สัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ (เหมายกแปลง)
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
อยู่บ้านเลขที่ ………….ถนน………………..ตาบล/แขวง………………….อาเภอ/เขต……………
จังหวัด………….ซึ่ งต่ อไปในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า “ผู้จะซื้อ” อี กฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่ อไปนีค้ ื อ
ข้ อ ๑ ผู้จะขายเป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธ์ ที่ดินโฉนดเลขที่ …………..ระวางที่ ………………..
ตาบล…………………… อาเภอ…………….…….จังหวัด……………..……….มีเนือ้ ที่ ตามโฉนด
จานวน……………………………………..
ข้ อ ๒ ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื ้อตกลงจะซื ้อที่ดินดังกล่ าวในข้ อ ๑ โดยเป็ นการ
ซื ้อขายเหมายกแปลงเป็ นจานวนเงินทั้งสิ ้น……….……….….บาท (……………………)และใน
วันทาสัญญานีผ้ ้ จู ะซื ้อได้ ชาระเงินจานวน…………………... บาท (………………………...) โดย
ชาระ เป็ นเช็คธนาคาร………………สาขา ……….………..หมายเลยเช็ค……………………….
ลงวันที่ ……………………จานวนเงิน…………………….บาท (…………………….)เพื่อเป็ นการวางมัด
จาไว้ 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 ที่ดินที่จะซื ้อขายกันตามสัญญานีเ้ ป็ นเงินจานวน
………………………………..บาท (……………. ) ทั้งนีภ้ ายในวันที่ …………………………...
ข้ อ ๔ โดยเหตุที่การจะซื ้อจะขายในครั้ งนีเ้ ป็ นการขายเหมายกแปลง หากปรากฏใน
ภายหลังว่ าที่ ดินตามสั ญญานีม้ ีเนือ้ ที่ ขาดตกบกพร่ อง หรื อลา้ จานวนไปกว่ าที่ ระบุไว้ ในข้ อ ๑ แม้
จะเป็ นจานวนเท่ าใดก็ตาม ผู้จะซื ้อและผู้จะขายตกลงไม่ ถือว่ าเป็ นเหตุเลิกสั ญญา และหรื อเรี ยกร้ อง
ค่ าทดแทนใด ๆ ทั้งสิ ้น

ข้ อ ๕ ค่ าภาษีอากร ค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ในการจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินตามสัญญานี ้ 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 ูจะซื ้อ ในกรณี ที่ผ้ ูจะซื ้อจะต้ องยื่นแบบเรื่ องราวคาร้ องเพื่ อขออนุญาตต่ อ
ทางราชการเพื่อทาประโยชน์ หรื อปรั บปรุ งที่ดินตามสัญญานี ้ โดยผู้จะขายยินยอมจะเป็ นผู้ลงลายมือ
ชื่ อในเอกสารแบบเรื่ องราวคาร้ องหรื อเอกสารที่ ต้องใช้ ประกอบในการยื่นขออนุญาตดังกล่ าวทันที
ตามที่ ผ้ จู ะซื ้อได้ แจ้ งให้ ผ้ จู ะขายทราบและส่ งเอกสารต่ าง ๆ ดังกล่ าวมาให้ ผ้ ูจะขายลงลายมือชื่ อทุก
ครั้ 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 ูจะขายไว้ แล้ วทั้งหมด และถ้ าผู้จะขายผิดสั ญญาข้ อหนึ่ งข้ อใดก็ดี ผู้จะขายยอมให้
ผู้จะซื ้อบังคับผู้จะขายให้ ปฏิ บัติตามสั ญญานี ้ได้ ทั้งนี ้ไม่ เป็ นการตัดสิ ทธิ ผ้ ูจะซื ้อในอันที่ จะเรี ย ก
ค่ าเสี ยหายจากผู้ขายถ้ าหากจะพึงมี
สั ญญานีท้ าขึน้ ไว้ เป็ นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ อ่าน
และเข้ าใจข้ อความในสั ญญาโดยตลอดแล้ ว จึ งลงลายมื อชื่ อไว้ เป็ นสาคัญ ต่ อหน้ าพยาน และต่ าง
ยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงซื่ อ……………………ผู้จะขาย
(……………………)
ลงซื่ อ……………………..ผู้จะซื ้อ
(……………………)
ลงซื่ อ…………………….พยาน
(……………………)
ลงซื่ อ……………………พยาน
(……………………)

