ตัวอยาง แบบสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดในอาคารชุด
สัญญาเลขที่…………………………….

สัญญาจะซื้อจะขายหองชุดในอาคารชุด
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 ในสัญญานี้นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่น คําวา "อาคารชุด", "หองชุด","ทรัพยสวนกลาง","ทรัพยสวน
บุคคล", "นิติบุคคลอาคารชุด" และ "ขอบังคับ" มีความหมายตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
ขอ 2 คูสัญญาตกลงใหถือวาวันและเวลาที่กําหนดในสัญญานี้ เปนสาระสําคัญที่หากคูสัญญาฝายใดไมดําเนินการ
หรือดําเนินการไมแลวเสร็จคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาสินไหมทดแทนได

ขอ 3 ผูจะขายเปนเจาของโครงการอาคารชุด…….........………………………….……………...........…….................
ตั้งอยูเลขที่………………………ตรอก/ซอย………………...…..….........ถนน…..………………………........…….
แขวง/ตําบล.....………………........เขต/อําเภอ...………………………..........จังหวัด.........……………….................
ตามโฉนดที่ดินเลขที่…………………………..เลขที่ดิน…………………………………หนาสํารวจ….……………
เนื้อที่………...........................................ไร…………………………..….งาน………………………………ตารางวา
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ..............................................................………………………………………………………...
และไดจํานองไวกับธนาคาร/สถาบันการเงิน...............…………………………………...…………………................
ตามสําเนาโฉนดที่ดินแนบทายสัญญา มีวัตถุประสงคเพื่อเปนอาคารชุดสําหรับพักอาศัย ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
"อาคารชุด" ผูจะซื้อและผูจะขายตกลงจะซื้อขายกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารชุด...........…………......………………
ซึ่งเปนหองชุดแบบ...……………………...............หองชุดหมายเลขที่.....………………….....ชั้นที่....………..........
ในราคาตารางเมตรละ...............………………..บาท (……….………………….…………………….......................)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น.…………………………......บาท (………………………...…………………..............................)
กรรมสิทธิ์หองชุดตามวรรคหนึ่ง หมายรวมถึงหองชุดซึ่งเปนทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง ซึ่งผูจะซื้อมีสิทธิ
ใชสอยรวมกันกับเจาของหองชุดคนอื่น ๆ ดังตอไปนี้
3.1 ทรัพยตามที่กฎหมายวาดวยอาคารชุดกําหนดใหถือวาเปนทรัพยสวนกลาง
3.2 ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด จํานวน………………...........ไร………………….......งาน…………………….......ตารางวา
3.3 สิ่งอํานวยความสะดวกที่ผูจะขาย มีความผูกพันที่จะตองนําไปจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลางตามที่ไดโฆษณา
ไว จํานวน……………………………......รายการ รายละเอียดตามรายการประกอบแบบแปลนของอาคารชุดและ
เอกสารการโฆษณาแนบทายสัญญานี้
3.4 ..........................................................………………………………………………………………………………
3.5 ..........................................................………………………………………………………………………………
ฯลฯ ฯลฯ
ขอ
4
ผูจะขายตกลงจะทําการกอสรางอาคารชุดใหแลวเสร็จพรอมที่ผูจะซื้อสามารถเขาอยูอาศัยไดภายใน
กําหนดเวลา........ป…........เดือน (ดวยตนเอง/โดยจางเหมาบริษัท/หาง.................………….......เปนผูทําการกอสราง)
นับจากวันทําสัญญานี้ ซึ่งครบกําหนดวันที่.…………….........เดือน….……………..........พ.ศ.....……………...ทั้งนี้
ระยะเวลาการกอสรางดังกลาวอาจจะขยายออกไปอีกระยะหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุจําเปนแกผูจะขาย ซึ่งรวมถึงเหตุ
สุดวิสยั แตระยะเวลาที่ขยายออกไปจะตองไมเกิน...………………....เดือน นับแตวันครบกําหนดดังกลาวขางตน
ภายหลังการกอสรางอาคารชุดแลวเสร็จ หากพื้นที่ของหองชุดมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจํานวนที่ระบุไวใน
สัญญา คูสัญญาตกลงคิดราคาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคาตารางเมตรละ..........................................……....บาท

(..........………………………………………...........) และใหนําราคาในสวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ไปเพิ่มหรือหักกับ
ราคาของหองชุดแลวแตกรณี
ขอ 5 ลักษณะของหองชุด วัสดุและอุปกรณที่ใชในการสรางและประกอบเปนหองชุด ผูจะขายจะตองสรางตามแบบ
แปลนและใชวัสดุอุปกรณตามชนิด ขนาด ประเภท และคุณภาพตามแผนผัง แบบแปลน และรายการประกอบแบบ
แปลนของหองชุดดังที่แนบทายสัญญา
หากผูซื้อประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนของหองชุด ผูจะซื้อ จะตองแจงใหผูจะขายทราบเปนลายลักษณ
อักษร แตผูจะขายมีสิทธิที่จะยอมรับหรือไมยอมรับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความจําเปน
และผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารชุด อันเนื่องมาจากการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนของหองชุด คูสัญญาตก
ลง คิดราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเปนราคาตางหากจากราคาของหองชุดตามสัญญาขอ 3 และใหนําราคาในสวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเพิ่มหรือหักกับราคาของหองชุดแลวแตกรณี
ขอ 6 ราคาคาหองชุดที่ตกลงจะซื้อขายตามสัญญาขอ 3 คูสัญญาตกลงใหถือเอาเงินที่ผูจะซื้อไดชําระในวันที่จองเมื่อ
วันที่…….....เดือน……………......พ.ศ........…..จํานวน...………..บาท (……………………………….....................)
และเงินที่ผูจะซื้อชําระในวันทําสัญญานี้ จํานวน……………........บาท (………………………………………….....)
รวมเปนเงินที่ผูจะซื้อไดชําระใหแกผูจะขายไปแลวทั้งสิ้น จํานวน……….......บาท (………………………...………)
เปนการชําระคาหองชุดสวนหนึ่ง คงเหลือเงินคาหองชุดที่ตองชําระอีก จํานวน...………………………..............บาท
(...................………………………………..) ซึ่งเงินจํานวนนี้ผูจะซื้อตองชําระ ตามขอตกลงดังตอไปนี้
6.1 เงินสวนหนึ่ง จํานวน........………………...........บาท (...................................………………..…………………)
ผูจะซื้อตกลงผอนชําระเปนรายเดือนๆ ละ…………............บาท (................………………………………………)
ภายในวันที่….……ของทุกเดือนโดยเริ่มชําระครั้งแรกภายในวันที่………..เดือน.......……………พ.ศ.........………..
เปนตนไปจนกวาครบถวน
6.2 เงินสวนที่เหลือ อีกจํานวน.......…………….......บาท (...................……………………………………………..)
ผูจะซื้อจะตองชําระในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
การชําระเงินดังกลาว ผูจะซื้อจะตองนําไปชําระใหแกผูจะขาย ณ ภูมิลําเนาของผูจะขายที่ปรากฏในสัญญานี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาใหถือเอาภูมิลําเนาที่ผูจะขายไดแจงใหทราบเปนหนังสือเปนที่ชําระ
ขอ 7 การชําระเงินคาหองชุด ตามขอ 6.1 หากผูจะซื้อผิดนัดไมชําระสองงวดติดตอกันโดยไมมีเหตุอางอันสมควรวา
ผูจะขายผิดเงื่อนไขในสัญญา และเมื่อผูจะขายไดบอกกลาวทวงถามเปนหนังสือ โดยใหเวลาพอสมควรแต ทั้งนี้ตอง
ไมนอยกวา 30 วัน แลวผูจะซื้อยังไมชําระ ผูจะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาสินไหมทดแทนได
ในการชําระคาหองชุด หากผูจะซื้อชําระเงินกอนถึงกําหนดเวลาที่ระบุไวในสัญญา ผูจะขายตองลดเงินใหแกผูจะซื้อ

สําหรับเงินจํานวนที่ไดชําระกอนถึงกําหนดนั้น ในอัตรารอยละ………....….ตอป โดยคํานวณตามระยะเวลาที่ชําระ
กอนถึงกําหนด ถึงวันที่ถึงกําหนดชําระหรือในอัตราตามบัญชีสวนลด (amortization) แนบทายสัญญานี้
ขอ 8 การชําระเงินคาหองชุดตามขอ 6.2 หากผูจะซื้อประสงคจะใหผูจะขายติดตอสถาบันการเงินเพื่อการกูยืมเงิน
จํานวนดังกลาวผูจะขายตองติดตอสถาบันการเงินใหแกผูจะซื้อ โดยผูจะซื้อจะตองปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆ โดยครบถวน
ขอ 9 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หองชุด ผูจะขายจะตองแจงใหผูจะซื้อทราบเปนการลวงหนา
กอนทําการโอนไมนอยกวา....……………………..วัน ทั้งนี้ ผูจะขายจะตองแจงกําหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ที่แนนอน
ภายใน…………………....วัน นับแตวันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ผูจะซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด ตอเมื่อผูจะขายไดกอสรางอาคารและหองชุดถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว
คาธรรมเนียม คาภาษีอากร และคาใชจายตางๆในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ ผูจะซื้อ/ผูจะขาย
เปนผูออกหรือออกเทากันทั้งสองฝาย
ขอ 10 ในระหวางที่สัญญานี้มีผลใชบังคับ ผูจะซื้อมีสิทธิที่จะโอนสิทธิตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นโดยบอกกลาว
เปนหนังสือแกผูจะขาย โดยผูจะขายตกลงจะไมเรียกรองคาใช จายใดๆ เพิ่มขึ้น ผูจะขายจะตองจัดใหผูรับโอนรับ
โอนไปซึ่งสิทธิหนาที่และความรับผิดตามสัญญานี้
ขอ 11 ผูจะขายใหสัญญาวาจะไมลมเลิกโครงการนี้ หากผูจะขายเลิกโครงการโดยไมมีเหตุหรือขอที่จะอางไดตาม
กฎหมาย ผูจะซื้อมีสิทธิฟองบังคับใหผูจะขาย ปฏิบัติตามสัญญา หรือใชสิทธิเลิกสัญญา และเรียกรองใหผูจะขายคืน
เงินที่รับไปจากผูจะซื้อทั้งหมด พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันที่รับเงินจากผูจะซื้อจนกวาจะจาย
คืนใหแกผูจะซื้อแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูจะซื้อที่จะเรียกคาเสียหายอยางอื่นที่ไดรับจากผูจะขาย
ในกรณีที่โครงการไมสามารถดําเนินตอไปได อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ผูจะขายจะคืน เฉพาะเงินที่ไดรับจากผูจะ
ซื้อเทานั้น ผูจะซื้อไมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยหรือคาเสียหายอื่นใดอีก
ขอ 12 ผูจะขายใหสัญญาวาจะดําเนินการกอสรางอาคารชุดใหเปนไปตามแผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตแนบทายสัญญานี้
หรือตามที่ไดรับอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงจากเจา
พนักงาน ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร อยางถูกตองตามเทคนิคหรือวิธีมาตรฐานวิชาชีพการกอสราง และ
จะดําเนินการยื่นจดทะเบียนอาคารชุดตอเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดภายใน..……………......วัน นับ
แตวันที่การกอสรางอาคารชุดซึ่งรวมถึงทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลางแลวเสร็จ
ในระหวางดําเนินการกอสรางอาคารชุด ผูจะขายรับรองวาจะจัดใหมีสถาปนิกหรือวิศวกรเปนผูควบคุมการกอสราง
เพื่อใหอาคารชุดมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตอการใชเปนที่พักอาศัย ชื่อและที่อยูของสถาปนิกหรือวิศวกรผู
ควบคุมการกอสราง ผูจะขายจะประกาศไว ณ ที่ทําการกอสราง

ขอ 13 ผูจะขายยอมรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความชํารุดบกพรองในการกอสรางอาคารชุด
หรือหองชุดตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนโดยทําไวไมเรียบรอย หรือใชสิ่งของไมดีหรือไมไดมาตราฐานหรือทําไม
ถูกตองตามหลักวิชาก็ตามภายในกําหนด…………………….……........ป นับแตวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ผูจะขายจะตองแกไขความเสียหายหรือความบกพรองที่เกิดขึ้น ภายใน...…………………….วัน นับแตวันที่ผูจะซื้อ
หรือนิติบุคคลอาคารชุดไดแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร ถึงความเสียหายนั้นใหแลวเสร็จภายในเวลาอันควร
โดยไมคิดเอาคาสิ่งของคาแรงงาน หรือคาใชจายอื่นใดจากผูจะซื้ออีก หากผูจะขายเพิกเฉยไมทําการแกไข ผูจะซื้อ
หรือนิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิแกไขเอง หรือจางบุคคลภายนอกทําการแกไขหรือบรรเทาความเสียหายไปพลางกอน
ได ทั้งนี้ ผูจะขายตองรับผิดในความเสียหายและคาจางที่ผูจะซื้อหรือนิติบุคคลอาคารชุดไดชําระไป
ขอ 14 ในระหวางที่อาคารชุดยังมิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดกรรมสิทธิ์และ
การครอบครองอาคารชุดยังเปนของผูจะขาย บรรดาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณใดๆ ที่ผูจะซื้อประสงคจะนําเขา
มาใชหรือติดตั้งในหองชุด ผูจะซื้อจะตองแจงรายละเอียดและไดรับอนุญาตจากผูจะขายกอนจึงจะดําเนินการได
ขอ 15 ผูจะซื้อทราบและเขาใจดีวาหองชุดที่จะซื้อจะขายตามสัญญานี้ อยูในโครงการที่จะจดทะเบียนเปนอาคารชุด
ดังนั้น เมื่อมีการจดทะเบียนอาคารชุดและกอตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแลว ผูจะซื้อตกลงและยอมผูกพันตนดังตอไปนี้
15.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดโดยเครงครัด ในการใชหองชุดและทรัพย
สวนกลาง รวมทั้ง จะปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเงื่อนไขแหงกฎหมายวาดวยอาคารชุด
15.2 ผูจะซื้อในฐานะที่เปนเจาของรวมในทรัพยสวนกลางตกลงรวมเฉลี่ยออกเงินคาใชจายที่เกิดจากการ
บริการและการจัดการดูแล บํารุงรักษา ซอม แซมอาคารชุดและ ทรัพยสวนกลาง ซึ่งเจาของหองชุดมีกรรมสิทธิ์
รวมกัน กับเจาของรวมคนอื่นๆ ดังนี้
15.2.1 จายเงินตามอัตราสวนของหองชุดที่จะซื้อจะขายตามสัญญานี้ ในอัตรา.............บาท
(……………..................) ตอ…………….........ตารางเมตร ใหกับนิติบุคคลอาคารชุดในวันโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
เพื่อนําเขาในบัญชีเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุดที่ทําไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เปนกองทุนสําหรับใชจาย
ตอไป
15.2.2 จายเงินคาใชจายประจําเดือนใหแกนิติบุคคลอาคารชุด ในอัตราสวนที่ผูจะซื้อมีสิทธิใน
ทรัพยสวนกลางและตามขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดโดยจะเริ่มชําระตั้งแตเดือนที่มีการจดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธิ์หองชุดเปนตนไป
อัตราสวนและจํานวนคาใชจายนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเปนจริง และตามที่นิติบุคคลอาคาร
ชุดจะกําหนด ทั้งนี้ ภายใตกฎหมายวาดวยอาคารชุด
15.3 จะไมนําหองชุดที่จะซื้อจะขายกันตามสัญญานี้ หรือสวนหนึ่งสวนใดใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกจาก
การพักอาศัย หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหเกิดความเสีย หาย แกเจาของรวมในอาคารชุด

15.4 ไมกระทําการใด ๆ โดยการรื้อ ตอเติม ตกแตง หรือดัดแปลงหองชุดอันจะ กอใหเกิดความเสียหาย
หรือรบกวนตอ เจาของรวมในอาคารชุด
15.5 ไมกระทําการใด ๆ โดยการรื้อ ตอเติม ตกแตง หรือดัดแปลงหองชุด อันจะ เปนการกระทบกระเทือน
ตอโครงสรางความมั่นคงในดานวิศวกรรม ความสมบูรณ ทางดานสถาปตยกรรมของอาคารชุด และระบบการ
ปองกันตาง ๆ ของตัวอาคารหากผูจะซื้อฝาฝน ผูจะซื้อยินยอมใหผูจะขายหรือนิติบุคคลอาคารชุด เรียกคาเสียหาย
ขอ 16 ผูจะขายจะจัดใหมีสาธารณูปโภคในอาคารชุด และจะจัดใหมีไวซึ่งเครื่องอุปกรณสําหรับสาธารณูปโภค
สวนกลาง ดังนี้
16.1 ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบโทรศัพท......……………………..ผูจะขายจะจัดทําเปนสองสวน
คือสวนกลางและสวนที่แยกตอภายในหองชุด ระบบสาธารณูปโภคสวนกลางถือเปนทรัพยสวนกลาง สวนที่แยกตอ
ภายในหองชุดถือเปนทรัพยสวนบุคคล ที่ตั้ง ขนาด และลักษณะของสาธารณูปโภค มีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐาน
ของทางราชการและมีรายละเอียดตามแผนผังและรายการแนบทายสัญญา
16.2 ติดตั้งมาตรสําหรับวัดปริมาตรและปริมาณการใชสาธารณูปโภค ทั้งในระบบสวน กลางและสวนที่
แยกตอภายใน หองชุด สําหรับมาตรวัดในสวนที่แยกตอภายในหองชุด ผูจะขายจะเปนผูดําเนินการขอติดตั้งโดย
ชําระคาธรรมเนียมและคาใชจาย และเมื่อผูจะขายไดโอนกรรมสิทธิ์หองชุดใหแกผูจะซื้อโดยโอนมาตรวัดใหเปนชื่อ
ของผูจะซื้อแลว ผูจะขายจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายจากผูจะซื้อไดตามอัตราที่การไฟฟา การประปา และ
องคการโทรศัพทเรียกเก็บจากผูจะขาย
ขอ 17 หากผูจะขายผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูจะขายยินยอมชําระคาเบี้ยปรับใหแกผูจะซื้อเปนจํานวน.........………..
บาท (………………...................) และผูจะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยผูจะขายตองคืนเงินที่ผูจะซื้อไดชําระไว
แลว พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ………………......บาท/เดือน จากจํานวนตนเงินแตละงวดในเวลาที่ผูจะซื้อได
ชําระใหแกผูจะขายนั้นคืนใหแกผูจะซื้อ
ขอ 18 คูสัญญาตกลงใหถือวาเอกสารตางๆ แนบทายสัญญาที่ซึ่งคูสัญญาไดลงนามกํากับไวทุกๆแผน ดังจะกลาว
ตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย คือ
18.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนของผูจะขาย
เอกสารหมายเลข…………………………….…................... รวมจํานวน..……...………………………............แผน
18.2 แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนของอาคารชุด
เอกสารหมายเลข…………………………….…................... รวมจํานวน..……...………………………............แผน
18.3 แผนผัง แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนของหองชุด
เอกสารหมายเลข…………………………….…................... รวมจํานวน..……...………………………............แผน

18.4 แผนผังภายในอาคารชุดแสดงรายละเอียดที่ตั้ง ระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง และทรัพยสวนกลาง
อยางอื่น
เอกสารหมายเลข…………………………….…................... รวมจํานวน..……...………………………............แผน
18.5 บัญชีสวนลด (amortization)
เอกสารหมายเลข…………………………….…................... รวมจํานวน..……...………………………............แผน
18.6 เอกสารการโฆษณา
เอกสารหมายเลข…………………………….…................... รวมจํานวน..……...………………………............แผน
18.7 สําเนาโฉนดที่ดิน
เอกสารหมายเลข…………………………….…................... รวมจํานวน..……...………………………............แผน
18.8………........………………………………………………………………………………….
เอกสารหมายเลข…………………………….…................... รวมจํานวน..……...………………………............แผน
ฯลฯ ฯลฯ
ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญญา ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญา ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ
ขอ 19 การบอกกลาวใดๆตามสัญญานี้ตองทําเปนหนังสือและแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามที่อยูขางตน หรือที่
อยูอื่นตามที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง จะไดแจงเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบหากเปนการแจงทางไปรษณียใหสง
โดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและใหถือวาคูสัญญาฝายที่รับแจงไดรับแจงตั้งแตวันที่สงไปรษณีย แตสําหรับการ
แจงเปลี่ยนแปลงที่อยูนั้นใหถือเอาวันที่แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยูเปนวันที่แจง
หากคูสัญญาฝายใดยายที่อยูตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือภายใน.....…………วัน นับแตวันยายที่อยู
ขอ 20 คูสัญญาตกลงกันวาสิทธิ และหนาที่ของผูจะซื้อและผูจะขายที่มีตอกัน และที่จะมีตอบุคคลอื่น นอกจากที่ได
กําหนดไวในสัญญานี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
ขอ 21 คูสัญญาตกลงกันวา หากมีขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้
รวมทั้งปญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณแหงสัญญา ใหวินิจฉัยชี้ขาดโดยการอนุญาโตตุลาการ
ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใชบังคับอยูในขณะที่มีการเสนอ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และใหอยูภายใตการดําเนินการของสถาบันดังกลาว

สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยตลอดดีแลวจึง
ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี)ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ..............………………………………………………........ผูจะซื้อ
(..........………………………..………………………...........)
ลงชื่อ..............………………………………………………........ผูจะขาย
(..........………………………..………………………...........)
ลงชื่อ..............………………………………………………........พยาน
(..........………………………..………………………...........)
ลงชื่อ..............………………………………………………........พยาน
(..........………………………..………………………...........)
หมายเหตุ : ขอความใดไมใชใหขีดฆาออกแลวคูสัญญาลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง

(ตัวอยาง)
บันทึกตอทายสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดในอาคารชุด

รายละเอียดทรัพยสวนกลาง
1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
2. สวนของอาคารที่ใชประโยชนรวมกัน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ลานวางและทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
ชองเปดโลงกลางอาคาร
ที่จอดรถและถนน
โถงหนาลิฟท
บันไดระหวางชั้นและบันไดหนีไฟ
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
ฯลฯ

3. อุปกรณอาคาร (ระบุขอมูลจําเพาะ ขนาด รุน และยี่หอ การรับประกันและยืนยันวาไดมาตรฐานของทาง
ราชการ)
3.1 ลิฟทโดยสาร
3.2 สวนประกอบและอุปกรณระบบเตือนอัคคีภัย
3.3 สวนประกอบและอุปกรณระบบดับเพลิง
3.4 สวนประกอบและอุปกรณระบบกําจัดน้ําเสีย
3.5 สวนประกอบและอุปกรณระบบประปา
3.6 สวนประกอบและอุปกรณระบบไฟฟา
3.7 สวนประกอบและอุปกรณเสาอากาศวิทยุโทรทัศนรวม
3.8 สวนประกอบและอุปกรณเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน
3.9 สวนประกอบและอุปกรณถังเก็บน้ําและเครื่องสูบน้ํา
3.10 สวนประกอบและอุปกรณสายลอฟา
3.11 ......................…………………………………………………………………………………………..
3.12 ......................…………………………………………………………………………………………..
ฯลฯ
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

สระวายน้ํา
หองจัดเลี้ยงและหองประชุม
สํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด
หองน้ําสวนกลาง
สนามเทนนิส
สนามเด็กเลน สวนพักผอน
......................…………………………………………………………………………………………..
......................…………………………………………………………………………………………..
ฯลฯ
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