
 

 
 
 
 
 

สัญญาซื้อขายไม้ยางพารา 
บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.752  

ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 27-0-93 ไร่ (27.37 ไร่) 
     

สัญญาเลขที ่    

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาญจนบุรี เลขที่ 8 หมู่ที่ 12 ต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่    เดือน     พ.ศ. 2564 

 ระหว่าง ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาญจนบุรี โดย นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พ้ืนที่กาญจนบุรี 
ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งกรมธนารักษ์ที่ 576/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า  
“ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ    บัตรประชาชนเลขที่   
อายุ    ปี ที่อยู่   ต าบล   อ าเภอ   จังหวัด   
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาได้ตกลงท าสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ข้อตกลงซ้ือขาย 
 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายไม้ยางพาราของผู้ขาย ซึ่งยืนต้นอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ กจ.752 ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 27-0-93 ไร่ 
หรือ 27.37 ไร่ ค านวณการส ารวจตามหลักวิชาการ ในราคาไร่ละ  .- บาท  
รวมเป็นเงิน   บาท ( ) 
ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ 

2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 2.1 แผนที่แปลงที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ กจ.752 จ านวน 1 แผ่น 
 2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 แผ่น 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 แผ่น 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ  

ในสัญญานี้บังคับ และการณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาแย้งกันเอง ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ขาย  
โดยผู้ซื้อไม่อาจโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

3. การช าระเงิน 
 ในวันท าสัญญานี้  ผู้ซื้อได้น าเงินค่าซื้อไม้ตามสัญญา ข้อ 1 เป็นเงินสดจ านว น 
 .- บาท (   ) มาช าระให้แก่ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินเลขที่   ลงวันที่   เดือน   พ.ศ. 2564 
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4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ซื้อได้น าหลักประกันเป็นเงินสด เป็นเงินจ านวน   .- บาท 

(  ) ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย เลขท่ี    ลงวันที่    
เดือน   พ.ศ. 2564 ให้ผู้ขายเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ 

 หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะคืนให้ผู้ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ซื้อได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้สัญญานี้
แล้วเท่านั้น 

5. กรรมสิทธิ์ในไม้ที่ตกลงซื้อขาย 
 กรรมสิทธิ์ในไม้ที่ตกลงซื้อขายกันตามสัญญานี้ จะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้ช าระค่าไม้ 

ตามสัญญานี้ให้กับผู้ขายครบถ้วนแล้ว และผู้ซื้อได้ท าไม้ออกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้แล้วเท่านั้น 
 หากผู้ซื้อไม่สามารถท าไม้ออกตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามสัญญานี้  กรรมสิทธิ์ในไม้ 

ที่ยังไม่ได้ท าออกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายทั้งสิ้น 

6. การท าไม้ออก 
 ผู้ซื้อจะต้องท าไม้ออกจากที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.752 ตามสัญญา 

ข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่    เดือน   พ.ศ. 2564 และครบก าหนด 
60 วัน ในวันที่    เดือน     พ.ศ. 2564 โดยผู้ซื้อจะต้องท าไม้ออกตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ ดังนี้  

 6.1 ผู้ซื้อจะต้องท าไม้ออกและขนย้ายไม้ทั้งหมดออกจากที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ กจ.752 ตามสัญญาข้อ 1 ไม่ว่าไม้ในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรก็ตาม โดยผู้ซื้อเป็น
ผู้ด าเนินการท าไม้ออกเองด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองทั้งสิ้น ตามสัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองทั้งสิ้น 

 6.2 ผู้ซื้อจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สัมภาระ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการท าไม้ออก ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอกับการด าเนินงาน โดยผู้ซื้อต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเองทั้งสิ้น 

 6.3 ผู้ซื้อจะต้องด าเนินการท าไม้ออกด้วยตัวเอง จะจ้างบุคคลอื่นท าไม้ออกทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนตามสัญญานี้อีกทอดหนึ่งไม่ได้ 

 6.4 ผู้ซื้อจะต้องท าการรื้อถอนรากไม้ที่เหลือจากการตัดไม้ออกจากท่ีดินราชพัสดุให้หมด 
ต้องท าการปรับถมดินหรือปรับเลื่อนหน้าดิน และท าความสะอาดบริเวณท่ีดินราชพัสดุให้เรียบร้อย 

 6.5 ผู ้ซื ้อจะต้องด าเนินการท าไม้ออกโดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ ขั ้นตอนของ  
ทางราชการอย่างเคร่งครัด  

7. การส่งมอบพื้นที่คืน 
 เมื่อผู้ซื้อได้ด าเนินการท าไม้ออกตามสัญญาข้อ 1. เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ซื้อส่งมอบพ้ืนที่ 

คืนให้ผู้ขายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ขายเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  
ในสัญญา 
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 หากผู้ขายพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ซื้อไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา 

ผู้ซื้อต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ภายในก าหนดเวลา 15 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย การส่งมอบพ้ืนที่คืนในกรณีนี้ให้ถือเอาวันที่ผู้ซื้อได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ 
และได้ส่งมอบพื้นท่ีคืนแก่ผู้ขายแล้ว 

 การส่งมอบพ้ืนที่คืน ผู้ซื้อต้องท าเป็นหนังสือโดยน าไปยื่นต่อผู้ขาย ณ ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่กาญจนบุรี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 4 ถนนแม่น้ าแม่กลอง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ 

8. การเข้าตรวจสอบพื้นที่ 
 ผู้ขายคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ ตามสัญญาข้อ 1. โดยผู้ซื้อต้องยินยอม 

ให้ผู้ขาย หรือตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบของผู้ขายเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยผู้ซื้อ
จะต้องรับฟังค าแนะน าของผู้ขาย หรือตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบของผู้ขาย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามสัญญาฉบับนี้ 

9. ค่าปรับ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถท าไม้ออก หรือไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  

ในสัญญาแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 6. ผู้ซื้อยินยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ขายเป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) ของราคาค่าซื้อขายไม้ตามสัญญา ข้อ 1. ทั้งหมด นับถัดจากวันที่ 
ครบก าหนดตามสัญญาจนกว่าผู้ซื้อจะได้ท าไม้ออกและด าเนินการตามเง่ือนไขที่ก าหนดตามสัญญาแล้วเสร็จ 

10. การขยายระยะเวลาการท าไม้ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถท าไม้ออก หรือไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  

ในสัญญาแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา ข้อ 6. ผู้ซื้อมีสิทธิขอขยายระยะเวลาการท าไม้ได้  
โดยจะต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ขาย ณ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาญจนบุรี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 
ชั้น 4 ถนนแม่น้ าแม่กลอง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ 
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้จะสิ้นสุด เป็นเวลา 15 วัน 

 การขยายระยะเวลาตามวรรคก่อน อยู่ในดุลพินิจของผู้ขายว่าจะขยายเวลาการท าไม้  
ให้ผู้ซื้อหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ผู้ขายจะเห็นสมควร ผู้ซื้อไม่อาจโต้แย้งใด ๆ ได ้

11. การบอกเลิกสัญญา 
 หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าผู้ซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ขายมีสิทธิ 

บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และริบเงินหลักประกันสัญญาตามสัญญา ข้อ 4. รวมทั้งผู้ซื้อยังต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่การนี้ให้แก่ผู้ขายโดยสิ้นเชิง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายแจ้งบอกเลิกสัญญา 

 กรณีผู้ขายใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคก่อน ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงให้กรรมสิทธิ์ในไม้  
ที่ยังไมไ่ด้ท าออกรวมทั้งเงินค่าซื้อไม้ตามสัญญานี้ซึ่งผู้ซื้อได้ช าระให้แก่ผู้ขายตามสัญญานี้ ตกเป็นของผู้ขายทัง้สิ้น 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ      ผู้ซื้อ   ลงชื่อ      ผู้ขาย 
 (    )          (    ) 



 

-3- 
 

12. ข้อสงวนสิทธิ์ 
 12.1 กรณีที่ไม่สามารด าเนินการตามสัญญานี้ได้อันเนื่องมาจากระเบียบข้อกฎหมาย

หรือนโยบายรัฐบาล หรือกรณีที่กรมป่าไม้ไม่อนุญาตการท าไม้ในพ้ืนที่การท าไม้ตามสัญญานี้ มิให้ถือว่าเป็นเหตุ
ผิดสัญญา ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมกันเจรจาเพ่ือหาข้อยุติ หากหาข้อยุติไม่ได้ให้บอกเลิกสัญญา โดยทั้งสอง
ฝ่ายจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กันมิได้ 

 12.2 ในกรณีที่ เกิดความเสียหาย หรือเกิดการสูญหายของไม้ที่ตกลงซื้อขายกัน 
ตามสัญญานี้ ผู้ซื้อจะไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ขายไม่ได้ 

สัญญานี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ผู้ขายถือ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ และคู่ฉบับอีก 1 ฉบับ ผู้ซื้อถือคู่ฉบับ 1 ฉบับ ไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ      ผู้ซื้อ   ลงชื่อ      ผู้ขาย 
 (    )          (    ) 
 
 

ลงชื่อ      พยาน   ลงชื่อ      พยาน 
 (    )          (    ) 


