สัญญาซื้อขายรถยนต์
สัญญานีท้ าขึน้ ที่ ………………………………………………………… เมื่อวันที่ ……. เดือน
.........................................พ.ศ. ................. ระหว่ าง
ก. นาย/นาง/นางสาว........................................................................... อายุ...........ปี /ห้ างหุ้นส่ วน
จากัด......................................... โดยผู้มีอานาจลงนามท้ ายสัญญา/บริ ษัท...................................................... จากัด
โดยผู้มีอานาจลงนามท้ ายสัญญา อยู่บ้านเลขที่ /สานักงานเลขที่.............หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย..................................
ถนน................................................แขวง/ตาบล........................................เขต/อาเภอ......................................
จังหวัด.........................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ...................................................ออกให้
โดย.................................................ซึ่ งต่ อไปจะเรี ยกว่ า "ผู้ขาย" ฝ่ ายหนึ่ง กับ
ข. นาย/นาง/นางสาว........................................................................... อายุ...........ปี /ห้ างหุ้นส่ วน
จากัด......................................... โดยผู้มีอานาจลงนามท้ ายสัญญา/บริ ษัท...................................................... จากัด
โดยผู้มีอานาจลงนามท้ ายสัญญา อยู่บ้านเลขที่ /สานักงานเลขที่.............หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย..................................
ถนน................................................แขวง/ตาบล........................................เขต/อาเภอ......................................
จังหวัด.........................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ...................................................ออกให้
โดย................................................. ซึ่ งต่ อไปจะเรี ยกว่ า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่ อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้ซื้อตกลงซื ้อ และผู้ขายตกลงขายรถยนต์ ประเภท……………………………
ยี่ห้อ…………………………………แบบ………………………….หมายเลขทะเบียน………...……….
หมายเลขตัวรถยนต์ …………………………หมายเลขเครื่ องยนต์ …………………………………ทั้งนี ้
รายละเอียดของรถยนต์ ปรากฏตามสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ แนบท้ ายสัญญา และถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สัญญานี ้ ซึ่ งต่ อไปจะเรี ยกว่ า "รถยนต์ "
ข้ อ 2. ทั้งสองฝ่ ายตกลงซื ้อขายรถยนต์ ตามสั ญญานี ้ ซึ่ งยังไม่ รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ มใน
ราคาทั้งสิ ้นจานวน…………………บาท (...................................................................)
ข้ อ 3. ผู้ซื้ อตกลงช าระราคาซื ้ อ ขายรถยนต์ ใ ห้ แก่ ผ้ ูข ายทั้ ง จ านวนเป็ นเงิ น สด
ณ ................................................. โดยผู้ขายได้ รับไว้ ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ วในวันทาสัญญานี ้
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ข้ อ 4. ผู้ขายตกลงส่ งมอบรถยนต์ ให้ กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงรั บมอบรถยนต์ จากผู้ขาย
ในสภาพเรี ยบร้ อยตรงตามวัตถุประสงค์ ของผู้ซื้อทุกประการ และให้ ถือว่ ากรรมสิ ทธิ์ ในรถยนต์ ได้ โอน
ให้ กับผู้ซื้อเรี ยบร้ อยแล้ วในวันทาสัญญานี ้
ข้ อ 5. ผู้ซื้อตกลงจะดาเนิ นการเปลี่ ยนแปลงชื่ อเจ้ าของรถยนต์ ในสมุดคู่มือทะเบี ยน
รถยนต์ ด้วยค่ าใช้ จ่ายของผู้ซื้อเองทั้งสิ ้น โดยผู้ขายได้ จัดทาหนังสื อมอบอานาจ และเอกสารที่ เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินการดังกล่ าวมอบให้ ผ้ ซู ื ้อเรี ยบร้ อยแล้ วในวันทาสัญญานี ้
ทั้งนี ้ ในระหว่ างที่ผ้ ซู ื ้อดาเนินการตามวรรคแรก หากผู้ซื้อกระทาการใด ๆ
หรื อยินยอมให้ บุคคลภายนอกกระทาการใด ๆ ที่มีผลให้ ผ้ ขู ายได้ รับความเดือดร้ อน หรื อได้ รับความ
เสี ยหาย ผู้ขายมีสิทธิ ที่จะเรี ยกค่ าเสี ยหายจากผู้ซื้อได้ ทันที
ข้ อ 6. การบอกกล่ าว ทวงถาม หรื อส่ งเอกสารใด ๆ อันพึงมีไปยังคู่สัญญาอี กฝ่ าย
หนึ่งตามภูมิลาเนาที่ ปรากฏในสั ญญานี ้ ให้ ถือว่ าเป็ นการส่ งโดยชอบ และคู่สัญญาอี กฝ่ ายได้ ทราบแล้ ว
ใน วันที่คาบอกกล่ าว หรื อเอกสารนั้น ๆ พึงไปถึงตามปกติ
สัญญานีท้ าขึน้ เป็ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน ทั้งสองฝ่ ายได้ ทราบและเข้ าใจ
ข้ อความโดยตลอดดีแล้ ว เห็นว่ าตรงตามเจตนาของตน จึ งได้ ลงลายมือชื่ อ และประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ น
สาคัญต่ อหน้ าพยาน และต่ างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ในนาม ..........................................................................จากัด
ลงชื่ อ................................................................ผู้ขาย
(
)
ในนาม ..........................................................................จากัด
ลงชื่ อ................................................................ผู้ซื้อ
(
)
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ลงชื่ อ................................................................พยาน
(
)
ลงชื่ อ................................................................พยาน
(
)

