สั ญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
ทําที่

วันที่
สัญญานี้ทาํ ขึ้นระหว่าง ………………………………………………………….....……………………………........
ที่อยู/่ สํานักงานเลขที่ …......…………………………………………………………....……………..............………….......
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า“ผูจ้ ะขาย”ฝ่ ายหนึ่ง
กับ ……………………………………………………………………………………............…………………….
ที่อยู/่ สํานักงานเลขที่ ……........………………………………………………………………………………………………
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูจ้ ะซื้อ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ ายตกลงทําสัญญากัน ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้ อ 1. คํารับรองของผู้จะขาย
ผูจ้ ะขายเป็ นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ............................ เลขที่ดิน .............................. ตําบล ....................................
อําเภอ.................................... จังหวัด ........................................ โดยผูจ้ ะขาย ขอรับรองว่า ที่ดินดังกล่าว ปลอดจาก
ภาระจํายอม ใดๆทั้งสิ้ น
ข้ อ 2. ข้ อตกลงจะซื้อจะขาย
2.1 ผูจ้ ะขายตกลงขายและผูจ้ ะซื้อตกลงซื้อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่
.............................. เลขที่ดิน ............................. ตําบล ...................................... อําเภอ................................................
จังหวัด ......................................... จํานวนเนื้อที่ดินที่ซ้ือขาย ...........………..ตารางวา การซื้อขายตามสัญญานี้จะรวมถึง
……………………………………………………………………... ขนาด กว้าง ....... เมตร ลึก ....... เมตร จํานวน ..... คูหา
ตั้งอยูแ่ ปลง ……...........................… (ต่อไปเรี ยกรวมกันว่า “ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง”)
ข้ อ 3. ราคาทีจ่ ะซื้อจะขาย
ผูจ้ ะขายตกลงขาย ผูจ้ ะซื้อตกลงซื้อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นในราคา …...............………….. บาท
(..............................................................................)
ข้ อ 4. การชําระเงิน และการโอนกรรมสิ ทธิ์
ผูจ้ ะซื้อตกลงชําระเงินให้แก่ผจู ้ ะขาย ดังนี้
4.1 ในวันทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างฉบับนี้ ผูจ้ ะซื้อได้ทาํ การวางเงินจองและเงิน
มัดจําไว้แล้วเป็ นจํานวนเงิน ...................................… บาท (….......................................................…………………….)
4.2 ผูจ้ ะซื้อตกลงจะผ่อนชําระเงินดาวน์จาํ นวนเงินรวมทั้งสิ้ น ………………............……………… บาท
(.......................................................................................) ให้กบั ผูจ้ ะขาย โดยแบ่งเป็ นงวด ๆ ละ .....................…… บาท
(.......................................................................................) รวม ….……………….... งวด

4.3 จํานวนเงินส่ วนที่เหลืออีก …………....…… บาท (..............................................................................)
ผูจ้ ะซื้อจะชําระให้แก่ผจู ้ ะขาย ในวันที่ผจู ้ ะขายไปจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างให้แก่ผจู ้ ะซื้อ
ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง โดยผูจ้ ะขายแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผจู ้ ะซื้อทราบถึงวันจดทะเบียนโอน
กรรมสิ ทธิ์ก่อน และผูจ้ ะซื้อจะต้องมาจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผจู ้ ะขาย
แจ้ง หากพ้นกําหนดตามที่ผจู ้ ะขายได้แจ้งให้ผจู ้ ะซื้อมาดําเนินการโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างแล้วผูจ้ ะ
ซื้อไม่มารับโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ผูจ้ ะซื้อยินยอมให้ผจู ้ ะขายริ บเงินจํานวนตามงวดในข้อ 4.1
และ ข้อ 4.2 ได้ทนั ที และให้ผจู ้ ะขายนําที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างแปลงดังกล่าวข้างต้นนี้ออกจําหน่ายให้แก่บุคคล
อื่นได้
ข้ อ 5. การก่ อสร้ างอาคาร
5.1 ผูจ้ ะขายตกลงจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเริ่ มทําการก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้าง และจะใช้วสั ดุ
ก่อสร้างที่ได้มาตรฐานตามที่ได้ระบุไว้ทา้ ยสัญญานี้ตามแบบแปลนที่ได้ขออนุญาตก่อสร้างทุกประการ ทั้งนี้หากมีเหตุ
สุ ดวิสยั โดยมิใช่ความผิดของผูจ้ ะขาย ผูร้ ับจ้างก่อสร้าง หรื อตัวแทนของผูจ้ ะขาย ทําให้ตอ้ งขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป
ผูจ้ ะขายต้องแจ้งให้ผจู ้ ะซื้อทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายใน 7 วัน นับจากวันทราบจากเหตุดงั กล่าว ให้มีการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าว ออกไปเท่ากับระยะเวลาซึ่งเป็ นเหตุแห่งการสุ ดวิสยั
5.2 ผูจ้ ะขายตกลงยินยอมให้ผจู ้ ะซื้อ ได้เข้าทําการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของโรงงาน หากผูจ้ ะซื้อพบ
เห็นจุดชํารุ ดบกพร่ องของการก่อสร้าง ผูจ้ ะซื้อมีหน้าที่แจ้งให้ผจู ้ ะขายทราบและผูจ้ ะขายมีหน้าที่ดาํ เนินการแก้ไขความ
ชํารุ ดบกพร่ องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูจ้ ะซื้อ
ข้ อ 6. ค่ าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
บรรดาค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้ อ 7. การจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
ผูจ้ ะขายและผูจ้ ะซื้อตกลงนัดโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ตามข้อ 2.1 ภายใน …………. เดือน นับจาก
วันทําสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้
ข้ อ 8. ความรับผิดในความชํารุ ดบกพร่ อง
8.1 เมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างให้ผจู ้ ะซื้อแล้ว ผูจ้ ะขายต้องรับผิดในความเสี ยหาย
หรื อความชํารุ ดบกพร่ องอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงงาน อันเป็ นเหตุให้เสื่ อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ผจู ้ ะซื้อพึงได้รับ
ดังนี้
8.1.1 กรณี ที่เป็ นโครงสร้างของโรงงาน และระบบสาธารณูปโภคโรงงาน ได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก เสาคาน
พื้น โครงหลังคา และผนังที่รับนํ้าหนัก รั้ว กําแพง ตามมาตรฐานของแบบขออนุญาต ภายในระยะเวลา 1ปี นับแต่วนั โอน
กรรมสิ ทธิ์ ผูจ้ ะขายตกลงที่จะส่ งวิศวกร/ช่างรับเหมาเข้าดําเนินการซ่อมแซมให้กบั ผูจ้ ะซื้อทันทีภายหลังจากที่ได้รับจากผู ้
จะซื้อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8.2 ผูจ้ ะขายต้องเริ่ มดําเนินการแก้ไขความเสี ยหาย หรื อความชํารุ ดบกพร่ องที่เกิดขึ้น ภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ที่ผจู ้ ะซื้อได้แจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงความเสี ยหาย หรื อความชํารุ ดบกพร่ องนั้น และต้องดําเนินการให้
เสร็ จโดยเร็ ว

ข้ อ 9. คําบอกกล่าว
การส่ งจดหมาย หนังสื อบอกกล่าวใด ๆ ที่ผจู ้ ะซื้อจะมีไปถึงผูจ้ ะขาย ต้องส่ งไป
ยังสํานักงานของผูจ้ ะขาย ตามที่อยูร่ ะบุในสัญญานี้ หากผูจ้ ะซื้อย้ายที่อยู่ ผูจ้ ะซื้อต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผจู ้ ะขายทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ย้าย และบรรดาจดหมาย หนังสื อบอกกล่าว เอกสารหรื อการติดต่อใด ๆ เมื่อผูจ้ ะขายได้ส่ง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังที่อยูข่ องผูจ้ ะซื้อตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรื อตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่ผซู ้ ้ือแจ้งให้ทราบให้ถือว่า
ไปถึงผูจ้ ะซื้อแล้วโดยชอบ แม้เอกสารหรื อจดหมายนั้นจะถูกส่ งคืนมาไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
ข้ อ 10. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
ผูจ้ ะขายจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายส่ วนกลางจากผูจ้ ะซื้อ เพื่อใช้ในการดูแลความเรี ยบร้อยภายในโครงการ ได้แก่ ค่ายาม
รักษาความปลอดภัย, ค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปาส่ วนกลาง, ค่าขยะ, ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่ วนกลางอื่น ๆ โดยผูจ้ ะขายจะเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายส่ วนกลางในอัตราตารางวาละ ....................... บาทต่อเดือน (อัตราปั จจุบนั ) (ชําระล่วงหน้าครั้งละ 1 ปี ) หรื อ
ตามจํานวนเงินที่จ่ายจริ ง ตามบัญชีแสดงรายการค่าใช้จ่ายส่ วนกลางประจําเดือน
ผูจ้ ะซื้อจะเป็ นผูช้ าํ ระค่าส่ วนกลางให้กบั ผูจ้ ะขาย ในระหว่างผ่อนชําระเงินดาวน์
ั ญาทั้งสองฝ่ าย ต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ ทั้งสอง
หนังสื อสัญญานี้ทาํ ขึ้นเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์แห่ งตนทุกประการ จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ และประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยาน ตามวันที่และสถานที่ดงั ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ลงชื่ อ..............................................................................ผู้จะขาย
(...........................................................................)
ลงชื่ อ..............................................................................ผู้จะซื้อ
(...........................................................................)
ลงชื่ อ..............................................................................ผู้จะซื้อ
(...........................................................................)
ลงชื่ อ..............................................................................พยาน
(...........................................................................)
ลงชื่ อ..............................................................................พยาน
(...........................................................................)

หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………
…………….................………………………………………………………………………………………………………
…………….................………………………………………………………………………………………………………

