
สัญญาซื้อขายอาวุธปืน 
โครงการปืนพกเพื่อจ าหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการในสังกัดกองทัพอากาศ  

ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

สัญญา – รหัสผู้ซื้อเลขที่................................................... 
วันที่....................เดือน..........................พ.ศ..................... 

 หนังสือสัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง กองทัพอากาศ โดย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซึ่งในสัญญานี้ 
เรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ (ยศ-ชื่อ-นามสกุล)........................................................................อายุ............ปี  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน           
หมายเลขบัตรประจ าตัวข้าราชการ  
รับราชการต าแหน่งปัจจุบัน.............................................................................สังกัด..........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่........................หมู่ที่..............ถนน/ซอย........................ต าบล/แขวง.................................. ..
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................. .................... 
ที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่...............................หมู่ที่...............ถนน/ซอย............................... ........
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..............................................จั งหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ทีท่ างาน...............................................มือถือ……..…….………………..……… 
ซึ่งในสัญญา เรียกว่า “ผู้ซื้อ” โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายอาวุธปืน ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ข้อตกลงซื้อขายอาวุธปืนในโครงการฯ ซื้อโดยวิธีการช าระเงิน  
(ผู้ซื้อเลือก ๑ รายการ โดยขีด / ลงในช่อง         ) 
        แบบช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวนราคา ในวันท าสัญญานี้ (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ ๒ และ ข้อ ๓) 
                          แบบผ่อนช าระเงินรายเดือน ๑๐ งวด 
  ผู้ขายตกลงขาย ผู้ซื้อตกลงซื้ออาวุธปืนพก ขนาด............................ยี่หอ้................................ 
รุ่น........................รหัสสั่งจอง.............................. จ านวน ๑ กระบอก ในราคากระบอกละ........................บาท 
(........................................................ .......................................................) 

 ข้อ ๒  กรณีซื้อโดยวิธีการช าระเงินแบบผ่อนช าระเงินรายเดือน ๑๐ งวด การช าระเงินค่าอาวุธปืน 
ตามข้อ ๑ ผู้ซื้อตกลงช าระเงินสดให้แก่ผู้ขายในวันท าสัญญานี้  ซึ่ ง เป็นค่าซื้ออาวุธปืนในงวดแรก  
จ านวน...........................................บาท (.............................................................................) ส าหรับเงินค่าอาวุธปืน
ส่วนทีย่ังเหลือค้างช าระติดต่อกัน ๙ งวด ต้ังแต่เดือน................พ.ศ.............จนถึงเดือน.............พ.ศ..............
อีกจ านวน......................................บาท (.............................................................................) ผู้ซื้อตกลงจะช าระเงิน
ให้แก่ผู้ขายเป็นรายเดือน งวดละจ านวน...........................บาท (.......................................................................) 
ภายในไม่เกินวันที่ ๕ ของทุก ๆ เดือน จนครบจ านวนเงินค่าซื้ออาวุธปืนตามที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 
 

 ข้อ ๓ การช าระเงิน... 

  
    

           

  
    

        

 

 

 

 

 



                                     - ๒ - 
 

ข้อ ๓  การช าระเงินค่าซื้ออาวุธปืนตามข้อ ๒ ผู้ซื้อยินยอมช าระเงิน โดยให้การเงินหน่วยต้นสังกัด 
หักผ่านบัญชีเงินเดือนของผู้ซื้อ บัญชีธนาคาร................................................สาขา............................................. 
ชื่อบัญชี.........................................................................หมายเลขบัญชี..............................................................
เพ่ือเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “โครงการ 
ปืนพกเพ่ือจ าหน่ายเป็นสวัสดิการ” หมายเลขบัญชี ๐๕๗-๒-๘๓๑๗๕-๘  โดยผู้ซื้อจะต้องเก็บหลักฐาน 
การช าระเงินให้ครบถ้วน เพ่ือไว้ส าหรับใช้เป็นหลักฐานในการมาขอรับมอบอาวุธปืน 

ข้อ ๔  หากผู้ซื้อไม่ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒ ติดต่อกัน ๒ งวด ให้ถือว่าผู้ซื้อ 
ผิดสัญญาทั้งหมดทันทีโดยไม่ต้องได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ขาย กรณีผู้ซื้อที่ผิดสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ขอคืนเงินในส่วนที่ผู้ซื้อได้ช าระไปแล้วทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ป.๓)  
จากนายทะเบียนท้องที่ หรือกรณีที่กองทัพอากาศไม่ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และผู้ขายไม่สามารถจัดหา
อาวุธปืนยี่ห้อ-รุ่น-ขนาด ตามที่สั่งซื้อให้ได้นั้น ผู้ซื้อจะได้รับเงินที่ช าระมาแล้วตามข้อ ๒ คืน โดยปลอดดอกเบี้ย 

ข้อ ๕  กรณีระหว่างผ่อนช าระเงินตามข้อ ๒ หากผู้ซื้อได้ย้ายหน่วยงานสังกัดภายในส่วนขึ้นตรง 
ของกองทัพอากาศ ผู้ซื้อมีหน้าที่แจ้งให้การเงินหน่วยต้นสังกัดใหม่ หักเงินเดือนผ่อนช าระค่าอาวุธปืนส่วนที่ 
ยังเหลือค้างช าระ หากขาดช าระติดต่อกัน ๒ งวด ให้ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญาทั้งหมด และผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ขอคืนเงินในส่วนทีผู่้ซื้อได้ช าระไปแล้วทั้งหมด  

ข้อ ๖  กรณีระหว่างผ่อนช าระเงินตามข้อ ๒ หากผู้ซื้อได้ย้ายหน่วยงานสังกัดภายนอกกองทัพอากาศ  
หรือได้เกษียณอายุราชการ หรือขอลาออกจากราชการก่อนครบก าหนดการผ่อนช าระเงินตามข้อ ๒  
ผู้ซื้อจะต้องช าระเงินส่วนที่เหลือค้างช าระทั้งหมดเป็นเงินสดเต็มจ านวนราคาให้แก่ผู้ขาย ณ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ภายในก าหนดการผ่อนช าระ จ านวน ๒ งวด หากพ้นก าหนดการผ่อนช าระ จ านวน ๒ งวด แล้ว 
ผู้ซื้อยังมิได้ด าเนินการช าระเงินส่วนที่เหลือค้างช าระทั้งหมดเป็นเงินสดเต็มจ านวนราคาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่า 
ผู้ซื้อผิดสัญญาทั้งหมด และผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินในส่วนที่ผู้ซื้อได้ช าระไปแล้วทั้งหมด 

ข้อ ๗  กรณีระหว่างผ่อนช าระเงินตามข้อ ๒ หรือกรณีช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวน หากผู้ซื้อเสียชีวิต 
ผู้ขายจะแจ้งคืนเงินส่วนที่ผู้ซื้อได้ช าระไปแล้วให้แก่ทายาทตามกฎหมาย เว้นแต่กรณีที่ผู้ซื้อระบุผู้รับ
ผลประโยชน์ไว้ในข้อ ๘ ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จะต้องน าหลักฐานการซื้อขายพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน
มาติดต่อขอรับเงินคืนไดท้ี่กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้เสียชีวิต 

ข้อ ๘  กรณีตามข้อ ๗  ผู้ซื้อประสงค์ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุดังนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินคืน 
(ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์) นาย/นาง/นางสาว/ยศ..........................................................................  
อายุ....................ปี เกีย่วข้องเป็น.......................................ของผู้ซ้ือ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์           
 
 

ที่อยู่... 

  
    

            



- ๓ - 
 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่...........................หมู่ที่.................ถนน/ซอย...........................................................
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย์..................................หมายเลขโทรศัพท์................... ....................................................................  

ข้อ ๙  กรณีระหว่างผ่อนช าระตามข้อ ๒ หากผู้ซื้อมีความประสงค์จะขอช าระเงินส่วนที่เหลือค้าง
ช าระทั้งหมดเป็นเงินสดเต็มจ านวนราคาให้แก่ผู้ขายก็สามารถกระท าได้ โดยให้ผู้ซื้อช าระเงินให้แก่ผู้ขาย  
ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

ข้อ ๑๐  เมื่อผู้ซื้อได้ตกลงท าสัญญาซื้อขายอาวุธปืน ยี่ห้อ-รุ่น และขนาดใดแล้ว จะขอยกเลิกสัญญา 
ขอเปลี่ยนแปลง ยี่ห้อ-รุ่น-ขนาด ภายหลังท าสัญญานี้มิได้ และผู้ซื้อไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้อ่ืน 
ผ่อนช าระเงินแทนต่อจากผู้ซื้อโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ขายเป็นอันขาด 

ข้อ ๑๑  การส่งมอบอาวุธปืน ในกรณีที่ผู้ซื้อแบบช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวนราคาในวันท าสัญญา 
ผู้ขายจะส่งมอบอาวุธปืนตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้น าเข้าอาวุธปืน 
จากต่างประเทศแล้ว และผู้ขายจะติดต่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบก าหนดวันให้มารับมอบ โดยผู้ซื้อจะต้องมารับมอบ
ด้วยตนเองเท่านั้น ณ สถานที่ซึ่งกรมสรรพาวุธทหารอากาศได้จัดไว้ 

  กรณีผู้ซื้อแบบผ่อนช าระเงินรายเดือน ๑๐ งวด ผู้ขายจะส่งมอบอาวุธปืนตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ซื้อ 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้น าเข้าอาวุธปืนจากต่างประเทศและได้รับเงินค่าอาวุธปืนจากผู้ซื้อครบถ้วน
เต็มจ านวนราคาแล้ว ซึ่งผู้ขายจะติดต่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบก าหนดวันให้มารับมอบ โดยผู้ซื้อจะต้องมารับมอบ
ด้วยตนเองเท่านั้น ณ สถานที่ซึ่งกรมสรรพาวุธทหารอากาศได้จัดไว้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ซื้อจะแจ้งขอรับอาวุธปืน
ก่อนได้ โดยผู้ซื้อจะต้องช าระเงินส่วนที่เหลือค้างช าระทั้งหมดเป็นเงินสดครบจ านวนเต็มราคาให้แก่ผู้ขาย  
ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ผู้ซื้อช าระเงินส่วนที่คงเหลือค้างช าระทั้งหมด และรับอาวุธปืน)  

ข้อ ๑๒  หากผู้ซื้อได้ช าระเงินครบถ้วนเต็มจ านวนราคาตามสัญญาแล้ว ไม่มาติดต่อขอรับอาวุธปืน 
ภายในก าหนด ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้แจ้งก าหนดวันส่งมอบอาวุธปืนให้แก่ผู้ซื้อ ให้ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญา
ทั้งหมด ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินในส่วนทีผู่้ซื้อได้ช าระไปแล้วทั้งหมด  

 ข้อ ๑๓  กรณีผู้ซื้อได้ช าระเงินครบถ้วนเต็มจ านวนราคาตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ขายมีเหตุขัดข้อง 
ไม่สามารถส่งมอบอาวุธปืน ยี่ห้อ-รุ่น-ขนาด ตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขายจะคืนเงินทั้งหมดโดยปลอดดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้ซื้อ โดยจ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนของผู้ซื้อตามข้อ ๓ พร้อมกับชี้แจงเหตุผลให้ผู้ซื้อทราบ 

 ข้อ ๑๔  ให้ผู้ซื้อแนบเอกสารหลักฐานประกอบสัญญา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องตามที่ระบุ 
ท้ายสัญญานี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ซื้อยื่นเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ผู้ซื้อ 
จะไม่มีสิทธิได้รับเงินในส่วนที่ผู้ซื้อได้ช าระไปแล้วทั้งหมดคืน และผู้ซื้อจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

หนังสือสัญญา... 



- ๔ - 
 

 หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นในวันที่ระบุข้างต้น จ านวน ๒ ฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และ 
เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ซ้ือ    ลงชื่อ พลอากาศโท                                     ผู้ขาย 
      (...................................................)              (พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ) 
ต าแหน่ง........................................... ............                ต าแหน่ง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ                                         
 
 
ลงชื่อ.....................................................พยาน   ลงชื่อ.....................................................พยาน  
      (...................................................)           (...................................................)  
ต าแหน่ง..........................................................              ต าแหน่ง....................................... ..........................                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหลักฐานประกอบแนบท้ายสญัญา 

 
๑. ให้จัดท าสัญญา ๒ ฉบับ (เพ่ือเก็บไว้ที่ผู้ซื้อ ๑ ฉบับ และผู้ขาย ๑ ฉบับ) โดยให้ผู้ซื้อแนบเอกสาร

หลักฐานดังต่อไปนี้ ไว้ท้ายสัญญาฉบับละ ๑ ชุด พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร
หลักฐานทุกหน้า 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน    ๒    ชุด 
๒. ส าเนาบัตรข้าราชการ    จ านวน    ๒    ชุด 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน    ๒    ชุด 
๔. ส าเนาสลิปเงินเดือนปัจจุบัน    จ านวน    ๒    ชุด 
๕. ส าเนาหมายเลขบัญชีธนาคาร   จ านวน    ๒    ชุด 

(หมายเลขบัญชีที่ตรงกับในสลิปเงินเดือน) 
 

๒. กรณี ผู้ซื้อได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในข้อ ๘ ของสัญญานี้ ให้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
ไว้ท้ายสัญญาละ ๑ ชุด พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกหน้า 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ของผู้รับผลประโยชน์)  จ านวน    ๒    ชุด 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับผลประโยชน์)   จ านวน    ๒    ชุด 

 
ทั้งนี้ หากผู้รับผลประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนสัญญาสิ้นสุด และผู้ซื้อมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง 

ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในข้อ ๘ ของสัญญานี้ ให้ผู้ซื้อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อผู้ขาย 


