สัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ (ตามที่รังวัดได้ จริ ง)
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ที่ …………………………………..เมื่อวันที่ …………………………..
ระหว่ าง………………..………..อายุ…….…..ปี อยู่บ้านเลขที่ …………...ถนน…………………..
ตาบล/แขวง…………………………..อาเภอ/เขต…………….. จังหวัด…………………..………..
ซึ่ งต่ อไปในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า “ผู้จะขาย” ฝ่ ายหนึ่งกับ…………..…………………….อายุ ………ปี
จังหวัด……………ซึ่ งต่ อไปในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่ อไปนีค้ ื อ
ข้ อ ๑ ผู้จะขายเป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธ์ ที่ดินโฉนดเลขที่ ……………ระวางที่ ……………….
ตาบล………………. อาเภอ…………………..………..จังหวัด………………………..มีเนือ้ ที่ตาม
โฉนดจานวน………………………………………………….
ข้ อ ๒ ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื ้อตกลงจะซื ้ อที่ ดินดังกล่ าวในข้ อ ๑ โดยเป็ น
การซื ้อขาย
ตามจานวนเนือ้ ที่ดินที่เป็ นจริ ง ในราคาตารางวาละ……………..บาท (……………….) รวมเป็ น
เงินทั้งสิ ้น…….…………… บาท (…………………) และในวันทาสัญญานีผ้ ้ จู ะซื ้อได้ ชาระเงิน
จานวน…………………….บาท (……………….) โดยชาระเป็ นเช็ค
ธนาคาร………………………………….
สาขา.….………………หมายเลขเช็ค……………….…………ลงวันที่ ……………..…….จานวน
เงิน…………………..บาท (………………..) เพื่อเป็ นการวางมัดจาไว้ กับผู้จะขาย
ข้ อ ๓ ราคาที่ดินที่ จะซื ้อจะขายกันที่ยงั คงค้ างอยู่อีก……………….บาท (……..……….)
นั้น คู่สัญญาตกลงให้ แบ่ งชาระเป็ นงวดรวม ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่หนึ่ง ชาระในวันที่ …………………………..เป็ นเงินจานวน…………………...บาท
(……………………..)
งวดที่ สอง ชาระในวันที่ โอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินที่ จะซ้ อขายกันตามสั ญญานีเ้ ป็ นเงิ นจานวน
…………………………………….บาท (……………………)

ข้ อ ๔ ภายใน……………………...วันนับแต่ วันทาสั ญญานี ้ ผู้จะขายมีหน้ าที่ ไปยื่นคาร้ อง
ขอรั งวัดสอบเขตที่ ดินตามโฉนดในข้ อ ๑ หากปรากฏว่ าจานวนเนื ้อที่ ที่รังวัดสอบเขตได้ มีจานวน

มากกว่ า หรื อมีจานวนน้ อยกว่ าจานวนเนือ้ ที่ ที่ปรากฏตามหน้ าโฉนดดังกล่ าวแล้ ว คู่สัญญาตกลงว่ า
การคิดราคาที่ดินทั้งหมดให้ คิดตามจานวนเนือ้ ที่ที่ปรากฏจากการรั งวัดสอบเขต ในราคาตารางวาละ
ตามอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อ ๒
ข้ อ ๕ ค่ าภาษีอากร ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ในการจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินตามสัญญานี ้ ตลอดจนค่ าธรรมเนียมการรั งวัดสอบเขตที่ดิน ผู้จะขายเป็ นผู้รับภาระเองทั้งสิ ้น
ข้ อ ๖ นับแต่ วันทาสั ญญานีเ้ ป็ นต้ นไป ผู้จะขายยินยอมให้ ผ้ จู ะซื ้อเข้ าครอบครองและทา
ประโยชน์ หรื อปรั บปรุ งที่ ดินตามสั ญญานี ไ้ ด้ ตามความประสงค์ ของผู้จะซื ้อ และผู้จะขายรั บว่ าจะ
อานวยความสะดวกแก่ ผ้ จู ะซื ้อ ในกรณี ที่ผ้ จู ะซื ้อจะต้ องยื่นแบบเรื่ องราวคาร้ องหรื อเอกสารที่ ต้องใช้
ประกอบในการยื่นขออนุญาตดังกล่ าวทันที ตามที่ ผ้ จู ะซ้ อได้ แจ้ งให้ ผ้ จู ะขายทราบ และส่ งเอกสาร
ต่ าง ๆ ดังกล่ าวมาให้ ผ้ จู ะขายลงลายมือชื่ อทุกครั้ งไป
ข้ อ ๗ ในกรณี ที่ผ้ จู ะซื ้อผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใดก็ดี ผู้จะซื ้อยอมให้ ผ้ จู ะขายริ บเงินที่ ผ้ จู ะซื ้อ
ได้ ชาระให้ แก่ ผ้ จู ะขายไว้ แล้ วทั้งหมด ในทางกลับกัน หากผู้จะขายผิดสั ญญาข้ อหนึ่งข้ อใดแล้ ว ผู้จะ
ขายยอมคื นเงิ นที่ ผ้ ูจะซื ้อได้ ชาระไวแล้ วทั้งหมดให้ แก่ ผ้ ูจะซื ้อ และยอมให้ ผ้ ูจะซื ้อปรั บเป็ นเงิ น
จานวนหนึ่งเท่ าของเงินที่ผ้ จู ะขายได้ คืนให้ แก่ ผ้ จู ะซื ้อดังกล่ าว
สั ญญานีท้ าขึน้ ไว้ เป็ นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ อ่าน
และเข้ าใจข้ อความในสั ญญาโดยตลอดแล้ ว จึ งลงลายมื อชื่ อไว้ เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยาน และต่ าง
ยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงซื่ อ……………………….ผู้จะขาย
(……………………….)
ลงซื่ อ………………………..ผู้จะซื ้อ
(……………………….)
ลงซื่ อ……………………….พยาน
(……………………….)
ลงซื่ อ……………………….พยาน
(……………………….)

