
 สัญญาจะซ้ือจะขายที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
(โครงการ………………………..) 

 
 สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนเม่ือวนัท่ี……………………….ณ บริษทั……………………………จาํกดั 
ระหวา่ง………………………………..โดย…………………………………กรรมการผูมี้อาํนาจ สาํนกั 
งานตั้งอยูเ่ลขท่ี …………….ตรอก/ซอย……………………ถนน ……………….ตาํบล…………ซ่ึงต่อ 
ไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูจ้ะขาย”   ฝ่ายหน่ึงกบั …………………………………………………………. 
ถือบตัร……………………………………เลขท่ี ……….………………………ออกให ้ณ …………… 
เม่ือวนัท่ี……………อยูบ่า้นเลขท่ี………………ตรอก/ซอย……………………ถนน………………….. 
ตาํบล/แขวง…………………………อาํเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั………….ซ่ึงต่อไป 
ในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูจ้ะซ้ือ” ฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสัญญากนัดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 
 ข้อ  1.   ผูจ้ะขายตกลงขายและผูจ้ะซ้ือตกลงซ้ือท่ีดินบางส่วนของโฉนดเลขท่ี……………..เลขท่ี 
ท่ีดิน……………………ตาํบล/แขวง………………………อาํเภอ/เขต…………………………………. 
จงัหวดั…………………………เน้ือท่ีท่ีดิน…………………ไร่………….งาน………..ตารางวา ตรงกบั 
แบบแปลงหมายเลข……………………………พร้อมดว้ยส่ิงก่อสร้างแบบบา้นพกัอาศยัแบบ…………. 
จาํนวน…………………………หลงั ในราคาท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นเงินจาํนวน……………บาท 
(………………………………………………………….) 
 ข้อ  2.   โดยผูจ้ะซ้ือตกลงชาํระเงินตามขอ้ 1) ใหแ้ก่ผูจ้ะขายดงัน้ี 

2.1 ชาํระเงินจาํนวน…………บาท (………………………………) ใหแ้ก่ผูจ้ะขายแลว้    
ในวนัทาํสัญญาจองการซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างก่อนหนา้วนัทาํสัญญาน้ีและชาํระ เงินในวนัทาํสัญญา
น้ี  ใหอี้กจาํนวน……………………….บาท (……………………………………….) ซ่ึงผูจ้ะขายไดรั้บ
ไวเ้รียบร้อยแลว้ 
  2.2 ส่วนท่ีเหลือจาํนวน…………บาท (………………………………) ผูจ้ะซ้ือตกลง
ชาํระใหแ้ก่ผูจ้ะขายเป็นรายงวดเดือนดงัน้ี 
   งวดท่ี  1 ชาํระภายในวนัท่ี………..ของเดือน……………..พ.ศ. …………… 
   จาํนวนเงิน………………………….…บาท (………………………………)  
   งวดท่ี  2 ชาํระภายในวนัท่ี………..ของเดือน……………..พ.ศ. …………… 
   จาํนวนเงิน………………………….…บาท (………………………………)  
   งวดท่ี  3 ชาํระภายในวนัท่ี………..ของเดือน……………..พ.ศ. …………… 
   จาํนวนเงิน………………………….…บาท (………………………………)  



ข้อสังเกต หากจาํนวนงวดในขอ้  2.2 มีมากกวา่น้ีใหเ้พิ่มจาํนวนงวดเดือนดงักล่าวไปจนครบ 
 และงวดสุดทา้ยจาํนวน..………………………….…บาท (………………………………..…) 
ผูจ้ะซ้ือตกลงชาํระใหแ้ก่ผูจ้ะขายในวนัท่ี……………………….ซ่ึงเป็นวนัท่ีผูจ้ะขายไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ ณ สาํนกังานท่ีดิน………………………………… 
โดยผูจ้ะขายไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูจ้ะซ้ือใหไ้ดท้ราบล่วงหนา้ก่อนเป็นเวลาอยา่งนอ้ย…………วนั 
และผูจ้ะซ้ือรับรองวา่พร้อมท่ีจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิตามท่ีผูจ้ะขายไดน้ดัดงักล่าวไว ้
 อน่ึง  หากปรากฏวา่มีการรังวดัสอบเขตท่ีดินก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ปรากฏวา่ท่ีดิน
ตามขอ้  1)  มีจาํนวนเน้ือท่ีท่ีดินเพิ่มข้ึนหรือลดลงกวา่ท่ีระบุไว ้ผูจ้ะซ้ือและผูจ้ะขายตกลงใหมี้การลดและ
เพิ่มราคาในส่วนท่ีเพิ่มหรือลดลงกวา่ท่ีระบุไวผู้จ้ะซ้ือและผูจ้ะขายตกลงใหมี้การลดและเพิ่มราคาในส่วน
ท่ีเพิ่มหรือลดลงดงักล่าวไดต้ามความเป็นจริง โดยคิดในราคาท่ีดิน ตารางวาละ ………………….บาท 
(………….………………………………..…) โดยผูจ้ะซ้ือจะชาํระใหแ้ก่ผูจ้ะขายในวนัก่อนจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิ 
 ข้อ  3.  ในกรณีท่ีผูจ้ะซ้ือชาํระเงินตามสัญญาน้ีให้แก่ผูจ้ะขายดว้ยเช็คหรือตัว๋เงินอ่ืนจะตอ้งลง
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระเงินตามเช็คหรือตัว๋เงินนั้นไม่เกินวนัครบกาํหนดชาํระเงินในแต่ละงวดท่ีกาํหนดไว้
ในสัญญาฉบบัน้ี และจะถือวา่การชาํระหน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูจ้ะขายไดรั้บเงินตามเช็คหรือตัว๋เงินนั้น
เรียบร้อยแลว้ 
 ผูจ้ะซ้ือยนิยอมจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ……………………………ต่อปี หรือลงตามเพดาน
สูงสุดของอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชยใ์นขณะนั้น   พร้อมทั้งเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ……….ต่อเดือน 
เพื่อชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูจ้ะขายสาํหรับหน้ีใด ๆ   ท่ีผูจ้ะซ้ือนดัชาํระหน้ีตามสัญญาน้ีไปจนกวา่
ผูจ้ะขายจะไดรั้บชาํระหน้ีจากผูจ้ะซ้ือจนเสร็จส้ิน แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีผูจ้ะขายถือวา่ผูจ้ะซ้ือเป็น
ฝ่ายผดิสัญญา 
 ข้อ  4.  ผูจ้ะขายตกลงจะดาํเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาน้ี
ใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือเม่ือผูจ้ะซ้ือไดช้าํระเงินตามขอ้ 2)   ใหแ้ก่ผูจ้ะขายครบถว้นแลว้ โดยคู่สัญญาจะตอ้งจดัเตรียม
เอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นในการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิและจะตอ้งส่งคู่ฉบบัสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างฉบบัน้ีคืนใหแ้ก่ผูจ้ะขายก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
 ข้อ  5.  ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาฉบบัน้ี ผูจ้ะซ้ือตก
ลงเป็นผูรั้บภาระในการชาํระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพียงฝ่ายเดียว 
 ข้อ  6.  ในระหวา่งท่ีผูจ้ะซ้ือชาํระราคาท่ีดินใหแ้ก่ผูจ้ะขายตามขอ้ 2) หรือในกรณีท่ีผูจ้ะซ้ือผดินดั
ไม่ชาํระหน้ีอยา่งใดในสัญญาน้ี   ผูจ้ะขายจะนาํเอาท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวไปใหผู้อ่ื้นเช่าโดยตรง
หรือปริยาย   หรือทาํนิติกรรมใด ๆ อนัจะเป็นผลผกูพนัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 
รวมทั้งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูจ้ะขายหรือเจา้ของท่ีดินขา้งเคียงไม่วา่ดว้ยประการใด 



 ข้อ  7.  ในระหวา่งการก่อสร้างผูซ้ื้อจะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มาทาํงานเพิ่มเติมต่อจากแบบก่อสร้าง
และ/หรือรายการจากท่ีมีอยูใ่นสัญญาน้ีไม่ได ้  เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูจ้ะขายเป็นหนงัสือก่อน 
 ผูจ้ะขายยนิยอมใหผู้จ้ะซ้ือหรือตวัแทนเขา้ตรวจอาคารท่ีก่อสร้างเป็นคร้ังคราวตามโอกาสท่ี
เหมาะสม  แต่ผูจ้ะซ้ือจะตอ้งไม่ขดัขวางหรือรบกวนการก่อสร้าง 
 ข้อ  8.  โดยท่ีผูจ้ะขายและผูจ้ะซ้ือต่างมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้ท่ีดินในบริเวณแห่งน้ีเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
ชั้นดีมีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย   อีกทั้งเพื่อประโยชน์สุขของผูจ้ะซ้ือและผูอ้าศยัทั้งหลาย 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงใหข้อ้ความต่อไปน้ีเป็นสาระสาํคญัของสัญญาน้ีดว้ย ซ่ึงถา้คู่สัญญาทั้งหลาย     
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงใหข้อ้ความต่อไปน้ีเป็นสาระสาํคญัของสัญญาน้ีดว้ย   ซ่ึงถา้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดประพฤติผดิสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด   คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้นัที 
  8.1 ผูจ้ะซ้ือสัญญาวา่จะไม่นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีซ้ือไปเป็นอู่ซ่อมรถยนตอุ์ปกรณ์
เคร่ืองจกักลทุกชนิด   หรือประกอบการคา้ของเก่า หรือประกอบการคา้อ่ืนใดท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชนตลอดจนขดัต่อกฎหมาย 
  8.2 ผูจ้ะซ้ือสัญญวา่จะไม่ทาํการติดตั้งป้ายหรือแผงโฆษณาหรือขอ้ความอ่ืนใดใน
ทางการโฆษณากบัตวัอาคาร   หรือบริเวณท่ีอยูอ่าศยั    บริเวณถนน ทางเดิน หรือสาธารณะ   อนัเป็นการ
ขดัต่อเจตนารมณ์ของท่ีพฒันาแห่งน้ี 
  8.3  ผูจ้ะซ้ือรับรองวา่จะไม่ใชถ้นน  ทางเดิน  หรือท่ีสาธารณะในการแข่งขนัรถยนต ์ 
รถจกัรยานยนต ์  จกัรยาน   หรือพาหนะอ่ืนใดอนัก่อใหเ้กิด  อนัตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย อนามยั  เสรีภาพ  
ทรัพยสิ์น  หรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดของบุคคลอ่ืน 
  8.4  เพื่ออาํนวยและคุม้ครองประโยชน์แก่ผูจ้ะซ้ือเป็นส่วนร่วม  ผูจ้ะซ้ือตอ้งไม่ใชห้รือ
ยนิยอมใหบ้ริเวณของผูจ้ะซ้ือหรือผูใ้ชท่ี้ดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของท่ีดินท่ีจะซ้ือขายเป็น
ทางผา่นเขา้ไปในหรือนอกเขตท่ีดินท่ีจะซ้ือขาย หรือเป็นทางผา่นไปใชท้าง ซอย ถนน  ในบริเวณ    หรือ
นอกบริเวณท่ีดินซ่ึงผูจ้ะขายพฒันาอยู ่ รวมทั้งตอ้งไม่ให้หรือยนิยอมใหบ้ริวารของผูจ้ะซ้ือ   หรือยนิยอม
ใหผู้อ่ื้นใชเ้พื่อการติดตั้ง  วางสาย และ/หรือฝังท่อสาํหรับการไฟฟ้า  นํ้าประปา   โทรศพัท ์  ทางระบายนํ้า  
ส่ิงปลูกสร้างตลอดจนสาธารณูปโภค   อ่ืนใดบนพื้นดิน   หรือใตดิ้นดว้ย  ทั้งน้ี  เวน้แต่จะไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูจ้ะขายเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
  8.5 ในกรณีผูจ้ะซ้ือแกไ้ข   ต่อเติม ดดัแปลงใด ๆ ในตวัอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างผูจ้ะซ้ือ
จะตอ้งใชช้ายคาหรือส่วนท่ีอยูน่อกสุดของอาคารมีระยะห่าง   จากแนวเขตท่ีดินท่ีติดต่อกบัถนน ทางเดิน
สาธารณะทะเลสาป    หรือคลองสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร 
  8.6 ร้ัวดา้นหลงัจะตอ้งมีความสูงไม่เกิน   2.10 เมตร   จากระดบัทางเทา้ ยกเวน้ร้ัว
ดา้นขา้งและดา้นหนา้ท่ีติดกบัถนนใหมี้ความสูงไดไ้ม่เกิน 1.70 เมตร   จากระดบัทางเทา้ และใหใ้ชร้ั้ว
โปร่งทั้งหมด หรือปลูกตน้ไม ้  หรือแบบท่ีผูจ้ะขายเป็นผูก้าํหนด 



  8.7 ผูจ้ะขายหรือตวัแทนของผูจ้ะขายมีอาํนาจในการหา้มมิใหย้านพาหนะของผูจ้ะซ้ือ 
บริวารหรือลูกจา้งของผูจ้ะซ้ือ   หรือบุคคลอ่ืนใดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้ของผูจ้ะขายผา่น
เขา้ออกบริเวณท่ีอยูอ่าศยั   จนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กขอ้บงัคบัและระเบียบของผูจ้ะขาย 
  8.8 เพื่อใหก้ารพฒันาท่ีดินแห่งน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัโดยสมบูรณ์แบบ และเพื่อประโยชน์สุข
ของผูท่ี้เขา้อยูอ่าศยั   ผูจ้ะขายจะทาํการจดัใหมี้สาธารณูปโภคและบริการท่ีจาํเป็นข้ึนในบริเวณท่ีพฒันา
แห่งน้ี โดยคิดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   ในอตัราจาํนวนท่ีดินแปลงละ………….บาท ต่อเดือน    บริการดงักล่าว   
เช่น ยามรักษาการณ์ แสงสวา่งในทางสาธารณะ    (ไฟแสงนวล)   รักษาความสะอาดทางระบายและท่อ
ระบายนํ้า เป็นตน้ 
  อตัราค่าบริการดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงข้ึนลงไดโ้ดยทางผูจ้ะขายสงวนสิทธ์ิมิไดท้าํการ
บอกกล่าวแต่ประการใด   และในอนาคตผูจ้ะขายได้ทาํการจดัตั้งชมรมหรือสมาคมของผูอ้ยู่อาศยัเพื่อ
ดาํเนินการดูแลรักษาสาธารณูปโภคและบริการดงักล่าว  ซ่ึงผูจ้ะซ้ือสัญญาวา่จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ
สมาคมตามระเบียบการปฏิบติัของชมรมหรือสมาคมนบัแต่วนัลงนามในสัญญาน้ี   และยินยอมลงลายมือ
ช่ือในระเบียบขอ้บงัคบัของชมรมหรือสมาคมท่ีจดัตั้งข้ึน 
  กรณีท่ีผูจ้ะซ้ือไดโ้อนกรรมสิทธ์ิแลว้และมีความจาํเป็นจะตอ้งทาํการจาํหน่ายจ่ายโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างพร้อมท่ีดิน  หรือ ให้บุคคลใดเช่าแลว้  ผูจ้ะซ้ือรับรองว่าจะให้ผูรั้บ
โอนกรรมสิทธ์ิหรือผูเ้ช่าสมคัรเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมโดยรับภาระค่าใช้จ่าย  และปฏิบติัตาม
สัญญาขอ้น้ีและระเบียบวาระขอ้บงัคบัของชมรมหรือสมาคม 
 ข้อ  9.  หากผูจ้ะซ้ือมีความประสงคห์รือจาํเป็นจะตอ้งทาํการโอนกรรมสิทธ์ิเรียกร้องตามสัญญา
จะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้แก่บุคคลอ่ืน  ให้ผูจ้ะซ้ือแจ้งความประสงค์หรือความจาํเป็น
ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูจ้ะขายก่อน  โดยท่ีผูจ้ะขอรับโอนสิทธิเรียกร้องจะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นท่ีจะเขา้ทาํนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยไ์ด้ และผูจ้ะขอรับโอนสิทธ์ิน้ีจะตอ้งดาํเนินการ
ปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ีทุกประการ     ในการโอนสิทธิดงักล่าวผูจ้ะซ้ือยินยอมชาํระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนเงิน ………………………บาท (………………………….)  ใหแ้ก่ผูจ้ะขาย 
 ข้อ 10.  หากผูจ้ะซ้ือผิดนดัไม่ชาํระราคาท่ีตกลงไวใ้นขอ้  2)  ไม่วา่งวดหน่ึงงวดใดก็ดี    หรือผิด
สัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดก็ดี   ให้ถือวา่ผูจ้ะซ้ือเป็นฝ่ายผิดนดัผิดสัญญาจะซ้ือจะขายฉบบัน้ี   ผูจ้ะขายมีอาํนาจ
ในการบอกเลิกสัญญาไดท้นัทีโดยมิตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหนา้  และบรรดาเงินท่ีไดใ้ชม้าแลว้ก่อนท่ีจะ
มีการบอกเลิกสัญญาน้ีผูจ้ะขายมีสิทธ์ิริบเอาไวท้ั้งส้ิน   ทั้งน้ี  ไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีผูจ้ะขายจะเรียกร้อง     
ค่าเสียหายและดอกเบ้ียอตัราตามท่ีระบุไวใ้นขอ้  3)   วรรคสอง   อนัเกิดจากการผิดสัญญาน้ีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงต่างหาก 

ในกรณีท่ีผูจ้ะขายไดผ้อ่นเวลาต่าง ๆ   ตามสัญญาน้ีใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือหาทาํให้สิทธิของผูจ้ะขายท่ีมีอยุ่
ตามสัญญาฉบบัน้ีเสียไปแต่อยา่งใดไม่ 



ในทาํนองเดียวกนั   หากผูจ้ะขายผิดสัญญาไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้แก่ผูจ้ะซ้ือผู ้
จะซ้ือมีสิทธิฟ้องบงัคบัคดีใหป้ฏิบติัตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผูจ้ะขายไดเ้ป็นส่วนหน่ึงต่างหาก 

ข้อ  11.   เม่ือผูจ้ะซ้ือผดิสัญญาไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ   ผูจ้ะซ้ือยนิยอมใหผู้จ้ะขายขายท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาน้ีใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือรายอ่ืนต่อไปไดท้นัที 

บรรดาเอกสารหรือหนังสือบอกกล่าวใด ๆ  ท่ีผูจ้ะขายมีไปถึงผูจ้ะซ้ือหรือปิดไว ้ ณ  
สถานท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสัญญาน้ีใหถื้อวา่ผูจ้ะซ้ือไดท้ราบขอ้ความนั้นแลว้ 

ในกรณีท่ีผูจ้ะซ้ือยา้ยท่ีอยูห่รือภูมิลาํเนา   ให้เป็นหนา้ท่ีของผูจ้ะซ้ือดาํเนินการแจง้ให้ผู ้
จะขายทราบถึงการเปล่ียนแปลงเช่นวา่นั้นภายใน………..วนั   นบัแต่มีการโยกยา้ย มิฉะนั้นถือวา่ผูจ้ะซ้ือ
ยงัคงมีสถานท่ีอยูด่งัเดิมท่ีปรากฏในสัญญาน้ี 
 ข้อ  12.   นอกเหนือจากกรณีผูจ้ะขายสามารถทาํการบอกเลิกสัญญากบัผูจ้ะซ้ือไดต้ามขอ้  8)  
แลว้  ผูจ้ะซ้ือยนิยอมใหผู้จ้ะขายบอกเลิกสัญญากบัผูจ้ะซ้ือในกรณีอ่ืนใดไดอี้กตามแต่ผูจ้ะขายจะพิจารณา
เห็นสมควรทั้งตอ้งไม่เป็นการขดักบัจารีตประเพณี    ศีลธรรมอนัดี หรือความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
ทั้งน้ี  ผูจ้ะขายจะตอ้งคืนเงินท่ีไดท้าํการรับไวจ้ากผูจ้ะซ้ือพร้อมดอกเบ้ียในอตัราท่ีเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย
สูงสุดของการฝากเงินประเภทออมทรัพยก์บัทางธนาคารในขณะท่ีมีการบอกเลิกสัญญานั้น   และชาํระ
ภายในระยะเวลา……………วนัหลงัจากวนัท่ีทาํการบอกเลิกสัญญาดงักล่าว 
  สัญญาน้ีถูกทาํข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเขา้ใจขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัแลว้จึงไดท้าํการลงลายมือช่ือไวพ้ร้อมประทบัตราเป็นสําคญั (ถา้มี)  ต่อ
หนา้พยาน และเก็บสัญญาไวฝ่้ายละฉบบั 
   
ลงช่ือ……………………………………ผูจ้ะขาย /แทน ลงช่ือ……………………………….…ผูจ้ะ.ซ้ือ 
      (………………………………………)            (………………………………….…) 
ลงช่ือ……………………………………พยาน         ลงช่ือ……………………………….…พยาน 
        (………………………………………)            (……………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


