(อ.ช. ๒๒ )
สัญญาเลขที่ ..........

สัญญาจะซื้อจะขายหองชุด
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ..........................................วันที่ .....เดือน ................ พ.ศ. ..........
ระหวาง .....................................ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร อายุ ....... ป สัญชาติ ............. ที่อยู /ที่ตั้ง
สํานักงาน เลขที่ ........ตรอก/ซอย.............. .................ถนน ........................ หมูที่ ....... ตําบล/แขวง.......
.................... อําเภอ/เขต ...................จังหวัด....................โทรศัพท ....................โดย..........................
..........................ผูมีอํานาจกระทําการแทน ปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...... เดือน.........พ.ศ. .......
ชื่ออาคารชุด .................................. ที่ตั้งเลขที่ ...... ตรอก / ซอย ........................ ถนน.......................
หมูที่ ...... ตําบล/แขวง ..................อําเภอ/เขต ......................จังหวัด.......................โทรศัพท................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูจะขาย” ฝายหนึ่ง กับ .........................................อายุ ....... ป สัญชาติ .........
ที่อยู/ที่ตั้งสํานักงานเลขที่.............. ตรอก/ซอย ........................... ถนน .................................หมูที่ ........
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต ........................จังหวัด .........................โทรศัพท .....................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูจะซื้อ” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันโดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ คํารับรองของผูจะขาย
๑.๑ ผูจะขายรับรองวา ผูจะขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารชุดตาม
โฉนดที่ดินเลขที่ ............หนาสํารวจ .......... เลขที่ดิน ........ ตําบล/แขวง .......................อําเภอ / เขต
........................ จังหวัด ..................... เนื้อที่ ........ไร .......งาน ........ ตารางวา โดยที่ดินแปลงดังกลาว
 ไดจํานองไวกับ ................................................................ / ไดจดทะเบียน
บุริมสิทธิในที่ดินใหแก ....................................................โดยที่ดินแปลงดังกลาวเปนประกันหนี้จํานอง /
หนี้บุริมสิทธิ จํานวนเงิน..............................บาท (.............................................)
 ไมมีจํานอง / ไมมีบุริมสิทธิ
๑.๒ ผูจ ะขายรับรองวา อาคารชุด และหองชุด เปน กรรมสิทธิ์ข องผูจ ะขาย โดยอาคาร
ดังกลาว
 มีการจํานองรวมอยูกับที่ดิน ไวกับ......................................... / ไดจ ดทะเบียน
บุริมสิทธิในอาคารรวมกับที่ดินใหแก............................................... โดยจํานวนเงินที่ประกันหนี้จํานอง/หนี้
บุริมสิทธิเทากับจํานวนเงินตามขอ ๑.๑
 ไมมีจํานอง / ไมมีบุริมสิทธิ
๑.๓ ผูจะขายไดรับใบอนุญาตใหกอสรางอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารเรียบรอยแลว ตามใบอนุญาตเลขที่ ......... / ......... ลงวันที่ ............................. ขณะนี้
อาคารชุด
 อยูในระหวางการกอสราง เมื่อไดกอสรางแลวเสร็จจะนําไปจดทะเบียนเปนอาคารชุด

 ไดกอสรางแลวเสร็จ อยูในระหวางการนําไปจดทะเบียนอาคารชุด

-๒ขอ ๒ ขอตกลงจะซื้อจะขาย
๒ .๑ ผู จ ะ ข า ย ต ก ลง จ ะ ข า ย แ ล ะ ผู จ ะ ซื้ อ ต ก ล ง จ ะ ซื้ อ ห อ ง ชุ ด ใ น อ า ค า รชุ ด
..............................จํานวน .......... หองชุด ดังนี้
๒.๑.๑ หองชุดเลขที่ ............ ชั้นที่ .......... เนื้อที่ ....................... ตารางเมตร
๒.๑.๒ หองชุดเลขที่ ........... ชั้นที่ .......... เนื้อที่ .........................ตารางเมตร
๒.๑.๓ หองชุดเลขที่ ........... ชั้นที่ ......... เนื้อที่ ..........................ตารางเมตร
๒.๒ นอกจากกรรมสิทธิ์ ในหองชุด ตามข อ ๒.๑ แล ว ยั ง รวมถึง ทรัพ ยส ว นกลาง ซึ่ ง
ผูจะซื้อมีสิทธิใชสอยรวมกันกับเจาของหองชุดอื่น ๆ ดังตอไปนี้
๒.๒.๑ ทรัพยตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
กําหนดใหถือวาเปนทรัพยสวนกลาง
๒.๒.๒ ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดจํานวน ............ ไร ......... งาน ........... ตารางวา
๒.๒.๓ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ผูจะซื้อจะไดรับ โดยผูจะขายมีความผูกพัน
ที่จะตองนําไปจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลาง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญา) ทั้งนี้ หาก
ผูจะขายไดทําการโฆษณาดวยขอความหรือภาพโฆษณา ใหถือวาเอกสารที่โฆษณาดวยขอความและภาพโฆษณา
เปนสวนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายนี้ดวย
ขอ ๓ ราคาจะซื้อจะขาย
๓.๑ ผูจะซื้อและผูจะขายตกลงจะซื้อจะขายหองชุดตามขอ ๒ จํานวน .............หองชุด
ในราคาตารางเมตรละ.................... บาท (..........................) รวมเปนเงินทั้งสิ้น ...........................บาท
(...............................)
๓.๒ ในกรณีที่อาคารชุดยังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ ตอมาเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ
ปรากฏวา มีเนื้อที่หองชุดเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจํานวนที่ระบุไวในสัญญา คูสัญญาตกลงคิดราคาหองชุดสวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคาตอหนวยตามที่กําหนดในขอ ๓.๑ และใหนําราคาหองชุดในสวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไป
เพิ่มหรือลดลงจากราคาหองชุดตามขอ ๓.๑ และจํานวนเงินที่ตองชําระตามขอ ๔.๒
ขอ ๔ การชําระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์
๔.๑ คู สั ญ ญาตกลงให ถื อ เอาเงิ น ที่ ผู จ ะซื้ อ ได ชํ า ระในวั น ที่ จ อง เมื่ อ วั น ที่ .....
เดือน...............พ.ศ. ....... จํานวน .......................บาท (..............................) และเงินที่ผูจะซื้อไดชําระใน
วันทําสัญญานี้จํานวน ......................... บาท (........................................) รวมเงินที่ผูจะซื้อไดชําระใหแกผู
จะขายไปแลวทั้งสิ้นจํา นวน .....................บาท(................................)เปน การชํา ระราคาคาหองชุดตาม
ขอ ๓.๑ สวนหนึ่ง

-๓๔.๒ ผู จ ะซื้ อ ตกลงชํ า ระราคาค า ห อ งชุด ที่ เ หลื อ จํา นวน ............................บาท
(..............................) โดยแบงชําระเปนงวด ๆ ดังนี้
๔.๒.๑ งวดที่ ๑ จํานวน................บาท(.................) ชําระภายในวันที่................
๔.๒.๒ งวดที่ ๒จํานวน................บาท(.................) ชําระภายในวันที่...............
๔.๒.๓ งวดที่ ๓ จํานวน ................บาท(...............) ชําระภายในวันที่ ...............
๔.๒... งวดสุดทายจํานวน ............................. บาท (....................................)
๔.๓ ในการชําระเงินคาหองชุด ผูจ ะซื้อจะตองนําไปชําระใหแกผูจะขาย ณ ภูมิลําเนาของ
ผูจะขายที่ปรากฏในสัญญานี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาใหถือเอาภูมิลําเนาที่ผูจะขายไดแจงใหทราบเปน
หนังสือเปนที่ชําระ และผูจะขายตองออกหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูจะขายหรือผูรับเงินใหแกผูจะซื้อ
๔.๔ ผูจะขายรับรองวาจะดําเนินโครงการอาคารชุดใหแลวเสร็จ พรอมที่จะโอนกรรมสิทธิ์
ในหองชุดใหแกผูจะซื้อภายในวัน ที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ..........โดยผูจะขายจะแจงกํา หนดวัน
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหผูจะซื้อทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
ผูจะซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอเมื่อผูจะขายไดกอสรางอาคารและหองชุดถูกตอง
ครบถวนตามสัญ ญาแลว ในกรณีที่ผูจะซื้อแจงความประสงคเปนหนังสือวาจะขอรับโอนกรรมสิทธิ์กอนเวลาที่
ผูจะขายกําหนดตามวรรคแรก ผูจะขายจะไปดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูจะซื้อภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรบั
แจงจากผูจะซื้อ
๔.๕ ในระหวา งที่สัญ ญานี้มีผลใชบัง คับ ผูจะซื้อมีสิทธิโอนสิทธิต ามสัญ ญานี้ใหบุคคลอื่น
โดยบอกกลาวเปนหนังสือแกผูจะขาย โดยผูจะขายตกลงจะไมเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผูจะขายตอง
จัดใหผูรับโอนไดรับโอนไปซึ่งสิทธิและหนาที่
ขอ ๕ การกอสรางอาคาร
๕.๑ ลั ก ษณะของห อ งชุ ด วั ส ดุ แ ละอุป กรณ ที่ ใ ช ในการสร า งและประกอบเป น ห อ งชุ ด
ผูจะขายจะตองสรางตามแบบแปลนและใชวัสดุอุปกรณตามชนิด ขนาด ประเภท และคุณภาพ ตามแผนผังแบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลนของหองชุดที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองมีมาตรฐาน
ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวตามกฎหมาย
๕.๒ ลักษณะ ยี่หอ ชนิด รุน คุณภาพ ขนาด สี ของวัสดุ ผิวพื้น ผิวผนัง ผิวเพดาน หลังคา
สุขภัณฑตาง ๆ ประตู หนาตาง และอุปกรณประกอบหนาตาง ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑนั้น ๆ หากผูจะขาย
ไมสามารถหาวัสดุตามที่กําหนดไวจากทองตลาดได ผูจะขายจะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดีกวาหรือเทียบเทามาใช
ทําการกอสรางแทน
๕.๓ ในกรณีที่การกอสรางตองหยุดชะงักลงโดยมิใชความผิดของผูจะขาย ผูจะซื้อยินยอม
ใหผูจะขายขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาออกไปไดแตไมเกิน ระยะเวลาที่การกอสรางตองหยุดชะงัก โดย
ผูจะขายตองแจงเหตุดังกลาว พรอมพยานหลักฐานเปนหนังสือใหผูจะซื้อทราบภายในเจ็ดวันนับแตเหตุนั้นได
สิ้นสุดลง หากผูจะขายไมไดทําการแจงดังกลาว ใหถือวาผูจะขายไดสละสิทธิ์การขยายเวลาทําการกอสรางออกไป

-๔ระยะเวลาที่ผูจะขายขอขยายนั้น จะขอขยายเกินหนึ่งปไมได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการซื้อหองชุดโดยมีกําหนดใช ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยเฉพาะ
๕.๔ ผูจะขายเปนผูดําเนินการติดตั้งมาตรวัดปริมาตร และปริมาณการใชสาธารณูปโภค
ทั้งในสวนกลางและสวนที่แยกตอภายในหองชุด
สํา หรับมาตรวัดในสว นที่แยกตอภายในหองชุด ผูจะขายจะเปน ผูดํา เนิน การขอติด ตั้ง
โดยผูจะขายจะชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายในการติดตั้งไปกอน และเมื่อผูจะขายไดโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
ใหแกผูจ ะซื้อ พรอมทั้ง ไดโอนมาตรวัด ใหเ ปน ชื่อของผูจ ะซื้อแลว ผูจ ะขายจึง จะเรียกเก็บคา ธรรมเนียมและ
คาใชจายดังกลาวจากผูจะซื้อ ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวจะไมเกินจํานวนเงินที่ผูจะขายไดจายไปกอนนั้น
ขอ ๖ คาใชจายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
คาภาษีเงินได คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาอากรแสตมป ในการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
ผูจะขายเปนผูจาย สวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหองชุด ผูจะซื้อและผูจะขายออก
คาใชจายคนละครึ่งหนึ่ง
ขอ ๗ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด และการบอกเลิกสัญญา
๗.๑ หากผูจะซื้อผิดนัดการชําระเงินตามที่กําหนดไวในขอ ๔ ผูจะซื้อยินยอมใหผูจะขาย
เรียกดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ......... ตอป (ไมเกินรอยละสิบหาตอป) ของจํานวนเงินที่คางชําระแตรวมกัน
แลวตองไมเกินรอยละสิบของราคาหองชุดที่ไดทําสัญญาจะซื้อจะขาย
๗.๒ ในกรณีผูจะซื้อผิดนัดชําระราคาที่ตกลงใหชําระกอนการโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะขายมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได ดังนี้
๗.๒.๑ ผิดนัดชําระราคาดังกลาวในกรณีตกลงชําระกันงวดเดียว
๗.๒.๒ ผิดนัดชําระราคาดังกลาวสามงวดติดตอกัน ในกรณีตกลงชําระกัน ตั้งแต
ยี่สิบสี่งวดขึ้นไป
๗.๒.๓ ผิด นัด ชําระราคาในอัต รารอยละสิบสองจุดหา ของจํา นวนราคาดังกลา ว
ในกรณีตกลงชําระกันนอยกวายี่สิบสี่งวด
กอนบอกเลิกสัญญา ผูจะขายตองมีหนังสือบอกกลาวแจงผูจะซื้อใหนําเงินที่คางมาชําระ
ภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูจะซื้อไดรับหนังสือ และผูจะซื้อละเลยเสีย ไมปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกลาวนั้น
๗.๓ หากผูจะขายไมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกผูจะซื้อภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔
ผูจะขายยินยอมใหผูจะซื้อดําเนินการ ดังนี้
๗.๓.๑ ใหผูจะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผูจะขายยินยอมคืนเงินที่ผูจะซื้อไดชําระ
ไปแลวทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ...........ตอป(อัตราเดียวกันกับเบี้ยปรับที่ผูจะขายกําหนดปรับกรณี
ที่ผูจะซื้อผิดนัดชําระหนี้ตามขอ ๗.๑) และไมเปนการตัดสิทธิผูจะซื้อที่จะฟองเรียกรองคาเสียหายอยางอื่น

-๕๗.๓.๒ ในกรณี ที่ผู จ ะซื้อ ไมใ ชสิ ทธิ บอกเลิก สัญ ญาตามขอ ๗.๓.๑ ผู จ ะขาย
ยินยอมใหผูจะซื้อปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ............ (ไมต่ํากวารอยละศูนยจุดศูนยหนึ่งของราคาหองชุดที่
ไดทําสัญญา จะซื้อจะขายแตรวมกันแลวไมเกินรอยละสิบ) แตหากผูจะซื้อไดใชสิทธิในการปรับครบรอยละสิบของ
ราคาหองชุดแลว และผูจะซื้อเห็นวาผูจะขายไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ใหผูจะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
๗.๓.๓ ในกรณีผูจะขายไมสามารถดําเนินโครงการอาคารชุดตอไปไดเนื่องจากเหตุ
สุด วิสัย ผูจ ะขายยิน ยอมคืน เงิน ที่ผูจ ะซื้อไดชํา ระไปแลวทั้ง หมดพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ .........ตอป
(โดยถือเอาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดประเภทเงินฝากประจําของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) นับแตวันที่ไดรับ
เงินจากผูจะซื้อ) แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิผูจะซื้อที่จะเรียกคาเสียหายอยางอื่น แตถาผูจะขายไดใชเงินดังกลาว
ไปเปนจํานวนเทาใด ผูจะขายมีสิทธิหักเงินที่ใชไปออกจากดอกเบี้ยที่ตองใชคืนได
ขอ ๘ ความรับผิดในความชํารุดบกพรอง
๘.๑ ผูจะขายตองรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากความชํารุดบกพรอง
ของอาคารชุดหรือหองชุด ในกรณีดังตอไปนี้
๘.๑.๑ กรณี ที่ เ ป น โครงสร า งและอุ ป กรณ อั น เป น ส ว นประกอบอาคารที่ เ ป น
อสังหาริมทรัพย ในระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันจดทะเบียนอาคารชุด
๘.๑.๒ กรณีสวนควบอื่นนอกจากกรณีตามขอ ๘.๑.๑ ในระยะเวลาไมนอยกวาสอง
ปนับแตวัน จดทะเบียนอาคารชุด
๘.๒ ผูจะขายตองแกไขความชํา รุด บกพรองของอาคารชุด ที่เ กิดขึ้น ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูจะซื้อหรือนิติบุคคลอาคารชุด แลวแตกรณี ไดแจงเปนหนังสือใหทราบถึงความชํารุดบกพรองนั้น
เวน แตในกรณีที่ค วามชํา รุด บกพรองนั้น เปน เรื่องที่จํ า เปน ตองดํา เนิน การแกไ ขโดยเรง ดว น ผูจ ะขายตอ ง
ดําเนินการแกไขในทันทีที่ไดรับแจง หากผูจะขายไมดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาวขางตนผูจะซื้อ
หรือนิติบุคคลอาคารชุด แลวแตกรณี มีสิทธิดํา เนินการแกไ ขเองหรือจะใหบุคคลภายนอกแกไขใหก็ได โดย
ผูจะขายยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายในการดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาว
ขอ ๙ คําบอกกลาว
การบอกกลาวใด ๆ ตามสัญ ญานี้ตองทําเปนหนัง สือและแจงไปยังคูสัญ ญาอีกฝายหนึ่ง
ตามที่อยูขางตนหรือที่อยูอื่นตามที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะไดแจงเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ ในกรณี
ผูจะขายเปนผูแจง ใหแจงโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ และใหถือวาคูสัญญาฝายที่รับแจงไดรับทราบตั้งแต
วันที่ไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่อคูสัญญาฝายใดยายที่อยู ตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือ

-๖ขอ ๑๐ เอกสารแนบทายสัญญา
คูสัญญาตกลงใหถือวาเอกสารตาง ๆ แนบทายสัญญาซึ่งคูสัญญาไดลงนามกํากับไวทุก ๆ
หนาดังตอไปนี้ เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย
๑๐.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูจะขายเปนนิติบุคคล)
และสําเนาหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนผูจะขายจํานวน ........... แผน
๑๐.๒ สําเนาโฉนดที่ดิน
๑๐.๓ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑)
หรือสําเนาใบอนุญ าตรับรองการกอสรา งอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนยา ยอาคาร (แบบ อ.๖) ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๑๐.๔ แผนผังอาคารชุด และหลักฐานการจดทะเบียนอาคารชุด
๑๐.๕ รายละเอี ยดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสว นบุค คล ทรัพยสวนกลาง สิ่ง อํานวยความ
สะดวก สื่อโฆษณาทั้งขอความ และภาพโฆษณา
ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญ ญาขัด หรือแยง กับขอความในสัญ ญานี้ ใหใช
ขอความในสัญญานี้บังคับ
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยตลอดดีแลว จึงลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา(ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และเก็บไว
ฝายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ .............................................................ผูจะขาย
(
)
ลงชื่อ .............................................................ผูจะซื้อ
(
)
ลงชื่อ ............................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ ...........................................................พยาน
(
)

