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ตัวอยาง สัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ พรอมสิ่งปลูกสราง
สัญญาเลขที่...........……………………..
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ........…………………………………………………………บานเลขที่....……………..……..
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน………………………..…….……….หมูที่..………………...........
แขวง/ตําบล......…………………….……… เขต/อําเภอ.......………………….……จังหวัด……………..…………..
เมื่อวันที่.....………..…เดือน.........……………พ..ศ.......…………………………………………………..………….
ระหวาง นาย/นาง/นางสาว........................……………………………………………………………………………..
หรือ บริษัท/หาง..................................…………………………………………………………………………………
โดย นาย/นาง/นางสาว...........................……………………………………………………………………………….
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท/หาง……………………….……………………………………....................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……….……………………………………………………
เลขที่......……….....ลงวันที่……………….เดือน....………………………..พ.ศ....…………….…...แนบทายสัญญา
หรือ นาย/นาง/นางสาว………….……….………………………………………………………….............................
ผูรับมอบอํานาจจากบริษัท/หาง........................ …………………………………………………….............................
ตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...……………..เดือน………………………............พ.ศ………........แนบทายสัญญา
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่........……………ตรอก/ซอย.......……………………..……ถนน……………………........
หมูที่.....…………….แขวง/ตําบล...………………… ….............เขต/อําเภอ....……………...…………………….....
จังหวัด............…………….. ………………………….......……….ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูจะขาย" ฝายหนึ่ง
กับ นาย/นาง/นางสาว..............................….…………..............อยูเลขที่……...….....ตรอก/ซอย……………........
ถนน.........………........ หมูที่……...........แขวง/ตําบล.....……………………เขต/อําเภอ.....…………………………
จังหวัด.………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูจะซื้อ" อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันโดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูจะขายเปนเจาของโครงการจัดสรรหมูบาน……………………………………………...........…….................
ตั้งอยูที่ซอย……………………………..….........ถนน………………………………………..........หมูที่..........……..
แขวง/ตําบล.....……………………….........เขต/อําเภอ...…………… ……..........จังหวัด.........…………...…………
โดยไดยื่นคําขอรับอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน / ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร
ที่ดิน ตามใบคําขอ/ใบอนุญาตเลขที่………………………………………………ลงวันที่……………………………
ขอ 2 ผูจะขายตกลงจะขายและผูจะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางในบริเวณโครงการตามสัญญาขอ 1 ปรากฏ
ตามเอกสารแผนผังประกอบโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ไดยื่นคําขอรับอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน/ไดรับอนุญาตใหทํา
การจัดสรรที่ดินแนบทายสัญญานี้เปนที่ดินแปลงที่........……..มีจํานวนเนื้อที่.......…ไร…….....งาน...…...…ตารางวา
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และสิ่งปลูกสรางซึ่งจะทําการกอสรางลงในที่ดินดังกลาว เปนอาคารแบบ……………………………………………
จํานวน.....…………….....หลัง รายละเอียดตามแผนผังบริเวณ แบบแปลนการกอสราง และรายการวัสดุประกอบ
แบบแปลน แนบทายสัญญา
ในขณะที่ทําสัญญานี้ที่ดินแปลงดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลข.............................................
เลขที่ดิน...................หนาสํารวจ..........…………..แขวง/ตําบล.……………........เขต/อําเภอ....…................................
จังหวัด........……………....เปนกรรมสิทธิ์ของ………………………………………………….….............................
และติดภาระจํานองไวกับธนาคาร/สถาบันการเงิน/บุคคล....…………………………………………………………..
ขอ 3 คูสัญญาตกลงคิดราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะซื้อจะขายตามสัญญา ขอ 2 ในราคา…………...................บาท
(…………………………………………………………..................................) โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.ในสวนที่เกี่ยวกับที่ดินเปนเงิน..........…………………………………………………………………………...บาท
(………………………………………………………………………..........................................................) แบงเปน
1. คาที่ดิน จํานวน....……………….….....ไร.……………………........งาน…………...……….......ตาราวา
ในราคาตารางวาละ..………………………………………………………………..………..............บาท
(………………………………………………………………………..………………...........................)
รวมเปนเงิน…………………………………………………………………………….….................บาท
(..........................…………………………………………………..…………………………………….)
2. คาถมที่ดิน จํานวน........…………...ไร………………….........งาน…………………......ตารางวา
ในราคาตารางวาละ..……………………………………………………………….………..............บาท
(..........................…………………………………………………..…………………………………….)
รวมเปนเงิน…………………………………….................บาท
รวมเปน
เงิน…………………………………………………………………………….….................บาท
2. ในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง เปนเงิน…………………………………………………………….…………...บาท
(……………………………………………………………………………..……………………...............................)
ขอ 4 เมื่อรังวัดแบงแยกโฉนดที่ดินแลว หากปรากฏวาที่ดินที่ตกลงจะซื้อจะขายตามสัญญานี้มีเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากจํานวนที่ระบุไวในสัญญา
คูสัญญาตกลงคิดราคาที่ดินสวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคาตารางวาละ
................................................................................................................................บาท
(...........………………………………………………………………….…..……......)
คาถมที่ดินใหคิดเนื้อที่ดินสวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคาตารางวาละ...................................................................บาท
(...........……………………………………………………………………....……......) และใหนําราคาที่ดินในสวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ไปเพิ่มหรือหักกับราคาในสวนที่เกี่ยวกับที่ดิน ที่ระบุไวตามสัญญา 3 (1) แลวแตกรณี
ขอ 5 เงินคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามสัญญาขอ 3 จํานวน...........................……………………… …………….บาท
(.........................................…………………………………………….............………………………………...........)
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คูสัญญาตกลงใหถือเอาเงินที่ผูจะซื้อไดชําระในวันที่จองจํานวน ………..……………………………………….บาท
(...........................................…...……………………………………….............………………………………..........)
และเงินที่ผูจะซื้อไดชําระในวันทําสัญญานี้อีก จํานวน…………………………………...…………………….....บาท
(...........................................……...…………………………………….............………………………………..........)
รวมเปนเงินที่ไดชําระใหแกผูจะขายไปแลวทั้งสิ้น จํานวน....... ………………………………………………….บาท
(...........................…………………………………………….............……………………………….........................)
เปนการชําระหนี้สวนหนึ่ง คงเหลือเงินที่ตองชําระ จํานวน…………….………………………………………...บาท
(...........................................………………………………...………….............………………………………..........)
ผูจะซื้อตกลงจะชําระตามผลการกอสรางอาคารที่ไดตกลงกันตามสัญญาขอ 12 โดยจะชําระภายใน………….......วัน
นับแตวันที่การกอสรางแตละระยะแลวเสร็จ และผูจะขายไดแจงใหทราบเปนรายลักษณอักษร ดังนี้
งวดที่ 1 ชําระเงิน จํานวน..........……… …………บาท (.............………………….……………………………........)
เมื่อผูจะขายไดทําการกอสรางอาคารในระยะที่ 1 แลวเสร็จ
งวดที่ 2 ชําระเงิน จํานวน..........……… …………บาท (.............………………….……………………………........)
เมื่อผูจะขายไดทําการกอสรางอาคารในระยะที่ 2 แลวเสร็จ
งวดที่ 3 ชําระเงิน จํานวน..........……… …………บาท (.............………………….……………………………........)
เมื่อผูจะขายไดทําการกอสรางอาคารในระยะที่ 3 แลวเสร็จ
ฯลฯ ฯลฯ
งวดสุดทาย ชําระเงิน จํานวน..……………….........บาท (…………………………………………………................)
ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางและเมื่อผูจะขายไดทําการกอสรางอาคาร
ในระยะสุดทายแลวเสร็จ
ในการชําระเงินคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามสัญญานี้ หากผูจะซื้อชําระเงินกอนถึงกําหนดเวลาที่ระบุไว ผูจะขายจะ
ตองลดเงินใหแกผูจะซื้อสําหรับเงินจํานวนที่ชําระกอนถึงกําหนดในอัตรารอยละ..…………………………..….ตอป
โดยคํานวณตามระยะเวลาที่ชําระเงินกอนถึงกําหนดถึงวันที่ถึงกําหนดชําระ
หรือในอัตราบัญชีสวนลด
(amortization) แนบทายสัญญานี้
ในการชําระเงินคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง หากผูจะซื้อประสงคใหผูจะขายติดตอสถาบันการเงินเพื่อการกูยืมเงิน ผูจะ
ขายยินดีชวยเหลือติดตอสถาบันการเงินใหแกผูจะซื้อโดยผูจะซื้อจะตองปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไข
ของสถาบันการเงินนั้นๆ โดยครบถวน
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ขอ 6 ผูจะขายจะตองไปดําเนินการขอรังวัดแบงแยกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินโดยเร็วเพื่อใหเจาพนักงานที่ดิน
สามารถออกโฉนดเอกสารสิทธิใหแลวเสร็จพรอมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกผูจะซื้อได ภายใน
....…………………..…..วัน นับแตการกอสรางอาคารตามระยะเวลาตามสัญญาขอ 12 เสร็จสิ้นลง
ขอ 7 คาธรรมเนียม คาภาษีอากร และคาใชจายตางๆ ในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และการจดทะเบียนสิทธิ และนิติ
กรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางผูจะซื้อ/ผูจะขายเปนผูออก หรือออกเทากันทั้งสองฝาย
ขอ 8 การปลูกสรางอาคารหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับอาคารที่ตองขออนุญาตตอเจาพนักงานตาม
กฎหมาย คูสัญญาตกลงใหเปนหนาที่ของผูจะขายจะตองตรวจสอบและดําเนินการยื่นเรื่องราวขออนุญาตปลูกสราง
หรือขอแกไขเปลี่ยนแปลงตอทางราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งติดตามผลการขออนุญาตทําการกอสราง
หรือแกไข เปลี่ยนแปลงนั้นดวย
ขอ 9 การปลูกสรางอาคารที่ตองขออนุญาต ผูจะขายจะตองดําเนินการยื่นเรื่องราวขอ อนุญาตใหแลวเสร็จภายใน
.....………….…..วัน นับแตวันทําสัญญานี้ และเมื่อผูจะขายดําเนินการแลวเสร็จใหแสดงหลักฐานการยื่นเรื่องราวขอ
อนุญาตตอผูจะซื้อภายใน...................................วัน
ขอ 10 ผูจะขายจะตองทําการกอสรางอาคารตามที่กําหนดดังกลาวในสัญญาขอ 2 โดยสัญญาวาจะจัดหาวัสดุที่มี
คุณภาพดีตามที่กําหนดในแบบแปลนการกอสราง และรายการวัสดุประกอบแบบแปลน หากไมสามารถหาวัสดุ
ตามที่กําหนดไวจากทองตลาด ผูจะขายจะตองจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดีเทียบเทาหรือมากกวามาทําการกอสราง ผูจะ
ขายจะตองจัดหาเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และชางฝมือดีเพื่อการกอสรางตามสัญญานี้จนแลวเสร็จ
ผูจะขายจะตองจัดหาผูควบคุมงานที่มีความรูความสามารถสูง และมีความชํานาญงานกอสราง เพื่อควบคุมงาน
กอสรางอยางใกลชิดทุกขั้นตอนการทํางานโดยใหเปนไปตามสัญญานี้ และหลักวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และ
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 11 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได และเปนเหตุใหการกอสราง ตองหยุดชะงักลงโดยมิใช
ความผิดของผูจะขาย หรือมีพฤติการณที่ผูจะขายไมตองรับผิดชอบใหขยายระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาออกไป
เทากับเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกลาวโดยผูจะขายจะตองแจงเหตุดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผจู ะซื้อ
ทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาการกอสรางตามสัญญาออกไปภายใน.....…………………………......วัน นับแตเหตุนั้น
ไดสิ้นสุดลง
หากผูจะขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูจะขายไดสละสิทธิในการที่จะขอขยายระยะเวลา
ทํางานกอสรางออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 12 ผูจะขายตกลงจะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางตามสัญญาขอ 2 ใหแลวเสร็จภายใน……….........วัน นับแตวัน
ทําสัญญานี้ (ซึ่งตรงกับวันที่………………..…......เดือน………………………..….........พ.ศ………….…………...)
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โดยมีขั้นตอนการกอสราง ดังนี้
ระยะที่ 1 ทําการกอสราง.............………....……………………………………………………………..…….........…
(ตัวอยาง ตีผัง ตอกเสาเข็มทําฐานราก)
ระยะที่ 2 ทําการกอสราง.............………....……………………………………………………………..…….........…
(ตัวอยาง ทําคานคอดิน เสาชั้นลาง ทําคานชั้นสอง เสาชั้นสอง คานหลังคา เทพื้น กออิฐ)
ระยะที่ 3 ทําการกอสราง.............………....……………………………………………………………..…….........…
(ตัวอยาง ติดวงกบ ติดโครงหลังคา ฉาบปูนบอเกรอะ-บอซึม มุงหลังคา)
ระยะที่ 1 ทําการกอสราง.............………....……………………………………………………………..…….........…
ฯลฯ ฯลฯ
ระยะสุดทาย ทําการกอสราง.........…………………………………………………………………………………….
(ตัวอยาง ติดตั้งฝาเพดานฉาบปูนภายนอกทั้งหมด ติดวัสดุพื้นผิวสุขภัณฑ ไฟฟาและปะปา งานสี) และเก็บงาน
ทั้งหมด
ขอ 13 ผูจะขายสัญญาวาจะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที่ทําการกอสราง และเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ
จะตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและกลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอย และขนอิฐ เศษไม และสิ่งรกรุงรังออกไปใหพนบริเวณ
ที่กอสราง พรอมทําความสะอาดบริเวณที่กอสรางและสิ่งปลูกสรางใหเรียบรอยอยูในสภาพที่ผูจะซื้อจะเขาอยูอาศัย
ไดทันที
ขอ 14 หากผูจะซื้อประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการกอสราง ผูจะซื้อมีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาไดทุกอยางโดยไมตองเลิกสัญญานี้ แตหากการเปลี่ยนแปลง
นั้นมีผลกระทบตอโครงสรางในสวนที่เปนสาระสําคัญของสิ่งปลูกสราง ผูจะขายมีสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือไมยอมรับ
การแกไขเปลี่ยน แปลงนั้นการแกไขเปลี่ยนแปลงการกอสรางใดๆ ที่ตองขออนุญาตตอเจาพนักงานตามกฎหมายผูจะ
ขายจะตองดําเนินการยื่นเรื่องราวขออนุญาตตอเจาพนักงานภายใน.........……………………..……….วันนับแตวันที่
คูสัญญาตกลงแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขอ 15 คาวัสดุอุปกรณ คาใชจาย และระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากการแกไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาขอ 14
คูสัญญาตกลงคิดเปนราคาตางหากจากราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามสัญญาขอ 3 และระยะเวลาการกอสราง
แลวเสร็จตามสัญญาขอ 12 และใหนําราคาหรือระยะเวลาในสวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเพิ่มหรือหักกับราคาในสวน
ที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางตามสัญญาขอ 3 (2) และระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาขอ 12 แลวแตกรณี
ขอ 16 ผูจะขายยินยอมใหผูจะซื้อหรือตัวแทนของผูจะซื้อ เขาตรวจตราอาคารที่กอสรางไดตลอดเวลา โดยผูจะซื้อ
หรือตัวแทนของจะซื้อจะตองไมขัดขวางหรือรบกวนการกอสราง
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ขอ 17 ผูจะขายจะเปนผูจัดใหมีสาธารณูปโภคในโครงการดังกลาว ตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุม
การจักสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ..............…….รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบโครงการจักสรรที่ดินและ เอกสารการโฆษณาแนบทายสัญญา
ในกรณีที่ผูจะขายไดยื่นคําขออนุญาตทําการจัดสรรตามสัญญาขอ 1 ผูจะขายจะตองจัดใหมีสาธารณูปโภคใน
โครงการตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตภายในกําหนด………….......ป………………......เดือน นับแตวัน
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน แตทั้งนี้ ระยะเวลาดังกลาวจะตองไมยาวกวากําหนดเวลา
แลวเสร็จตามความในวรรคหนึ่งขอ 18 ผูจะขายจะจัดใหมีบริการสาธารณะตามที่ไดโฆษณาไวในโครงการดังกลาว
เพื่อประโยชนรวมกันของผูจะซื้อ ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ...............…………….ดังนี้
1.สระวายน้ํา ขนาด....................…………………………………………………………………………….
2.สนามเทนนิส ขนาด......... …………………………………………..……………………...................….
3.สโมสร เปนอาคารแบบ...............................……………………………… ………...................…......…..
ฯลฯ ฯลฯ
ขอ 19 ผูจะขายจะตองเปนผูดําเนินการจัดใหมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาตรน้ําประปาขนาด…………................นิ้ว
และมาตรวัดปริมาณกระแสไฟฟาขนาด…....……..แอมแปร ณ อาคารของผูจะซื้อ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
ติดตั้งและโอนกรรมสิทธิ์ตามอัตราที่การประปาและการไฟฟากําหนดไว "ผูจะซื้อ/ผูจะขาย" จะเปนผูออกทั้งสิ้น
ขอ 20 ภายหลังการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางนี้แลว ผูจะขายใหสัญญาวาจะไมทําการใดๆ อัน
เปนเหตุใหที่ดินที่จะขายนั้นเสื่อมคาหรือเสื่อมราคาลง หรือเกิดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
ขอ 21 ผูจะซื้อยินยอมที่จะออกคาใชจายในบริการตางๆ ที่ผูจะขายไดจัดทําขึ้น เพื่อประโยชนรวมกันกับผูจะซื้ออื่นๆ
ที่ซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในโครงการนี้ เชน การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาความสะอาดถนน ทอ
ระบายน้ํา ตลอดจนไฟฟาแสงสวางและคาซอมแซมตางๆ ที่เกี่ยวกับประโยชนสวนรวม เปนจํานวน…………....
บาท/เดือน ตั้งแต...................................................................................................เปนตนไป
ขอ 22 คูสัญญาตกลงใหถือวาวันและเวลาที่กําหนดในสัญญานี้เปนสาระสําคัญที่หากคูสัญญาฝายใดไมดําเนินการ
หรือดําเนินไมแลวเสร็จ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกคาสินไหมทดแทนได
ขอ 23 หากการกอสรางไมแลวเสร็จภายในกําหนด หรือเปนที่คาดหมายไดวาจะไมแลวเสร็จภายในกําหนดและผูจะ
ซื้อไดบอกกลาวเตือนเปนหนังสือโดยใหเวลาพอสมควรแลวแตผูจะขายยังไมปฏิบัติตามสัญญา หรือผูจะขายผิด
สัญญาขอหนึ่งขอใด ผูจะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใชสิทธิตามสัญญาขอ 24 แตหากผูจะซื้อไมใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาตามขอนี้ และประสงคจะใหผูจะขายทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามขอตกลงโดยบอกกลาวเปนหนังสือใหผู
จะขายทราบแลวผูจะขายตองทําการกอสรางตอไปตามความประสงคของผูจะซื้อ
โดยผูจะขายยอมใหผูจะซื้อ
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ดําเนินการ ดังตอไปนี้ ปรับผูจะขายเปนรายวัน วันละ.…………......บาท (.......……………………………............)
นับแตวันที่ ลวงเลยกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่งานแลวเสร็จบริบูรณ
เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูจะขายกอสรางลาชาในระหวางที่มีการปรับนั้น ถาผูจะซื้อเห็นวาผูจะขายไม
อาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปไดผูจะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามสัญญาขอ 24
ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูจะขายทําการจัดสรรที่ดินหรือยกเลิกคําขอทํา
การจัดสรรที่ดิน ผูจะขายตองคืนเงินที่ผูจะซื้อไดชําระเปนคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยใหอัตรา
รอยละ....………บาท/เดือน จากจํานวนตนเงินแตละงวดในเวลาที่ผูจะซื้อไดชําระใหแกผูจะขายและชดใชคาเสียหาย
อันพึงมีแกผูจะซื้อดวย
ขอ 24 หากผูจะซื้อบอกเลิกสัญญาแลว ผูจะขายยินยอมใหผูจะซื้อดําเนินการดังตอไปนี้
เรียกเงินที่ผูจะซื้อไดชําระไปแลวทั้งหมดคืนจากผูจะขาย พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป
เรียกคาเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญา
เรียกคาเสียหายที่ตองจางบุคคลอื่นทํางานตามสัญญานี้ตอไปจนงานแลวเสร็จบริบูรณ
ขอ 25 หากผูจะซื้อผิดนัดไมชําระเงินที่ดินและสิ่งปลูกสรางสองงวดติดตอกัน โดยไมมีเหตุอางอันสมควรวาผูจะขาย
ผิดเงื่อนไขในสัญญา และเมื่อผูจะขายไดบอกกลาวทวงถามเปนหนังสือโดยใหเวลาพอสมควรแลวผูจะซื้อยังไมชําระ
ผูจะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแลวริบเงินที่ผูจะซื้อไดชําระไวทั้งหมด และเรียกคาเสียหายไดอีกสวนหนึ่งดวย
ขอ 26 ในกรณีสิ่งปลูกสรางตามสัญญานี้ชํารุดบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนเหตุใหเสื่อมราคาหรือเสื่อมความ
เหมาะสมแกประโยชนอันมุงจะใชเปนปกติ หรือประโยชนที่มุงหมายโดยสัญญา ซึ่งความชํารุดบกพรองนั้นมีอยู
กอนและหรือในขณะสงมอบแมความเสียหายนั้นจะเพิ่งปรากฏ ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์และสงมอบที่ดิน
และสิ่งปลูกกันแลว ผูจะขายจะตองแกไขความเสียหายหรือความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นภายใน………..……......วัน
นับแตวันที่ผูจะซื้อไดแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร ถึงความเสียหายนั้นหากผูจะขายเพิกเฉยไมทําการแกไขผูจะ
ซื้อมีสิทธิแกไขเองหรือใหบุคคลภายนอกทําการแกไขหรือบรรเทาความเสียหายไปพลางกอนได ทั้งนี้ ผูจะขาย
จะตองรับผิดในความเสียหายและคาใชจายที่ผูจะซื้อไดชําระไป
ขอ 27 คูสัญญาตกลงใหถือวาเอกสารตางๆ แนบทายสัญญา ที่ซึ่งคูสัญญาไดลงนามกํากับไวทุกๆแผน ดังจะกลาว
ตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย คือ
(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารการมอบอํานาจใหกระทําการแทนของผูจะขาย
เอกสารหมายเลข………………….….............รวม จํานวน.……………………...........………………………...แผน
(2) เอกสารประกอบคําขอรับอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน/ เอกสารประกอบโครงการที่ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรร
ที่ดิน
เอกสารหมายเลข………………….….............รวม จํานวน.……………………...........………………………...แผน
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(3) แผนผังบริเวณ แบบแปลนการกอสราง และรายการวัสดุประกอบแบบแปลนการกอสราง
เอกสารหมายเลข………………….….............รวม จํานวน.……………………...........………………………...แผน
(4) เอกสารการโฆษณา.............………………………………...……………………………………………………..
เอกสารหมายเลข…………………….............รวม จํานวน………………………………………………....................
(5) บัญชีสวนลด(amortization)............................. …………………………………………………………………....
เอกสารหมายเลข……………………………...รวม จํานวน……………………………………………...............…..
ฯลฯ ฯลฯ
ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกับขอความในสัญญา ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ
ขอ 28 การบอกกลาวใดๆ ตามสัญญานี้ ตองทําเปนหนังสือและแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามที่อยูขางตน หรือที่
อยูอื่นตามที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะไดแจงเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ หากเปนการแจงทางไปรษณียใหสง
โดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ และใหถือวาคูสัญญาฝายที่รับแจงไดรับแจงตั้งแตวันที่สงไปรษณีย แตสําหรับการ
แจงเปลี่ยนแปลงที่อยูนั้นใหถือเอาวันที่แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยูเปนวันที่แจงหากผูสัญญาฝายใดยายที่อยูตองแจงให
อีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือภายใน..……………….วัน นับแตวันยายที่อยู
ขอ 29 คูสัญญาตกลงกันวา หากมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้
รวมทั้งปญหาการผิดสัญญาการเลิกสัญญา หรือความสมบูรณแหงสัญญา ใหวินิจฉัยชี้ขาดโดยการอนุญาโตตุลาการ
ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งใชบังคับอยูในขณะที่มีการเสนอ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และใหอยูภายใตการดําเนินการของสถาบันดังกลาว
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันคูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยตลอดดีแลวจึง
ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี)ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ..............………………………………………………........ผูจะซื้อ
(..........………………..………………………...........)
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