ้ออาวุธปื น ( แบบป.3 ) 2 ส่วน ( ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 )
เอกสารต้ องครบถ้ วน สมบูรณ์ ในวันส่ งสัญญาและใบจองทัง้ สมาชิกและไม่ เป็ นสมาชิก ทางสหกรณ์ ฯ จึงจะรั บรอง
(ลงชื่อ)…………………………………ผู้สงั่ จอง
(...............................................)
…………/……………/…………….

ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด โทร.044-612024 และโทรสาร 044-612024

รับที…
่ ………………/……………….
วันที่…………./………….../…………
เวลา………………………………..น.

ใบจองอาวุธปื น
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด ปื นราชา
45 ถนนบูรพา เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200 โทร. 02-2221254 , 02-2227005

1. ยศ – ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………..อายุ…………………….ปี
บัตรข้ าราชการ / บัตรประชาชนเลขที่………………………………….บัตรหมดอายุ……………….สังกัด……………….
2. สังกัด...............................................จังหวัด/กรม/กระทรวง...................................................................................
3. ที่อยู่ สถานที่ทางาน………………………………………...………………………………….....……………………….
...............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน…………………………….
4. ที่อยูท่ ี่จดั ส่งเอกสารเลขที่.....................หมูท่ ี่............ซอย.............................ถนน....................................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน.....................................................................มือถือ.............................................................
5. รายละเอียดอาวุธปื นที่สงั่ จอง รหัสอาวุธปื น...................................ยี่ห้อ -รุ่น.............................................................
สี.........................ชนิด........................ขนาด..............................ความยาว......................ราคา...........................บาท
ค่ากระสุนปื น.....................บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น……………….................บาท (…….………………………..….....)
หมายเหตุ
1. ผู้สนใจสัง่ ซื ้ออาวุธปื นสามารถส่งใบสัง่ จองได้ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
2. กรอกรายละเอียดในใบสัง่ จองให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
โดยขอเลือกชาระเงินดังนี ้
( ) ราคาเงินสด สาหรับสมาชิกแต่ผ่อนชาระกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด โดยยินยอมให้ หกั
เงินเดือนเต็มวงเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ กาหนด ( ไม่เกิน 70,000 บาท ) ส่วนเกินวงเงินจะขอนาเงินมาชาระก่อนวันรับมอบ
อาวุธปื น 5 วัน ผู้ขายจะส่งมอบอาวุธปื นให้ สหกรณ์ฯภายใน 4 เดือนนับจากวันทาสัญญา ส่วนผู้สงั่ จองจะได้ รับปื น
ตามข้ อกาหนดของสหกรณ์ฯ
( ) ราคาเงินสดที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ให้ นาเงินสดมาชาระกับสหกรณ์ฯ ก่อน 7 วัน ก่อนวันรับอาวุธปื น
เอกสารแนบประกอบ

1) สาเนาบัตรข้ าราชการและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนา) 3 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน (รับรองสาเนา) 3 ฉบับ
3) ใบอนุญาตให้ ซื ้ออาวุธปื น ( แบบป.3 ) 2 ส่วน ( ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 )

เอกสารต้ องครบถ้ วน สมบูรณ์ ในวันส่ งสัญญาและใบจองทัง้ สมาชิกและไม่ เป็ นสมาชิก ทางสหกรณ์ ฯ จึงจะรั บรอง
(ลงชื่อ)…………………………………ผู้สงั่ จอง
(...............................................)
…………/……………/…………….
ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด โทร.044-612024 และโทรสาร 044-612024

