
สัญญาจะซื้อจะขายทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
 

ทาํที ่  
 
 
 

วนัท่ี  
 

 

 สญัญาน้ีทาํข้ึนระหวา่ง ………………………………………………………….....……………………………........ 
ท่ีอยู/่สาํนกังานเลขท่ี …......…………………………………………………………....……………..............………….......  
   ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีจะเรียกวา่“ผูจ้ะขาย”ฝ่ายหน่ึง  
              กบั ……………………………………………………………………………………............……………………. 
ท่ีอยู/่สาํนกังานเลขท่ี ……........………………………………………………………………………………………………
ซ่ึงต่อไปน้ีในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผูจ้ะซ้ือ” อีกฝ่ายหน่ึง 
 ทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสญัญากนั ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. คาํรับรองของผู้จะขาย 
 ผูจ้ะขายเป็นเจา้ของท่ีดินโฉนดเลขท่ี ............................ เลขท่ีดิน .............................. ตาํบล .................................... 
อาํเภอ....................................  จงัหวดั ........................................   โดยผูจ้ะขาย ขอรับรองวา่   ท่ีดินดงักล่าว ปลอดจาก
ภาระจาํยอม ใดๆทั้งส้ิน 

ข้อ 2. ข้อตกลงจะซื้อจะขาย 
2.1 ผูจ้ะขายตกลงขายและผูจ้ะซ้ือตกลงซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 

.............................. เลขท่ีดิน ............................. ตาํบล ...................................... อาํเภอ................................................  
จงัหวดั ......................................... จาํนวนเน้ือท่ีดินท่ีซ้ือขาย ...........………..ตารางวา การซ้ือขายตามสญัญาน้ีจะรวมถึง 
……………………………………………………………………... ขนาด กวา้ง ....... เมตร ลึก ....... เมตร จาํนวน ..... คูหา 
ตั้งอยูแ่ปลง ……...........................…  (ต่อไปเรียกรวมกนัวา่ “ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง”)     
 ข้อ 3. ราคาท่ีจะซื้อจะขาย 

ผูจ้ะขายตกลงขาย   ผูจ้ะซ้ือตกลงซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวขา้งตน้ในราคา  …...............………….. บาท 
(..............................................................................)    

ข้อ 4. การชําระเงิน และการโอนกรรมสิทธ์ิ 
ผูจ้ะซ้ือตกลงชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ะขาย ดงัน้ี 

  4.1 ในวนัทาํสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างฉบบัน้ี    ผูจ้ะซ้ือไดท้าํการวางเงินจองและเงิน
มดัจาํไวแ้ลว้เป็นจาํนวนเงิน ...................................… บาท  (….......................................................…………………….)  

  4.2 ผูจ้ะซ้ือตกลงจะผอ่นชาํระเงินดาวนจ์าํนวนเงินรวมทั้งส้ิน ………………............……………… บาท 
(.......................................................................................) ใหก้บัผูจ้ะขาย โดยแบ่งเป็นงวด ๆ ละ .....................…… บาท 
(.......................................................................................) รวม ….……………….... งวด  



4.3 จาํนวนเงินส่วนท่ีเหลืออีก …………....…… บาท (..............................................................................) 
ผูจ้ะซ้ือจะชาํระใหแ้ก่ผูจ้ะขาย ในวนัท่ีผูจ้ะขายไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ 
ณ สาํนกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูจ้ะขายแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้จ้ะซ้ือทราบถึงวนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิก่อน และผูจ้ะซ้ือจะตอ้งมาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิภายในระยะเวลา 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูจ้ะขาย
แจง้ หากพน้กาํหนดตามท่ีผูจ้ะขายไดแ้จง้ใหผู้จ้ะซ้ือมาดาํเนินการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างแลว้ผูจ้ะ
ซ้ือไม่มารับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ผูจ้ะซ้ือยนิยอมใหผู้จ้ะขายริบเงินจาํนวนตามงวดในขอ้ 4.1 
และ ขอ้ 4.2 ไดท้นัที และใหผู้จ้ะขายนาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างแปลงดงักล่าวขา้งตน้น้ีออกจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคล
อ่ืนได ้  

 ข้อ 5. การก่อสร้างอาคาร 
5.1 ผูจ้ะขายตกลงจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะเร่ิมทาํการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง และจะใชว้สัดุ

ก่อสร้างท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีไดร้ะบุไวท้า้ยสญัญาน้ีตามแบบแปลนท่ีไดข้ออนุญาตก่อสร้างทุกประการ  ทั้งน้ีหากมีเหตุ
สุดวิสยั โดยมิใช่ความผดิของผูจ้ะขาย ผูรั้บจา้งก่อสร้าง หรือตวัแทนของผูจ้ะขาย ทาํใหต้อ้งขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไป 
ผูจ้ะขายตอ้งแจง้ใหผู้จ้ะซ้ือทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 7 วนั นบัจากวนัทราบจากเหตุดงักล่าว ใหมี้การขยาย
ระยะเวลาดงักล่าว ออกไปเท่ากบัระยะเวลาซ่ึงเป็นเหตุแห่งการสุดวิสยั 
  5.2 ผูจ้ะขายตกลงยนิยอมใหผู้จ้ะซ้ือ ไดเ้ขา้ทาํการตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงงาน หากผูจ้ะซ้ือพบ
เห็นจุดชาํรุดบกพร่องของการก่อสร้าง ผูจ้ะซ้ือมีหนา้ท่ีแจง้ใหผู้จ้ะขายทราบและผูจ้ะขายมีหนา้ท่ีดาํเนินการแกไ้ขความ
ชาํรุดบกพร่องภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูจ้ะซ้ือ   
 ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

บรรดาค่าธรรมเนียมจดทะเบียน  ค่าอากรแสตมป์และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อ 7. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
 ผูจ้ะขายและผูจ้ะซ้ือตกลงนดัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามขอ้ 2.1 ภายใน …………. เดือน นบัจาก
วนัทาํสญัญาจะซ้ือจะขายฉบบัน้ี  

ข้อ 8. ความรับผดิในความชํารุดบกพร่อง 
8.1 เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหผู้จ้ะซ้ือแลว้ ผูจ้ะขายตอ้งรับผดิในความเสียหาย

หรือความชาํรุดบกพร่องอยา่งใดอยา่งหน่ึงของโรงงาน อนัเป็นเหตุใหเ้ส่ือมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ท่ีผูจ้ะซ้ือพึงไดรั้บ 
ดงัน้ี 

8.1.1 กรณีท่ีเป็นโครงสร้างของโรงงาน และระบบสาธารณูปโภคโรงงาน ไดแ้ก่ เสาเขม็ ฐานราก เสาคาน 
พื้น โครงหลงัคา และผนงัท่ีรับนํ้าหนกั ร้ัว กาํแพง ตามมาตรฐานของแบบขออนุญาต ภายในระยะเวลา 1ปี นบัแต่วนัโอน
กรรมสิทธ์ิ ผูจ้ะขายตกลงท่ีจะส่งวิศวกร/ช่างรับเหมาเขา้ดาํเนินการซ่อมแซมใหก้บัผูจ้ะซ้ือทนัทีภายหลงัจากท่ีไดรั้บจากผู ้
จะซ้ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

8.2 ผูจ้ะขายตอ้งเร่ิมดาํเนินการแกไ้ขความเสียหาย หรือความชาํรุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึน ภายใน 15 วนั นบั
แต่วนัท่ีผูจ้ะซ้ือไดแ้จง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงความเสียหาย หรือความชาํรุดบกพร่องนั้น และตอ้งดาํเนินการให้
เสร็จโดยเร็ว 

 



 ข้อ 9. คาํบอกกล่าว 
  การส่งจดหมาย หนงัสือบอกกล่าวใด ๆ ท่ีผูจ้ะซ้ือจะมีไปถึงผูจ้ะขาย ตอ้งส่งไป 
ยงัสาํนกังานของผูจ้ะขาย ตามท่ีอยูร่ะบุในสญัญาน้ี หากผูจ้ะซ้ือยา้ยท่ีอยู ่ ผูจ้ะซ้ือตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้จ้ะขายทราบ
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัยา้ย และบรรดาจดหมาย หนงัสือบอกกล่าว เอกสารหรือการติดต่อใด ๆ เม่ือผูจ้ะขายไดส่้ง
ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัท่ีอยูข่องผูจ้ะซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาน้ี หรือตามท่ีอยูค่ร้ังสุดทา้ยท่ีผูซ้ื้อแจง้ใหท้ราบใหถื้อวา่
ไปถึงผูจ้ะซ้ือแลว้โดยชอบ  แมเ้อกสารหรือจดหมายนั้นจะถูกส่งคืนมาไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม 
 ข้อ 10. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
 ผูจ้ะขายจะเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายส่วนกลางจากผูจ้ะซ้ือ เพื่อใชใ้นการดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ไดแ้ก่ ค่ายาม
รักษาความปลอดภยั, ค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปาส่วนกลาง, ค่าขยะ, ตลอดจนค่าใชจ่้ายส่วนกลางอ่ืน ๆ โดยผูจ้ะขายจะเรียก
เกบ็ค่าใชจ่้ายส่วนกลางในอตัราตารางวาละ  ....................... บาทต่อเดือน (อตัราปัจจุบนั) (ชาํระล่วงหนา้คร้ังละ 1 ปี) หรือ 
ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริง ตามบญัชีแสดงรายการค่าใชจ่้ายส่วนกลางประจาํเดือน  

ผูจ้ะซ้ือจะเป็นผูช้าํระค่าส่วนกลางใหก้บัผูจ้ะขาย ในระหวา่งผอ่นชาํระเงินดาวน์  
หนงัสือสญัญาน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สญัญาทั้งสองฝ่าย ต่างถือไวฝ่้ายละฉบบั ทั้งสอง

ฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาน้ีโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์แห่งตนทุกประการ  จึงไดล้ง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั และประทบัตรา (ถา้มี) ต่อหนา้พยาน ตามวนัท่ีและสถานท่ีดงัท่ีระบุไวข้า้งตน้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….................……………………………………………………………………………………………………… 
…………….................……………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ..............................................................................ผู้จะขาย 
(...........................................................................) 

 
ลงช่ือ..............................................................................ผู้จะซื้อ 

(...........................................................................) 
 

ลงช่ือ..............................................................................ผู้จะซื้อ 
(...........................................................................) 

 
ลงช่ือ..............................................................................พยาน 

(...........................................................................) 
 

ลงช่ือ..............................................................................พยาน 

(...........................................................................) 
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