
สัญญาจะซ้ือจะขายบ้านพร้อมที่ดิน 
(โครงการบา้นจดัสรร) 

 
 ท าท่ี…………………………………………... 
 วนัท่ี………..เดือน………………………พ.ศ………….. 

สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึนระหวา่ง …………………………………………………………………….
ตั้งอยูเ่ลขท่ี………………ตรอก/ซอย………………..ถนน…………………ต าบล/แขวง…………………...
อ าเภอ/เขต…………………จงัหวดั…………………….ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูจ้ะขาย” ฝ่ายหน่ึง กบั  

…………………………ถือบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ เลขท่ี…………………… 
ท่ีอยูติ่ดต่อไดเ้ลขท่ี………………ตรอก/ซอย………………..ถนน…………………ต าบล/แขวง…………...
อ าเภอ/เขต…………………จงัหวดั…………………….ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูจ้ะซ้ือ” อีกฝ่ายหน่ึง  

ดว้ยผูจ้ะขายเป็นผูบ้ริหารโครงการหมู่บา้นจดัสรรช่ือวา่  “……………………………………” 
ตั้งอยู ่ณ…………………………………ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “โครงการ” 

และดว้ยเม่ือวนัท่ี……………เดือน…………………….พ.ศ………………ผูจ้ะซ้ือไดท้  า
สัญญาจองซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินไวก้บัผูจ้ะขาย 

ณ ท่ีน้ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายท าสัญญากนัดงัต่อไปน้ี/คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากนัดงัน้ี 
ข้อ 1.  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีซ้ือและผูจ้ะขายตกลงท่ีจะขายตกลงท่ีจะขายบา้นพร้อมท่ีดินตาม              
โครงการ คือ 

1.1 ท่ีดินเน้ือท่ี……………ตารางวา แปลงหมายเลข……………….ตั้งอยูท่ี่ “โครงการ” 
ปรากฏตามสังเขปแนบทา้ยสัญญาและถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

1.2 ส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารบา้นพกัอาศยัแบบ……………..จ านวน………………หลงั 
บนท่ีดินตามขอ้ 1.1 ตามแบบและรายการวสัดุแนบทา้ยสัญญาและถือเป็นส่วนของสัญญาน้ี ซ่ึงผูข้ายคาดวา่
การก่อสร้างจะแลว้เสร็จประมาณ เดือน…………………….พ.ศ………………. 

1.3 ส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนรายละเอียดของโครงการอาจมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือค าสั่งของเจา้
พนกังานผูมี้อ านาจ หรือ มีเหตุจ าเป็นทางวศิวกรรมหรือสถาปัตยกรรม หรือเหตุจ าเป็นอยา่งอ่ืน 

ข้อ 2.  เง่ือนไขการช าระเงิน 
2.1 ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะท าการช าระเงินใหแ้ก่ผูจ้ะขาย ณ สถานท่ีท่ีท าการของผูจ้ะขายหรือ

สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีผูจ้ะขายก าหนด 



2.2 ในวนัท าสัญญาฉบบัน้ี ผูจ้ะซ้ือไดช้ าระเงินค่าท าสัญญาบา้นตามโครงการเป็นจ านวน
เงิน………………………บาท (……………………………..) ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวทั้งหมดถือ       วา่เป็น
เงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาในกรณีท่ีผูจ้ะซ้ือปฏิบติัตามสัญญาครบถว้น เงินจ านวนน้ีถือวา่เป็นส่วน
หน่ึงของราคาบา้นพร้อมท่ีดินตามโครงการท่ีผูจ้ะซ้ือตอ้งช าระทั้งส้ิน 

2.3 ผูจ้ะซ้ือตอ้งช าระเงินค่างวดใหแ้ก่ผูจ้ะขายอีกเป็นจ านวน……………………...บาท 
(………………………….) ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะท าการช าระเงินจ านวนดงักล่าวเป็นรายเดือน เดือนละ 
……………..บาท (……………………….) เป็นระยะเวลา…………………..เดือน ทั้งน้ีผูจ้ะซ้ือตกลงช าระ
เงินจ านวนดงักล่าวภายในวนัท่ี…………….ของทุกเดือน โดยเร่ิมช าระเงินงวดแรกในเดือน………………... 
พ.ศ…………………… 

2.4 เงินงวดสุดทา้ยทีเหลืออีก……………บาท (……………………………) ผูจ้ะซ้ือ
ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูจ้ะขายภายในวนัท่ี………ของเดือน………………..พ.ศ………… 

2.5  ในวนัท าการโอนกรรมสิทธ์ิบา้นพร้อมท่ีดินตามโครงการ ณ ส านกังานท่ีดิน         
สาขา………………….หลงัจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและไดมี้การออกโฉนดแบ่งแยกท่ีดินแปลง            
ดงักล่าวในขอ้ 1.1  แลว้  ซ่ึงผูจ้ะขายไดก้ าหนดนดัแจง้ล่วงหนา้ใหผู้จ้ะซ้ือทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกคร้ัง
หน่ึง โดยจะท าการแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่……………….วนั และผูจ้ะซ้ือจะตอ้งช าระเงินส่วนท่ีเหลือ 
จ านวน………………….บาท (……………………………) โดยช าระเป็นเงินสด/เช็คขีดคร่อม/แคชเชียร์
เช็คในนามผูจ้ะขายหรือหากผูจ้ะซ้ือประสงคจ์ะกูเ้งินตามจ านวนเงินท่ีคา้งช าระหน้ีจากสถาบนัการเงินหรือ
ธนาคารเพื่อช าระใหแ้ก่ผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายตกลงจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือแต่ทั้งน่ีตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขขอ้บงัคบัของสถาบนัการเงินหรือธนาคารท่ีผูจ้ะขายจะอ านวยความสะดวกให้ 

ถา้ผูจ้ะซ้ือมีคุณสมบติัไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามสถาบนัการเงินหรือธนาคารท่ีสนบัสนุนสินเช่ือ
ก าหนดแลว้ ผูจ้ะซ้ือจะตอ้งจดัหาสถาบนัการเงินหรือธนาคารอ่ืนมาช าระใหแ้ก่ผูจ้ะขายภายใน
ก าหนด…………วนั นบัแต่วนัท่ีผูจ้ะขายไดแ้จง้ถึงเหตุขดัขอ้งใหผู้จ้ะซ้ือทราบ 

2.6  ผูจ้ะซ้ือจะตอ้งาช าระเงินใหแ้ก่ผูจ้ะขายตามจ านวนและก าหนดเวลาในขอ้ 2.3 หากผู้
จะซ้ือไม่ปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวหรือผิดสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูจ้ะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแบบน้ีและริบ
เงินท่ีผูจ้ะซ้ือไดช้ าระทั้งหมดทนัที โดยผูจ้ะซ้ือไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนใดๆ ทั้งยอมใหผู้จ้ะขายน า
บา้นพร้อมท่ีดินท่ีจะซ้ือจะขายตามสัญญาน้ีไปขายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไดโ้ดยไม่โตแ้ยง้หรือเรียกร้องเอา
ประโยชน์อ่ืนใด รวมทั้งค่าเสียหายจากผูจ้ะขายทั้งส้ินหรือเม่ือผูจ้ะซ้ือผดินดัช าระเงินตามวรรคก่อนแต่ผูจ้ะ
ขายเลือกท่ีจะท าการไดแ้จง้ใหผู้ซ้ื้อปฏิบติัตามสัญญาและช าระเงินท่ีคา้งช าระกนัภายในก าหนดเวลาท่ีระบุไว้
ในหนงัสือบอกกล่าวของผูจ้ะขาย  ในกรณีดงักล่าวผูจ้ะซ้ือตอ้งช าระเงินท่ีคา้งช าระภายในก าหนดเวลาพร้อม
กบัเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระโดยใหติ้ดตั้งแต่วนัท่ีเงิน
ดงักล่าวถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีไดรั้บช าระแลว้ การกระท าดงักล่าวน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิของผูจ้ะขายใน
การด าเนินการอยา่งอ่ืนตามสัญญาน้ี 



2.7 หากผูจ้ะซ้ือผดินดัไม่ช าระเงินค่างวดของแต่ละเดือนเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกบัผูจ้ะ
ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้และริบเงินท่ีผูจ้ะซ้ือไดช้ าระมาแลว้ทั้งหมดไดท้นัที โดยผูจ้ะซ้ือไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินค่าตอบแทนใด ทั้งยอมใหผู้จ้ะขายน าบา้นตามโครงการพร้อมท่ีดินท่ีจะซ้ือจะขายตามสัญญาน้ี
ขายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไดโ้ดยไม่โตแ้ยง้หรือเรียกร้องเอาประโยชน์อ่ืนใด รวมทั้งค่าเสียหายจากผูจ้ะขายทั้งส้ิน 

2.8 ผูจ้ะซ้ือสัญญาวา่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอยา่งใดๆ ในกรณีท่ีผูจ้ะขายไม่สามารถ
ด าเนินโครงการต่อไปเพราะเหตุสุดวสิัย ภาวะสงคราม หรือตอ้งหา้มตามกฎหมาย เป็นตน้ ผูจ้ะขายจะท าการ
คืนเงินทั้งหมดท่ีไดรั้บมาผูจ้ะซ้ือใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือจนครบ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่เรียกร้องดอกเบ้ียหรือ
ค่าเสียหายอ่ืนใดต่อกนัอีก 

ข้อ 3.  ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายในการท านิติกรรม 
3.1 ผูจ้ะซ้ือมีหนา้ท่ีออกค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีจะตอ้งช าระใหแ้ก่หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยช าระเป็นเงินสดในวนัท่ี
ท าการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิต่อเจา้พนกังานท่ีดิน ณ ส านกังานท่ีดิน……………………………… 

3.2 ผูจ้ะขายเป็นผูช้  าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีถึงก าหนดช าระก่อนหรือในวนั           
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ส่วนค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีถึงก าหนดช าระหลงัจากวนัดงักล่าวผูจ้ะซ้ือ          
จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทั้งส้ิน 

ข้อ 4.  การเปล่ียนแปลงแกไ้ขการก่อสร้าง 
4.1 หากผูจ้ะซ้ือมีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงแกไ้ขการก่อสร้างตามแบบท่ีตกลงกนั

ตามสัญญาน้ี ผูจ้ะซ้ือจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายใหค้วามยนิยอมและ
ท าการตกลงราคาและช าระราคาใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี………เดือน………………………พ.ศ…………. 

  มิฉะนั้นใหถื้อวา่ผูจ้ะซ้ือตกลงใหผู้จ้ะขายปลูกสร้างอาคารตามแบบท่ีแนบมาทา้ยสัญญา
น้ีจนแลว้เสร็จ หากงานท่ีแกไ้ขนั้นเป็นผลใหต้อ้งใชเ้วลาในการก่อสร้างเพิ่มมากข้ึน  ผูจ้ะซ้ือยนิดีท่ีจะให้
ขยายระยะเวลาในการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างออกไปตามท่ีผูจ้ะขายเห็นสมควร  โดยไม่กระทบถึงการช าระเงิน
ตามก าหนดในสัญญาซ่ึงผูจ้ะซ้ือมีหนา้ท่ีตอ้งช าระเงินตามก าหนดวนัดงักล่าวเป็นส าคญั โดยไม่ค  านึงวา่งาน
เปล่ียนแปลงแกไ้ขน้ีจะด าเนินไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.2 หากผูจ้ะซ้ือมีความประสงคจ์ะท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ ภายหลงัจากท่ีไดส้รุป
ตามขอ้ 4.1 และผูจ้ะขายไดต้กลงยนิยอมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง ดงักล่าว ผูจ้ะซ้ือตกลงช าระค่าบริการใน
การรับการเปล่ียนแปลงแกไ้ขน้ีนอกเหนือจากราคาค่าเปล่ียนแปลงเป็นจ านวน………………………….บาท 
(………………………………………) 

4.3 ในระหวา่งท่ีผูจ้ะขายด าเนินการก่อสร้างตลอดจนกระทัง่วนัตรวจรับมอบอาคารและ 
ส่วนประกอบทั้งหมด  ผูจ้ะซ้ือสัญญาวา่จะไม่วา่งจา้งบุคคลอ่ืนใดนอกจากผูข้ายจะขาย

ด าเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมในส่ิงก่อสร้างและในบริเวณท่ีดินท่ีก่อสร้างตามสัญญาน้ี  โดยมิไดรั้บความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูจ้ะขาย หากผูจ้ะซ้ือประพฤติฝ่าฝืนสัญญาขอ้น้ีซ่ึงท าใหเ้กินความเสียหายไม่



วา่ในส่วนใดผูจ้ะขายไม่ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายต่างๆ เหล่านั้นทั้งส้ิน และหากการท่ีผูจ้ะซ้ือประพฤติ 
ฝ่าฝืนสัญญาขอ้น้ีเป็นเหตุให้ผูจ้ะขายไดรั้บความเสียหาย  ผูจ้ะซ้ือตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายดงักล่าวแก่ผูจ้ะขาย 

ข้อ 5.  การตดัตั้งมาตรวดัไฟฟ้าและมาตรวดัน ้ าประปา 
เพื่อความสะดวกของผูจ้ะซ้ือ ผูจ้ะซ้ือตกลงมอบอ านาจใหผู้จ้ะขายเป็นผูด้  าเนินการขอ

ติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้าและมาตรวดัน ้าประปาแทนผูจ้ะซ้ือในช่ือของผูจ้ะขาย และผูจ้ะซ้ือตกลงด าเนินการรับ
โอนมาตรวดัไฟฟ้าและมาตรวดัน ้าประปาให้เป็นช่ือของผูจ้ะซ้ือใหเ้สร็จส้ินในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามโครงการ โดยผูจ้ะซ้ือจะช าระค่าติดตั้ง ค่าประกนัมาตรวดัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีจะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการในวนัดงักล่าวพร้อมกบัการช าระเงินตามขอ้ 2.4 

ผูจ้ะซ้ือมีหนา้ท่ีช าระค่าไฟฟ้า  น ้าประปา  นบัแต่วนัท่ีผูจ้ะซ้ือไดรั้บการโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามโครงการจากผูจ้ะขายเป็นตน้ไป 

ข้อ 6.  การโอนสิทธิ 
ผูจ้ะซ้ือจะท าการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาฉบบัน้ีไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอม

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูจ้ะขาย  โดยแจง้ความประสงคพ์ร้อมทั้งรายละเอียดของผูรั้บโอนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไปยงัผูจ้ะขายเพี่อพิจารณา และทั้งน้ีหากผูจ้ะขายตกลงยนิยอมกบัการโอนสิทธิและหนา้ท่ีดงักล่าว ผูจ้ะ
ซ้ือใหส้ัญญาวา่ตนตกลงยอมจ่ายค่าธรรมเนียมในการสัญญาฉบบัใหม่เป็นจ านวนเงิน…………………บาท 
(……………………………….) ใหแ้ก่ผูจ้ะขายในวนัท าสัญญาฉบบัใหม่ 

ในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาน้ี ผูรั้บโอนจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลง
และเง่ือนไขในสัญญาน้ีทุกประการ 

ข้อ 7.  ค าสัญญาของผูจ้ะซ้ือ 
เน่ืองจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงคต์อ้งการให ้“โครงการ” เป็นชุมชนท่ีอยู่

อาศยัชั้นดีมีทศันียภาพท่ีสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์สุขร่วมกนัของผูจ้ะซ้ือและ
ผูอ้ยูอ่าศยัทั้งหลาย ตลอดจนรักษาช่ือเสียงของ “โครงการ” น้ี ผูจ้ะซ้ือจึงตกลงจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดงัต่อไปน้ีตลอดไป 

7.1 ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะใชบ้า้นพร้อมท่ีดินตาม “โครงการ” เป็นท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้นการใช้
บา้นและท่ีดินในลกัษณะอ่ืนๆ นอกจากการใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยันั้นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ะขายเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเสียก่อนแลว้เท่านั้น 

7.2 ในกรณีท่ีผูจ้ะซ้ือประสงคท่ี์จ าท าการดดัแปลงอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง หรือท่ีดิน
ตาม “โครงการ” ผูจ้ะซ้ือจะตอ้งท าแปลนพร้อมกบัแผนผงัรายละเอียดต่างๆ ท่ีจะท าการปลูกสร้างดดัแปลงใน
ท่ีดินตามโครงการตามสัญญาน้ีเสนอให้แก่ผูจ้ะขายไดท้  าการตรวจสอบ และทั้งไดใ้หค้วามยนิยอมต่อผูจ้ะซ้ือ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนจึงมีสิทธิด าเนินการได ้



7.3 ผูจ้ะซ้ือไม่ก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใดซ่ึงมีความสูงเกิน 12 เมตรเวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูจ้ะขายก่อน 

7.4 ผูจ้ะซ้ือตกลงจะใชส้าธารณูปโภคต่างๆ ใน “โครงการ” ร่วมกบัผูจ้ะซ้ือรายอ่ืนๆ และ
ผูอ้ยูอ่าศยัทั้งหลาย และจะไม่ใชส้าธารณูปโภคเหล่านั้นในทางท่ีจะเป็นการก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือ
รบกวนสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมกนัใน “โครงการ” 

7.5 ผูจ้ะซ้ือมีหนา้ท่ีกระท าการใดๆ เพื่อรักษาทศันียภาพอนัสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อยประโยชน์สุขร่วมกนัของผูจ้ะซ้ือและผูอ้ยูอ่าศยัทั้งหลาย และรักษาช่ือเสียงของ “โครงการ” แห่งน้ี 

7.6 ในกรณีท่ีขอ้ตกลงดงักล่าวน้ีจะตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายในรูปของภาระจ ายอม
หรือสิทธิอ่ืนใด เม่ือผูจ้ะขายไดแ้จง้ใหผู้จ้ะซ้ือทราบแลว้ทั้งสองฝ่ายจะด าเนินการจดทะเบียนกนัโดยทนัทีซ่ึง 
ผูจ้ะซ้ือมีหนา้ท่ีออกค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งส้ิน                                            

7.7 หากผูจ้ะซ้ือประพฤติปฏิบติัผิดขอ้ก าหนดขา้งตน้ไมวา่ขอ้หน่ึงขอ้ใดแลว้ผูจ้ะซ้ือ 
จะตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน  ไม่วา่ความเสียหายนั้นจะเกิดแก่ผูจ้ะ

ซ้ือรายอ่ืน หรือผูเ้ขา้อยูอ่าศยั หรือผูจ้ะขายก็ตาม และในกรณีท่ีผูจ้ะซ้ือไดก่้อสร้างดดัแปลงส่ิงปลูกสร้างอยา่ง
ใดๆ ซ่ึงผดิขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ไม่วา่ขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูจ้ะซ้ือตกลงท าการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างนั้นออก
ในทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากผูจ้ะขาย หรือมิฉะนั้นยนิยอมใหผู้จ้ะขายมีอ านาจร้ือถอนโดยผูจ้ะซ้ือเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

7.8 การใหค้วามยนิยอมของผูจ้ะขายตามขอ้ 7.1 ถึง 7.3 ขา้งตน้ ผูจ้ะขายจะตอ้งค านึง ถึง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประโยชน์ส่วนรวมของผูอ้ยูอ่าศยัใน “โครงการ” เป็นส าคญั 

ข้อ 8.  การบริการสาธารณูปโภค 
8.1 ผูจ้ะซ้ือตกลงใหผู้จ้ะขายเป็นผูจ้ดัการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการ 
อยูอ่าศยัร่วมกนัใน “โครงการ” เช่น การรักษาความสะอาด การรักษาความปอดภยั การ

ดูแลสาธารณูปโภค เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูจ้ะขายจะเป็นผูด้  าเนินการเองหรือมอบหมายวา่จา้งใหบุ้คคลอ่ืนในท่ี
เหมาะสมใหด้ าเนินการดงักล่าวก็ได ้และผูจ้ะซ้ือตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ระเบียบ วิธีการในการบริการ
สาธารณูปโภค ทั้งท่ีมีอยูแ่ละจะมีข้ึนในภายหนา้อยา่งเคร่งครัด 

8.2 ผูจ้ะซ้ือตกลงจะช าระเงินจ านวน……………………บาท (………………………)  
ใหแ้ก่ผูจ้ะขาย  ในวนัท่ีท าการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  ณ ส านกังานท่ีดิน………ทั้งน้ี 

เพื่อท่ีจะจดัค่าดูแลจดัการสาธารณูปโภคต่างๆ ตั้งแต่เดือนท่ีผูจ้ะซ้ือรับโอนกรรมสิทธ์ิบา้นพร้อมท่ีดินตาม 
“โครงการ” จนถึงเดือน…………………พ.ศ………………..โดยเฉล่ียแลว้เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคอตัราเดือนละ……………………….บาทต่อตารางวา 

8.3 ผูจ้ะทราบและตกลงวา่เม่ือครบก าหนดเดือน……………พ.ศ…………..เป็นหนา้ท่ี
ของผูจ้ะซ้ือและชุมชนท่ีจะก าหนดแนวทางและการใหบ้ริการสาธารณูปโภคต่างๆ ต่อไปเอง 

 



ข้อ 9.  การเขา้อยูอ่าศยั 
ในกรณีท่ีผูจ้ะซ้ือไดท้  าสัญญาฉบบัน้ีภายหลงัจากท่ีโครงการไดด้ าเนินการก่อสร้างเสร็จ

ส้ินลงแลว้  ผูจ้ะขายใหส้ัญญาวา่ผูจ้ะซ้ือรวมถึงบริวารของผูจ้ะซ้ือสามารถเขา้อยูอ่าศยัในบา้นพร้อมท่ีดิน ณ 
แปลงหมายเลขท่ีไดท้  าสัญญาไวต้ามโครงการน้ีไดท้นัที 

ข้อ 10.  ในกรณีท่ีมีความตกลงอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากขอ้ตกลงในสัญญาฉบบัน้ีแลว้ และ
ขอ้ตกลงใหม่ท่ีจะด าเนินความตกลงกนันั้นไม่เป็นการขดัหรือแยง้กบัขอ้ตกลงเดิม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้
สัญญาวา่จะท าบนัทึกขอ้ตกลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรลงลายมือช่ีอทั้งสองฝ่ายแนบทา้ยสัญญา ฉบบัน้ี และ
บนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีแนบไวท้า้ยสัญญาใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ีดว้ย 

สัญญาน้ีถูกท าข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านขอ้ความ
และเขา้ใจสัญญาดีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยานและยดึถือไวฝ่้ายละฉบบั 

 
 ลงช่ือ………………………………….ผูจ้ะขาย 
          (………………………………….) 
 ลงช่ือ………………………………….ผูจ้ะซ้ือ 
          (………………………………….) 
 ลงช่ือ………………………………….พยาน 
          (………………………………….) 
 ลงช่ือ………………………………….พยาน 
          (………………………………….) 
 
 
 
 

 
 


