สั ญญาจะซื้อจะขายทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง
ฉบับผู้จะขาย
(ตัวอย่ าง)
สัญญานีท้ าขึน้ ที่ ………………………………………………………………………เมื่อ
วันที่ ……………เดือน…………………………. พ.ศ………………………ระหว่ าง
ก. นาย/นาง/นางสาวบริ ษัท…………………………………………จากัด โดยผู้มีอานาจลง
นามท้ ายสัญญา อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่ /สานักงานเลขที่ …………………...หมู่..........ตรอก/ซอย
…………………….ถนน………………………….ตาบล/แขวง………………………
อาเภอ/
เขต………………………….. จังหวัด................................. ซึ่ งต่ อไปนีจ้ ะเรี ยกว่ า “ผู้จะขาย” ฝ่ ายหนึ่งกับ
ข. นาย/นาง/นางสาวบริ ษัท……………………………………..จากัด โดยผู้มีอานาจลงนาม
ท้ ายสัญญา อายุ………..ปี อยู่บ้านเลขที่ /สานักงานเลขที่ ........................ หมู่……… ตรอก/
ซอย……………………………ถนน……………………………ตาบล/แขวง…………………………อาเภอ/
เขต………………………จังหวัด……………………รหัสไปรษณี ย์…………… ซึ่ งต่ อไปนีจ้ ะเรี ยกว่ า “ผู้
จะซื ้อ” อีกฝ่ ายหนึ่ง

ดังนั้น ทั้งสองฝ่ ายจึงตกลงทาสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่ อไปนี ้
ข้ อ 1. วัตถุทปี่ ระสงค์ แห่ งสั ญญา
ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื ้อตกลงจะซื ้อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง โฉนดเลขที่ …………
เลขที่ดิน……………….เนือ้ ที่ ดิน…………………….ตารางวา
และสิ่ งปลูกสร้ างแบบ
บ้ าน…………………จานวน………………หลัง รายละเอียดปรากฏตามแผนผังแบบแปลงและโฉนด
ที่ดินแนบท้ ายสัญญา และให้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี ้ ซึ่ งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูก
สร้ าง”
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ทั้งสองฝ่ ายตกลงราคาที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างตามสัญญา เป็ นเงินจานวน……………
บาท (…………………………………………………….) โดยผู้จะซื ้อตกลงแบ่ งชาระราคาให้ แก่ ผ้ จู ะขาย
ณ สานักงานขาย หรื อสถานที่ที่ผ้ จู ะขายกาหนด ดังนี ้
2.1 ในวันทาสัญญานี ้ ชาระเงินมัดจา จานวน………………………….บาท
(……………………………………………)
2.2 ชาระเงินดาวน์ จานวน…………………บาท(………………………….) โดย
แบ่ งชาระเป็ น……งวดๆละเดือนๆละ………………….บาท(……………………………….)
2.3 ราคาที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างที่เหลืออีกทั้งหมดจานวน………………บาท
(…………………………………………) ชาระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
ตามข้ อ 3.
ข้ อ3. การจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ทดี่ ินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
ทั้งสองฝ่ ายตกลงจะไปดาเนิ นการจดทะเบียนโอนและรั บโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง ณ สานักงานที่ดินจังหวัด……………………………….ตามวันและเวลาที่ผ้ จู ะขาย
กาหนด โดยผู้จะขายจะแจ้ งให้ ผ้ จู ะซื ้อทราบเป็ นหนังสื อล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 15 วัน หากผู้จะซื ้อผิดนัด
ไม่ มาดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่ าว ผู้จะขายมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา ริ บเงินมัดจาที่ผ้ จู ะซื ้อได้
ชาระไว้ แล้ วทั้งหมด พร้ อมเรี ยกค่ าเสี ยหายจากผู้จะซื ้อได้ ทันที
บรรดาค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูก
สร้ างตามวรรคแรก ผู้จะซื ้อตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบ ค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และหรื ออากร
แสตมป์ (ถ้ ามี) ผู้จะขายตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบ
ข้ อ 4. การส่ งมอบและการรั บมอบทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง
ผู้จะขายจะส่ งมอบที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างให้ กับผู้จะซื ้อภายใน………วัน
ก่ อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดตามข้ อ 3. โดยผู้จะขายจะแจ้ งให้ ผ้ จู ะซื ้อทราบล่ วงหน้ า ซึ่ ง
เมื่อผู้จะซื ้อได้ เข้ ามาตรวจสอบที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างแล้ ว เห็นว่ าถูกต้ องตามสัญญานี ้ ผู้จะซื ้อตกลง
เข้ าทาการรั บมอบที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผ้ จู ะขายกาหนดทุกประการ
ข้ อ 5.การโอนสิทธิตามสั ญญา
ในระหว่ างที่สัญญานีม้ ีผลใช้ บังคับ ผู้จะซื ้อสัญญาว่ า จะไม่ โอนสิ ทธิ ตาม
สัญญานี ้ ให้ แก่ บุคคลอื่น เว้ นแต่ จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผู้จะขาย

-3อนึ่ง หากมีการโอนสิ ทธิ ตามสัญญา ผู้จะซื ้อตกลงจ่ ายค่ าธรรมเนียมในการ
โอนสิ ทธิ ให้ แก่ ผ้ จู ะขายในอัตราครั้ งละ…………………บาท (……………………………………) และผู้
จะซื ้อจะต้ องจัดให้ ผ้ รู ั บโอนรั บไปซึ่ งสิ ทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบตามสัญญานี ้ และหรื อสัญญาที่
ผู้จะขายกาหนดด้ วย
ข้ อ 6. การผิดนัดผิดสัญญาและความระงับสิ้นไปของสัญญา
6.1ทั้งสองฝ่ ายตกลงให้ ถือว่ าวันเวลาการจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุ ด
ตามข้ อ 3. เป็ นสาระสาคัญของสั ญญานี ้ หากฝ่ ายใดผิดนัดผิดสั ญญาข้ อนี ้ ให้ อีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิ บอก
เลิกสัญญาและเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายได้
6.2 ในกรณี ผ้ จู ะซื ้อผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด ผู้จะขายมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
ริ บเงินที่ผ้ จู ะซื ้อได้ ชาระแล้ วทั้งหมด และเรี ยกค่ าเสี ยหายที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญา
ข้ อ 7 ข้ อตกลงอื่นๆ
7.1 หากกรณี ที่ค่ ูสัญญาที่มีสิทธิ คิดดอกเบีย้ ต่ อกัน ทั้งสองฝ่ ายตกลงให้ ใช้ อัตรา
ดอกเบีย้ ร้ อยละ 15 ต่ อปี นับแต่ วนั ผิดนัด
7.2. การผ่ อนผัน ผ่ อนเวลา หรื อละเว้ นการใช้ สิทธิ ใดๆของผู้จะขายที่มีอยู่กับผู้
จะซื ้อตามสัญญานี ้ ไม่ ถือว่ า ผู้จะซื ้อสละสิ ทธิ ประโยชน์ ในข้ อสัญญาดังกล่ าวกับผู้จะขายแต่ อย่ างใด
7.3 การบอกกล่ าวทวงถาม หรื อส่ งเอกสารใดๆ อันพึงมีไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ่งตามภูมิลาเนาที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ให้ ถือว่ าเป็ นการส่ งโดยชอบ และคู่สัญญาอีกฝ่ ายได้ รับทราบ
แล้ วในวันที่คาบอกกล่ าว หรื อเอกสารนั้นๆ พึงไปถึงตามปกติ
สัญญานีท้ าขึน้ เป็ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน ทั้งสองฝ่ ายได้ ทราบและเข้ าใจ
ข้ อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้ ว
เห็นว่ าถูกต้ องตรงตามเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่ อ และ
ประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยาน และต่ างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่ อ……………………………………..………ผู้จะซื ้อ
(
)
ลงชื่ อ…………………………………..………ผู้จะขาย
(
)
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(
)
ลงชื่ อ…………………………………..………พยาน
(
)

