สัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ (น.ส.๓ ก.)
ทาที่ ………………………………..….
ที่ ……..เดือน…………………….…..พ.ศ………………
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ระหว่ าง…………………………………………...………...อายุ…..….ปี
อยู่บ้านเลขที่ …………...ถนน………………………………ตาบล/แขวง…………………………….
อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด………….….………….ซึ่ งต่ อไปในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า
“ผู้จะขาย” ฝ่ ายหนึ่งกับ…………………….……..อายุ…..……ปี อยู่บ้านเลขที่ ………..……….…
ถนน……………….………….ตาบล/แขวง……….….………………อาเภอ/เขต…….……….….….
จังหวัด…………….ซึ่ งต่ อไปในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่ อไปนี ้
ข้ อ ๑ ผู้จะซื ้อตกลงจะซื ้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินตามหนังสื อรั บรองการทาประโยชน์
(น.ส. ๓ ก.) ทะเบียนเลขที่ ………..……….เล่ มที่ ………....…….หน้ า…….เลขที่ดิน……………….
หมายเลข…………….แผ่ นที่ ………….…..ตาบล……….อาเภอ……….……จังหวัด………...….…..
จานวนเนือ้ ที่ประมาณ………………ไร่ ………..งาน………….ตารางวา ในราคาไร่ ละ.……….บาท
(…………………) รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ ้น………….บาท (…………………) ราคาที่ ดินนีผ้ ้ จู ะซื ้อ
และผู้จะขายตกลงจะซื ้อจะขายเป็ นการยกแปลง
ข้ อ ๒ ในวันทาสัญญานีผ้ ้ จู ะซื ้อได้ มดั จาเป็ นเงินจานวน………………….บาท……………)
ด้ วยเงินสด/เช็คธนาคาร……………………….สาขา…………………เช็คเลขที่ ……………………..
ลงวันที่ ……………จานวนเงิน…………………..…………บาท(………………………………)และ
ผู้จะขายได้ รับเงิน/เช็คดังกล่ าวเรี ยบร้ อยแล้ วโดยให้ ถือว่ าเป็ นมัดจานีเ้ ป็ นการชาระราคาที่ ดินบางส่ วน
สาหรั บเงินค่ าที่ ต้นที่ เหลืออี กจานวน………………..บาท (…………………..) ผู้จะซื ้อแบ่ งชาระให้ ผ้ ู
จะขายเป็ น………………….งวด ดังนี ้
งวดที่หนึ่ง ชาระในวันที่ ……………………เป็ นเงินจานวน…………….…….….……บาท
(………………..) ด้ วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………….สาขา………………………………….
เช็คเลขที่ ……………………………………..ลงวันที่ ………………………………………………...
จานวนเงิน…………………………บาท (……………………)

งวดที่สอง ชาระในวันที่ ………………………เป็ นจานวนเงิน…………………………บาท
(……………….) ด้ วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………สาขา………………..เช็คเลยที่ …………...
ลงวันที่ ………………….จานวนเงิน……………………………บาท (……………………….)
งวดที่สาม ชาระในวันที่ โอนกรรมสิ ทธิ ที่ดินที่จะซื ้อขายกันตามสัญญานีเ้ ป็ นจานวน
เงิน……………บาท (………………) ด้ วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………สาขา………………
เช็คเลขที่ …………….ลงวันที่ ……………..จานวนเงิน………………….บาท (………….………..)
ข้ อ ๓ ผู้จะขายรั บรองว่ าที่ ดินที่ จะขายเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผู้จะขายแต่ เพี ยงผู้เดี ยว และที่ ดิน
ดังกล่ าวปราศจากภาระผูกพัน การรอนสิ ทธิ สิ ทธิ ใด ๆ เหนือที่ดิน ตลอดจนการเวนคืนที่ดิน
ข้ อ ๔ ผู้จะขายรั บรองว่ าจะไม่ ขดุ หรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นขุดหน้ าดินบนดินที่ จะซื ้อจะขายนับแต่ วัน
ทาสัญญาฉบับนี ้
ข้ อ ๕ ผู้จะขายยินยอมให้ ผ้ จู ะซื ้อมีสิทธิ เข้ าไปใช้ และทาประโยชน์ ในที่ ดินที่ ทาสั ญญาจะซื ้อ
จะขายดังกล่ าวในสั ญญาข้ อ ๑ นับแต่ วันทาสั ญญานีไ้ ด้ อาทิ เช่ น การตักลูกรั ง การปรั บที่ การถมที่
การทาถนน การขออนุญาตในการปลูกสร้ าง การทาการก่ อสร้ างบนที่ ดิน การรั งวัด การจัดสรรโดย
ผู้จะขายยินยอมจะเป็ นผู้ลงนามในเอกสารแบบเรื่ องราว คาร้ องหรื อเอกสารที่ ต้องใช้ ประกอบในการ
ยื่นขออนุญาตต่ อทางราชการเพื่อทาประโยชน์ ในที่ดินตามสัญญาข้ อนี ้
ข้ อ ๖ ผู้จะขายยินยอมให้ ผ้ ูจะซื ้อให้ บุคคลอื่ นเข้ าเป็ นคู่สัญญาแทนผู้จะซื ้อ หรื อเป็ นผู้รับ
โอนกรรมสิ ทธ์ ในที่ ดินแทนผู้จะซื ้อได้ ทั้งนี โ้ ดยผู้จะซื ้อจะแจ้ งให้ ผ้ ูจะขายทราบถึ งการเลี่ ยนแปลง
ผู้เข้ าถือสิ ทธิ ตามสัญญานี ้
ข้ อ ๗
ผู้จะซื ้ อและผู้จะขายตกลงก าหนดวันจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ดินภายใน
วันที่ ………………………….ณ สานักงานที่ดินจังหวัด
ข้ อ ๘ ในกรณี ที่ผ้ จู ะซื ้อยังไม่ พร้ อมที่ จะรั บโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินไม่ ว่าด้ วยกรณี ใด ๆ ผู้จะขาย
ยินยอมผ่ อนผันเลื่ อนกาหนดวันโอนกรรมสิ ทธิ ที่ดินไปจนกว่ าผู้จะซื ้อจะพร้ อมรั บโอนกรรมสิ ทธ์
ที่ดินทั้งนีผ้ ้ จู ะซื ้อจะแจ้ งให้ ผ้ จู ะขายทราบล่ วงหน้ าเพื่อกาหนดวันโอนกรรมสิ ทธ์ ที่ดินใหม่

ข้ อ ๙ ผู้จะขายจะโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินและส่ งมอบที่ ดินให้ แก่ ผ้ ูจะซื ้ อโดยไม่ มีบุคคลใด
ครอบครองตลอดจนการทาประโยชน์ การเพาะปลูก การปลูกสร้ างใด ๆ บนที่ดินตามสัญญานี ้

ข้ อ 10 ค่ าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ค่ าอากรแสตมป์ ค่ าภาษีอากร ค่ านายหน้ า และ
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ผู้จะขายเป็ นผู้ชาระแต่ ฝ่ายเดียว
ข้ อ ๑๑ ผู้จะซื ้อผิดสัญญาข้ อใดก็ดี ให้ ถือว่ าผู้จะซื ้อผิดสัญญาและผู้จะขายมีสิทธิ ริบเงินมัดจา
ข้ อ ๑๒ ผู้จะขายผิดสั ญญาข้ อหนึ่ งข้ อใดก็ดี ผู้จะซื ้อมีสิทธิ ฟ้องบังคับให้ ผ้ จู ะขายต้ องจ่ าย
ค่ าเสี ยหายให้ แก่ ผ้ จู ะซื ้อเป็ น…………….เท่ าของเงินที่ผ้ จู ะขายได้ รับจากผู้จะซื ้อตามสัญญาข้ อ ๒
ข้ อ ๑๓ ผู้จะขายได้ ฝาก น.ส. ๓ ก. ดังกล่ าวในสัญญาข้ อ ๑ ไว้ กับผู้จะซื ้อ
สั ญญานี ท้ าขึน้ ไว้ เป็ นสองฉบับมีความตรงกัน คู่สัญญาได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในสั ญญา
โดยตลอดแล้ ว เห็นว่ าถูกต้ องจึงลงลายมือชื่ อไว้ เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยาน และต่ างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงซื่ อ……………………ผู้จะขาย
(……………………)
ลงซื่ อ……………………ผู้จะซื ้อ
(……………………)
ลงซื่ อ…………………….พยาน
(……………………)
ลงซื่ อ…………………….พยาน
(……………………)

