สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจาแบบทั่วไป
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ เมื่อวันที่ ……………………………………………………………………. ณ ที่
บ้ านเลขที่ ………………………………………………………………………………………………….
ระหว่ างข้ าพเจ้ า………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...อยู่
บ้ านเลขที่ …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………... ซึ่ งต่ อไป
ในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า ผู้ขาย ฝ่ ายหนึ่ง กับข้ าพเจ้ า……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………... อยู่
บ้ านเลขที่ …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………... ซึ่ งต่ อไป
ในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า ผู้ซื้อ อีกฝ่ ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงกัน มีข้อความดังต่ อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงจะซื ้อที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………………………
เลขที่ดิน…………………………ตาบล………………………………….อาเภอ…………………………….
จังหวัด……………………….ซึ่ งมีเนือ้ ที่ดินประมาณ………………………ไร่ ………………………….งาน
…………………………..ตารางวา อันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผู้ขาย ไม่ มีภาระติดพันแต่ อย่ างใดในราคาตารางวา
ละ………………………บาท (………………………………………) รวมเป็ นเงิน…………………….บาท
(……………………………………………) พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง…………………………………………….
จานวน………………………………หลัง/คูหา………………………………….ชั้น เลขที่ …………………
ถนน…………………………..ตรอก/ซอย……………………………ตาบล/แขวง…………………………. อาเภอ/
เขต……………………………จังหวัด………………………………ในราคา…………………...บาท
(……………………………………………)
รวมเป็ นจานวนเงินที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างดังกล่ าวเป็ นจานวนเงินทั้งสิ ้น……………….. บาท
(………………………………………….)
ข้ อ 2. ในวันทาสัญญานีผ้ ้ ซู ื ้อได้ วางเงินมัดจาไว้ ให้ กับผู้ขายเป็ นจานวนเงิน ………………..บาท
(………………………………) โดยชาระเป็ น………………………….เช็คธนาคาร………………………..
เลขที่ …………………………ลงวันที่ ……………………………สั่งจ่ ายจานวนเงิน……………………บาท
(……………………………………………….) ซึ่ งผู้ขายได้ รับไว้ แล้ วในวันทาสัญญานี ้
ส่ วนที่ยงั ค้ างอยู่อีก……………………………..บาท (………………………………………...) ผู้ซื้อ
ตกลงจะชาระให้ ผ้ ขู ายภายในกาหนด………………………วัน/เดือน นับแต่ วนั ทาสัญญานี ้ หากวันครบกาหนด
ตรงกับวันหยุดราชการให้ เลื่อนไปวันเปิ ดที่ทาการ

ผู้ขายตกลงจะไปทาการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินดังกล่ าวตามสั ญญานีพ้ ร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง ณ สานัก
ที่ดิน………………………………….โดยปลอดภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ ้น และระหว่ างสัญญานีจ้ ะไม่ กระทาด้ วย
ประการใดอันเกี่ยวกับที่ดินอันจะทาให้ ผ้ ซู ื ้อเสี ยหาย
ข้ อ 3. ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ผ้ ู……………………………………………………… จะ
เป็ นผู้เสี ยค่ าธรรมเนียมแทนผู้…………………………………………………..สาหรั บค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ผู้…………………………………………………………จะเป็ นผู้ออก……………………………………….
ข้ อ 4. เงื่อนไขข้ อตกลงอื่นๆ (หากมี)
ผู้ซื้ออาจลงชื่ อบุคคลอื่ นเป็ นผู้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ กไ็ ด้ โดยผู้ขายต้ องยินยอมกรณี ที่ดินที่ซื้อขาย
ติดจานอง ผู้ขายจะทาการไถ่ ถอนก่ อน หรื อในวันโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
ให้ ผ้ ซู ื ้อ
สัญญานีใ้ ห้ มีผลบังคับตกทอดมรดกไปยังคู่สัญญาของทั้งสองฝ่ าย
ข้ อ 5. หากผู้ซื้อผิดสั ญญาไม่ ไปรั บทาการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ณ สานักงานที่ดิน……………
…………………………………ภายในกาหนดเวลาข้ างต้ น หรื อไม่ ชาระเงินส่ วนที่ค้าง ผู้ซื้อยินยอมให้ ผ้ ขู าย
บอกเลิกสัญญาและริ บเงินมัดจาทั้งหมดที่วางไว้ ให้ ผ้ ขู ายได้ โดยไม่ มีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใดๆ
ในกรณี ที่ผ้ ขู ายผิดสัญญาไม่ ยอมไปทาการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินให้ ผ้ ซู ื ้อ ผู้ขายยินยอมให้ ผ้ ซู ื ้อเรี ยกเงินค่ าปรั บ
จานวน………….……เท่ าของจานวนเงินมัดจา กับยินยอมให้ ผ้ ูซื้อฟ้ องศาลบังคับให้ ผ้ ขู ายปฏิ บัติตามสัญญา

สัญญานีไ้ ด้ ทาขึน้ เป็ นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความของ
สัญญานีด้ ีโดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่ อไว้ เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยาน
ลงชื่ อ……………………………………..ผู้ขาย
ลงชื่ อ……………………………………..คู่สมรสให้ ความยินยอม
ลงชื่ อ……………………………………..ผู้ซื้อ
ลงชื่ อ……………………………………..คู่สมรสให้ ความยินยอม
ลงชื่ อ……………………………………..พยาน
ลงชื่ อ……………………………………..พยาน

