สัญญาซื้อขายอาวุธปน
โครงการจัดหาอาวุธปนสั้นเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการ และบุคลากรในสังกัดกองทัพบก
โดย กรมสวัสดิการทหารบก และขาราชการหรือบุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการฯ
สัญญา - รหัสผูซื้อเลขที่.......................................................................
วันที่......................เดือน............................พ.ศ...........................
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง กรมสวัสดิการทหารบก ซึ่งในสัญญานี้ เรียกวา “ผูข าย” ฝายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว/ยศ.......................................................................................................................อายุ..........................ป
ทํางาน/รับราชการตําแหนง.................................................................................สังกัด.........................................................
ตั้งบานเรือนอยูเลขที่...........................หมูที่................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด....................................................................................รหัสไปรษณีย..........................................................................
ที่อยูสามารถติดตอไดรวดเร็ว เลขที่...............................หมูที่....................ถนน/ซอย............................................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพททท่ี าํ งาน.....................................บาน...............................มือถือ.............................
ซึ่งในสัญญาเรียกวา “ผูซื้อ” โดยคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงซื้อ - ขาย อาวุธปน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอตกลงซือ้ ขายอาวุธปนในโครงการ แบบเงินผอน ๑๒ เดือน แบบผอนปดสด (เมื่อปนพรอมจาย)
ผูขายตกลงขาย ผูซื้อตกลงซือ้ อาวุธปนสัน้ ขนาด...........................................ยี่หอ ........................................
รุน.................................รหัสสั่งจอง..............................จํานวน ๑ กระบอก ในราคากระบอกละ...................................บาท
(................................................................................................)
ขอ ๒ การชําระเงินคาอาวุธปนตามสัญญาในขอ ๑ ผูซ ือ้ ตกลงชําระใหผูข าย แบบเงินผอน ในวันทําสัญญานี้ ผูซื้อได
ชําระเงินคาอาวุธปนงวดแรก รุนที่ซื้อแลว เปนเงิน...........................................................บาท
(..........................................................................................) สําหรับเงินคาซื้ออาวุธปนสวนที่ผูซื้อยังคางชําระเปนรายเดือน
ติดตอกัน ๑๑ เดือน ตัง้ แตเดือน......................................พ.ศ......................จนถึงเดือน.............................พ.ศ.....................
โดยผูซื้อจะตองชําระเงินใหแกผูขายเดือนละ......................................บาท (...........................................................................)
ภายในวันที่ ๕ ของทุกๆ เดือน จนครบจํานวนเงินคาซือ้ อาวุธปน ตามที่กําหนดไวในสัญญา
ขอ ๓ ในการชําระเงินดังกลาวในขอ ๒ ผูซ ือ้ จะตองชําระเงินโดยนําฝากเงินเขาบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเทเวศน
ในชื่อบัญชี “โครงการปนสั้นเพื่อสวัสดิการ ทบ. โดยกรมสวัสดิการทหารบก” หากผูซือ้ ไมชําระเงินตามจํานวนเงินและ
ระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๒ ใหถือวาผูซ ื้อผิดสัญญาทัง้ หมดทันที โดยไมตองไดรับการแจงเตือนจากผูขาย และผูซื้อที่ผิด
สัญญาไมมีสิทธิเรียกรองขอคืนเงิน ในสวนทีช่ ําระไปแลว แตหากเปน กรณีทีผ่ ูซ ือ้ ไมไดรับใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปน (ป.๓) จาก
นายทะเบี ยนทองที่ หรือกรณีท่ี ผูขายไมสามารถ จั ดหาอาวุธปนยี่ หอ - รุน - ขนาด ที่ สั่งซื้อใหได และผูซื้ อไม ประสงคจะ
เปลี่ยนแปลงยี่หอ - รุน - ขนาดใหม ผูซื้อจะไดรับเงินคาอาวุธปนที่ชําระมาแลวตามขอ ๒ คืน โดยปลอดดอกเบีย้
ขอ ๔ การสง มอบอาวุธปน ผูข ายจะสงมอบอาวุธปนตามขอ ๑ ใหแกผูซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแตวันทีผ่ ูข ายได
นํ า เข า อาวุ ธ ป น จากต า งประเทศแล ว โดยผู ซื ้อ จะต อ งมารั บ ด ว ยตนเองหรื อ มอบหมายผู แ ทนมารั บ ณ สถานที ่
ทีก่ รมสวัสดิการทหารบก หรือ สถานทีๆ่ กรมสวัสดิการทหารบกกําหนดตามความเหมาะสม กรณีผูซ้ือแบบผอนชําระเปน
งวด ผูขายจะสงมอบอาวุธปนตามสัญญาเมื่อผูซื้อไดชําระเงินคาอาวุธปนครบตามราคาอาวุธปน ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิที่ผูซื้อจะ
ขอรับอาวุธปนไดกอน โดยตองชําระเงินครบจํานวนทัง้ หมด และไดรับแจงกําหนดการรับเงินจากผูข ายแลว (ผูซ ือ้ ชําระ
สวนคงเหลือทั้งหมดและรับอาวุธปน)
/ขอ ๕ เมื่อผูซื้อตกลงทําสัญญาซื้อ - ขายอาวุธปน

-๒ข อ ๕ เมื่ อ ผู ซื้ อ ตกลงทํ า สั ญ ญาซื้ อ -ขายอาวุ ธ ป น ยีห่  อ -รุ น และขนาดใดแล ว จะขอยกเลิ ก และ
เปลี่ยนแปลงยี่หอ - รุน - ขนาดมิได กรณีนีผ้ ูข ายมีสิทธิริบเงินทีผ่ ูซ ือ้ ไดชําระมาแลวทันที เวนแตกรณีทีผ่ ูข ายไมสามารถ
จัดหาอาวุธปน ยีห่ อ - รุน - ขนาดทีส่ ัง่ ซือ้ ใหได และผูซ ือ้ ประสงคขอเปลีย่ นแปลงยีห่ อ - รุน - ขนาดอาวุธปน ผูข ายจะ
พิจารณาเปลีย่ นแปลงใหเปนรายๆ ไป โดยตองชําระเงินใหเปนไปตาม ราคาอาวุธปนทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม
ขอ ๖ กรณีผูซื้อไดชําระเงินครบถวนตามขอ ๒ แต ทบ. โดยกรมสวัสดิการทหารบก ไมสามารถสงมอบ
อาวุธปนตามยี่หอ - รุน และขนาดตามขอ ๑ และมิไดพิจารณาเปลีย่ นแปลงยีห่ อ - รุนและขนาด ตามขอ ๕ ทบ. จะคืน
เงินทั้งหมด โดยปลอดดอกเบี้ย ใหแกผูซื้อ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากระยะเวลาการสงมอบอาวุธปนนั้นสิ้นสุดลง
หนังสือสัญญานีท้ ําขึน้ ในวันทีร่ ะบุขางตน คูส ัญญาทัง้ สองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................................................................ผูซอื้
(.................................................................)

ลงชื่อ.........................................................ผูข าย
(......................................................)

ลงชื่อ................................................................พยาน
(................................................................)

ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)
วันที่..............เดือน......................พ.ศ................

เอกสารแนบประกอบการทําสัญญา
๑. แบบฟอรมสัญญาซื้อขายอาวุธปนที่กรอกขอมูลโดยสมบูรณแลว
(ปากกาน้าํ เงินเทานั้น)
๒. สําเนาทะเบียนบาน เซ็นสําเนาถูกตอง
๓. สําเนาบัตรประชาชน เซ็นสําเนาถูกตอง
๔. สําเนาบัตรขาราชการ เซ็นสําเนาถูกตอง
**ดาวโหลดแบบฟอรม สัญญาซือ้ -ขาย อาวุธปน ไดที่ http://www.awd-rta.com
..........................................................

(ตัวอยาง)

