สั ญญาจะซื้อจะขายบ้ านและที่ดิน
ทำที่…………………………………
วันที่………… เดือน …………………… พ.ศ. ………

สัญญำนี้ทำขึ้นระหว่ำง ชื่อ-นำมสกุล……………………………………………………
อำยุ…………ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่…………….....ตรอก/ซอย.......................................
ถนน….....…………………….. ตำบล/แขวง …………………………………อำเภอ/
เขต…………………………………จังหวัด………………………………(ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ผูจ้ ะขำย”)
ฝ่ ำยหนึ่ง และ
ชื่อ-นำมสกุล……………………………………………………อำยุ…………ปี อยู่
บ้ำนเลขที่…………….....ตรอก/ซอย.......................................ถนน….....…………………….. ตำบล/
แขวง …………………………………อำเภอ/เขต…………………………………
จังหวัด………………………………
(ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “ผูจ้ ะซื้ อ”) อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ผูจ้ ะขำยและผูจ้ ะซื้ อตกลงทำสัญญำกัน มีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. อสั งหาริมทรัพย์ ทจี่ ะซื้อจะขาย
1. ผูจ้ ะขำยเป็ นเจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินโฉนดเลขที่…………………. ตำบล/แขวง
...……………………..
อำเภอ/เขต……………………………………
จังหวัด………………………………………………………...
เนื้อที่ตำมโฉนดรวมประมำณ………………………………….…… พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง จำนวน ..........
หลัง รำยละเอียดแสดงตำมแผนผังและโฉนดที่ดิน ซึ่ งแนบมำท้ำยสัญญำ และให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สัญญำ ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่ำ “ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง”
ข้ อ 2. ราคาซื้อขายและการชาระราคา

ผูจ้ ะขำยตกลงจะขำย และผูจ้ ะซื้ อตกลงจะซื้ อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงตำมรำยละเอียดในข้อ 1. ใน
รำคำ........................................... บำท (.........................................................................)
โดยผูจ้ ะซื้ อได้ตกลงแบ่งชำระรำคำให้ผจู ้ ะขำย ดังนี้
(2.1) ในวันทำสัญญำ ชำระเงินมัดจำทันที่ จำนวน.................................................. บำท
(........................................................................) โดยจ่ำยเป็ นเช็คธนำคำร……...
…………………………..สำขำ .................................................. เลขที่เช็ค………………………….ลง
วันที่...........................................................ให้แก่ผจู ้ ะขำย ซึ่ งผูจ้ ะขำยได้รับไว้แล้ว เงินจำนวนนี้คือเงินมัด
จำ และเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรชำระเงินตำมสัญญำนี้
(2.2) ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง ตำมข้อ 1. ชำระเงินส่ วนที่เหลือ
จำนวน .......................…………………… บำท (…....................………………………………………)
ข้ อ 3. การจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
(3.1) ผูจ้ ะขำยจะจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงตำมรำยละเอียด ข้อ 1. ให้แก่
ผูจ้ ะซื้ อ และผูจ้ ะซื้ อจำชำระเงินส่ วนที่เหลือให้แก่ผจู ้ ะขำย ภำยในวันที่............................................. หรื อ
ภำยในระยะเวลำ................................ วัน
(3.2) ผูจ้ ะขำยและผูจ้ ะซื้ อจำดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง ณ
สำนักงำนที่ดินจังหวัด..................................................................................
(3.3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอน ร้อยละ 2 ผูจ้ ะขำยและผูจ้ ะซื้ อจ่ำยคนละครึ่ ง
(3.4) ค่ ำ ภำษี หั ก ณ ที่ จ่ ำ ย ค่ ำ อำกร ร้ อ ยละ 0.5 หรื อ ค่ ำ ภำษี ธุ ร กิ จ เฉพำะ ร้ อ ยละ 3.3 และค่ ำ
นำยหน้ำ ผูจ้ ะขำยเป็ นผูร้ ับภำระเองทั้งสิ้ น
ข้ อ 4. การส่ งมอบทีด่ ิน และสิ่ งปลูกสร้ าง
ผูจ้ ะขำยยินยอมให้ผูจ้ ะซื้ อเข้ำตรวจสอบที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำงภำยใน...........วัน ก่ อนวันจด
ทะเบียนโอนกำรรมสิ ทธิ์ โดยถ้ำหำกที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงตรงตำมที่ระบุในข้อ 1. และเอกสำรแนบ ผู ้
จะซื้ อจึงยอมให้มีกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ และหลังจำกกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ พร้อมชำระเงินส่ วนที่เหลือ ผูจ้ ะขำย
จะส่ งมอบที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงแก่ผจู ้ ะซื้ อทันที
ข้ อ 5. การโอนสิ ทธิตามสั ญญาและคารับรองของผู้จะขาย
(5.1) ในช่ วงเวลำที่ สัญญำมี ผลบังคับใช้ ผูจ้ ะซื้ อไม่มีสิทธิ โอนสิ ทธิ จะซื้ อจะขำยที่ ดินพร้ อมสิ่ ง
ปลูกสร้ำงให้แก่บุคคลอื่น นอกจำกจะได้รับควำมยินยอมเป็ นหนังสื อจำกผูจ้ ะขำย
(5.2) กำรโอนสิ ทธิ ตำมสัญญำจะซื้ อจะขำยไปยังบุคคลอื่น ผูจ้ ะซื้ อต้องเสี ยค่ำธรรมเนี ยมกำรโอน
สิ ทธิ ให้ผจู ้ ะขำยในอัตรำครั้งละ....................................... บำท (...............................................................)

(5.3) ผูจ้ ะขำยรับ รองว่ำมี สิท ธิ ในกำรขำยที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู ก สร้ ำงโดยสมบู รณ์ และรั บรองว่ำ
ปรำศจำกภำระผูกพัน ใดๆ ภำระจำยอม กำรรอนสิ ท ธิ หรื อสิ ท ธิ เรี ยกร้ องใดๆ และไม่มี สิ ท ธิ ก่ อภำระ
ผูกพันเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สัญญำนี้มีผลบังคับใช้
(5.4) ผูจ้ ะขำยต้องรั บ ผิดชอบหนี้ สิ นใด ๆ ที่ ติดพันอยู่ โดยจะช ำระหนี้ ให้หมดสิ้ น ก่ อนวันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
ข้ อ 6. การผิดสั ญญาและการระงับสั ญญา
(6.1) กรณี ผจู ้ ะซื้ อผิดสัญญำไม่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ตำมรำยละเอียดข้อ 3. และชำระเงิน
ส่ วนที่เหลือตำมรำยละเอียดข้อ 2. ผูจ้ ะขำยมีสิทธิ บอกเลิกสัญญำและริ บเงินมัดจำทั้งหมด
(6.2) กรณี ผูจ้ ะขำยผิดสัญญำไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้ผจู ้ ะซื้ อตำมรำยละเอียดข้อ 3. ผูจ้ ะ
ซื้ อมีสิทธิ ฟ้องร้องบังคับคดีให้ผจู ้ ะขำยปฏิบตั ิตำมสัญญำได้ทนั ที และมีสิทธิ เรี ยกร้องเงินมัดจำทั้งหมดคืน
และค่ำเสี ยหำยอื่น ๆ จำกผูจ้ ะขำยได้
ข้ อ 7. ข้ อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ
(7.1) กรณี ตอ้ งคิ ดดอกเบี้ ยต่อกัน ผูจ้ ะซื้ อและผูจ้ ะขำยตกลงใช้อตั รำดอกเบี้ ยร้ อยละ ...... ต่อปี
นับตั้งแต่วนั ผิดนัด
(7.2) กรณี ที่มีกำรปรับเปลี่ ยนหรื อเลื่อนระยะเวลำโดยกำรตกลงของคู่สัญญำ ไม่ทำให้สิทธิ กำร
บอกเลิกสัญญำของคู่สัญญำหมดไป
(7.3) กำรบอกกล่ ำวหรื อทวงถำม ต้องท ำเป็ นหนังสื อไปยังภู มิ ลำเนำของคู่ สัญญำอี กฝ่ ำย โดย
ยึดถือตำมที่อยูต่ ำมที่ระบุไว้ในสัญญำ หรื อตำมที่อยูอ่ ื่นตำมที่คู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งได้แจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้อีกฝ่ ำยทรำบ หำกเป็ นกำรแจ้งทำงไปรษณี ยใ์ ห้ทำส่ งแบบลงทะเบียน และถื อว่ำคู่สัญญำอีกฝ่ ำยได้รับ
แจ้งตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อดังกล่ำว
เพื่อเป็ นหลักฐำน ผูจ้ ะซื้ อและผูจ้ ะขำย ได้ลงลำยมือไว้เป็ นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขำ้ งต้น
ลงชื่อ…………………………………… ผูจ้ ะขำย ลงชื่อ………………………………………. ผูจ้ ะซื้ อ
(……………………………………)
(……………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………… พยำน
(……………………………………)

ลงชื่อ………………………………………. พยำน
(……………………………………….)

