(ด้านหน้า)

- ตัวอย่าง –
สัญญาซื้อขายอาวุธปืน
โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกองทัพบก
โดย กรมสวัสดิการทหารบก และข้าราชการหรือบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ
สัญญา - รหัสผู้ซื้อเลขที่.................(สาหรับ จนท.)......................
วันที่........๙..............เดือน.........ม.ค. ...................พ.ศ.....๒๕๖๒..........
หนังสือสัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่างกองทัพบก โดย กรมสวัสดิการทหารบก ซึ่งในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขาย”
ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว/ยศ............... ร.ท. นักรบ แม่นปืน ...................................อายุ......... ๔๐ ..................ปี
ทางาน/รับราชการตาแหน่ง.......... ประจาแผนก สก.ทบ. ...............................สังกัด........ กรมสวัสดิการทหารบก...........
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่...... ๒๑๔ .........หมู่ที่...... - ........ตาบล/แขวง...... สามเสนใน ......อาเภอ/เขต...... พญาไท ............
จังหวัด.................... กรุงเทพมหานคร ............................. รหัสไปรษณีย์.................... ๑๐๔๐๐ ..................................
ที่อยู่สามารถติดต่อได้รวดเร็ว เลขที่...... ๒๑๔ ...... หมู่ที่....... - .......ถนน/ซอย..... วิภาวดีรังสิต - ดินแดง.....................
ตาบล/แขวง......... สามเสนใน..........................อาเภอ/เขต........ พญาไท............จังหวัด......... กรุงเทพมหานคร ............
รหัสไปรษณีย์... ๑๐๔๐๐ ...โทรศัพท์ที่ทางาน...๐๒-xxx-xxxx ....บ้าน... ๐๒-xxx-xxxx.. มือถือ...๐๘๑-xxx-xxxx ........
ซึ่งในสัญญาเรียกว่า “ผู้ซื้อ” โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อ - ขาย อาวุธปืน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขายอาวุธปืนในโครงการ
แบบเงินผ่ อน ๑๒ เดือน แบบผ่อนปิดสด (เมื่อปืนพร้อมจ่าย)
แบบปิดสด (ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลในข้อ ๒ ของสัญญา)
ผู้ขายตกลงขาย ผู้ซื้อตกลงซื้ออาวุธปืนสั้น ขนาด......... ๙ มม. .......... ยี่ห้อ......... Glock .......................
รุ่น..... ๑๙ เจน ๓ ......รหัสสั่งจอง ....... ทบ. ๑๐ ....... จานวน ๑ กระบอก ในราคากระบอกละ...... ๔๕,๐๐๐ .......บาท
(................. สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน .................)
ข้อ ๒ การชาระเงินค่าอาวุธปืนตามสัญญาในข้อ ๑ ผู้ซื้อตกลงชาระให้ผู้ขาย แบบเงินผ่อน ในวันทาสัญญานี้ ผู้ ซื้อได้
ชาระเงินค่าอาวุธปืนงวดแรก รุ่นที่ซื้อแล้ว เป็นเงิน...........................-....................................บาท
(......................................-..................................................) สาหรับเงินค่าซื้ออาวุธปืนส่วนที่ผู้ซ้ือยังค้างชาระเป็นรายเดือน
ติดต่อกัน ๑๑ เดือน ตั้งแต่เดือน......... -..............พ.ศ. ........... -..............จนถึงเดือน........... -...............พ.ศ. ....... -............
โดยผู้ซื้อจะต้องชาระเงินให้แก่ผู้ขายเดือนละ................ -...................บาท (.................................-.......................................)
และเดือนที่ ๑๒ เป็นเงิน ................. -.................... บาท (.........................-..................................) ภายในวันที่ ๕ ของทุกๆ เดือน
จนครบจานวนเงินค่าซื้ออาวุธปืน ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ข้อ ๓ ในการชาระเงินดังกล่าวในข้อ ๒ ผู้ซื้อจะต้องชาระเงินโดยนาฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเทเวศน์
ในชื่อบั ญชี “โครงการปื นสั้ นเพื่อสวัสดิการ ทบ. โดยกรมสวัสดิการทหารบก” หากผู้ ซื้อไม่ชาระเงินตามจานวนเงินและ
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๒ ให้ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญาทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ขาย และผู้ซื้อที่ผิ ด
สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงิน ในส่วนที่ชาระไปแล้ว แต่หากเป็น กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ป.๓) จาก
นายทะเบี ยนท้ องที่ หรือกรณี ที่ผู้ ขายไม่สามารถ จัดหาอาวุธปืนยี่ห้ อ - รุ่น - ขนาด ที่ สั่ งซื้อให้ ได้ และผู้ ซื้อไม่ ประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงยี่ห้อ - รุ่น - ขนาดใหม่ ผู้ซื้อจะได้รับเงินค่าอาวุธปืนที่ชาระมาแล้วตามข้อ ๒ คืน โดยปลอดดอกเบี้ย
ข้อ ๔ การส่งมอบอาวุธปืน ผู้ขายจะส่งมอบอาวุธปืนตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขายภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้
น าเข้ า อาวุ ธ ปื น จากต่ า งประเทศแล้ ว โดยผู้ ซื้ อ จะต้ อ งมารั บ ด้ ว ยตนเองหรื อ มอบหมายผู้ แ ทนมารั บ ณ สถานที่
ที่กรมสวัสดิการทหารบก หรือ สถานที่ๆ กรมสวัสดิการทหารบกกาหนดตามความเหมาะสม กรณีผู้ซื้อแบบผ่อนชาระเป็น
งวด ผู้ขายจะส่งมอบอาวุธปืนตามสัญญาเมื่อผู้ซื้อได้ชาระเงินค่าอาวุธปืนครบตามราคาอาวุธปืน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ซื้อจะ
ขอรับอาวุธปืนได้ก่อน โดยต้องชาระเงินครบจานวนทั้งหมด และได้รับแจ้งกาหนดการรับเงินจากผู้ขายแล้ว (ผู้ซื้อชาระ
ส่วนคงเหลือทั้งหมดและรับอาวุธปืน)
/ข้อ ๕ เมื่อผู้ซื้อตกลงทาสัญญาซื้อ - ขายอาวุธปืน

(ด้านหลัง)
(มีต่อด้านหลัง)
ข้ อ ๕ เมื่ อ ผู้ ซื้ อ ตกลงท าสั ญ ญาซื้ อ -ขายอาวุ ธ ปื น ยี่ ห้ อ - รุ่ น และขนาดใดแล้ ว จะขอยกเลิ ก และ
เปลี่ยนแปลงยี่ห้อ - รุ่น - ขนาดมิได้ กรณีนี้ผู้ขายมีสิทธิริบ เงินที่ผู้ซื้อได้ชาระมาแล้วทันที เว้นแต่กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถ
จัดหาอาวุธปืน ยี่ห้อ - รุ่น - ขนาดที่สั่งซื้อให้ได้ และผู้ซื้อประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงยี่ห้อ - รุ่น - ขนาดอาวุธปืน ผู้ขายจะ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงให้เป็นรายๆ ไป โดยต้องชาระเงินให้เป็นไปตาม ราคาอาวุธปืนที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ข้อ ๖ กรณีผู้ซื้อได้ชาระเงินครบถ้วนตามข้อ ๒ แต่ กองทัพบก โดย กรมสวัสดิการทหารบก ไม่สามารถ
ส่งมอบอาวุธปื น ตามยี่ห้ อ - รุ่น และขนาดตามข้อ ๑ และมิได้พิ จารณาเปลี่ ยนแปลงยี่ห้ อ - รุ่นและขนาด ตามข้อ ๕
กองทัพบก จะคืนเงินทั้งหมด โดยปลอดดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากระยะเวลาการส่งมอบอาวุธปืนนั้น
สิ้นสุดลง
หนังสือสัญญานี้ทาขึ้นในวันที่ระบุข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ........... ร.ท.นักรบ แม่นปืน .............ผู้ซื้อ
(.................. นักรบ แม่นปืน .............)

ลงชื่อ.................(สาหรับ จนท.).............ผู้ขาย
(......................................................)

ลงชื่อ............ ร.ต.ซื่อสัตย์ จ่ายตรง .............พยาน
(....................ซื่อสัตย์ จ่ายตรง .............)

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

