สัญญาจะซื ้อจะขายรถ
สัญญาฉบับนี ้ทาขึ ้น ณ .............................................................................................................
วันที่ .................................................... พ.ศ. ................. ระหว่าง ....................................... อายุ......................ปี
สัญชาติ................ ที่อยู่/ที่ตงส
ั ้ านักงาน เลขที่............. ตรอก/ซอย.................. ถนน......................................
หมูท่ ี่......... ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต................................ จังหวัด.....................................
โทรศัพท์..........................โดย.................................................... ผู้มีอานาจกระทาการแทน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย
ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า "ผู้จะขาย" ฝ่ ายหนึ่ง กับ ...........................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................... ที่อยู่/ที่ตงส
ั ้ านักงาน เลขที่...............................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน........................ หมูท่ ี่.......... ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด........................................ โทรศัพท์................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า "ผู้จะซื ้อ"อีกฝ่ ายหนึ่ง
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงทาสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 คารับรองของผู้จะขาย
ผู้จะขายรับรองว่าผู้จะขายเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถ ประเภท..............................................................
ยี่ห้อ ........................................... รุ่น...........................ปี ....................... เกียร์ ..........................สี...................................
หมายเลขทะเบียน........................................หมายเลขเครื่ อง..........................................................หมายเลขตัวถังรถยนต์
..................................................................... ทังนี
้ ้ รายละเอียดของรถยนต์ปรากฏตามสมุดคูม่ ือทะเบียนรถยนต์แนบท้ าย
สัญญา และถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้
ข้ อ 2 ข้ อตกลงจะซื ้อจะขาย
ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื ้อตกลงจะซื ้อ รถ ตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ในสัญญานี ้ ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์และ
สิทธิครอบครองของผู้จะขาย ไม่มีจานากับผู้อื่นใด และ/หรื อ มีสญ
ั ญาเช่าซื ้อไว้ กบั ..............................................................
โดยมีข้อตกลงท้ ายสัญญาเช่าความว่า ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อ 3 ราคาจะซื ้อจะขาย
ผู้จะซื ้อและผู้จะขายตกลงจะซือ้ จะขาย รถ ตามสัญญานี ้ ในราคา.............................................บาท
(.....................................................................)
ข้ อ 4 การชาระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์
4.1 คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ผ้ จู ะซื ้อได้ ชาระเงินจอง/เงินวางมัดจา ณ วันที่ทาสัญญาฉบับนี ้
จานวนเงิน................................................บาท (...................................................)

เป็ น

4.2 ผู้จะซื ้อตกลงชาระราคารถ ที่เหลือ จานวน.................................................................บาท
(...........................................................) เป็ นงวด ๆ ดังนี ้
4.2.1 งวดที่ 1 จานวน........................................บาท (......................................)
ชาระภายในวันที่ ..........................................................
4.2.2 งวดที่ 2 จานวน........................................บาท (......................................)
ชาระภายในวันที่ ..........................................................
4.2.3 งวดที่ 3 จานวน........................................บาท (......................................)
ชาระภายในวันที่ .................................................................................
4.2.4 งวดสุดท้ าย จานวน........................................บาท (......................................)
ภายในวันที่...............................................
ข้ อ 5 หลักฐานการชาระเงิน
ในการชาระเงินค่ารถ ผู้จะขายต้ องออกหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้จะขาย
หรื อผู้รับเงินให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อ และผู้จะขายยอมรับว่าหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวเป็ นหลักฐานการชาระเงินค่ารถ
ข้ อ 6 การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถ ตามสัญญานี ้ให้ ผ้ จู ะซื ้อ เมื่อการชาระเงินค่ารถตามสัญญานี ้
ครบถ้ วนแล้ ว ผู้จะขายต้ องทาหนังสือสัญญาซื ้อขายร่วมกันขึ ้นอีก 1 ฉบับ หรื อจัดทาหนังสือมอบอานาจพร้ อมชุดโอนและรับ
โอนกรรมสิทธิ์รถให้ กบั ผู้จะซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจ
ข้ อ 7 ค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ รวมทังค่
้ าภาษีอากรในการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ(ถ้ ามี) ผู้จะ............................เป็ นผู้ออกทังสิ
้ ้น
ข้ อ 8 การก่อภาระผูกพัน
ภายหลังการทาสัญญาจะซื ้อจะขายรถตามสัญญานี ้แล้ ว ผู้จะขายต้ องไม่กระทาการใด ๆ
อันเป็ นเหตุให้ รถ ที่จะขายนันเกิ
้ ดภาระผูกพันเพิ่มขึ ้นกับบุคคลที่สาม
ข้ อ 9 การบอกเลิกสัญญา
หากผู้จะขายหรื อผู้จะซื ้อ ผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด ผู้จะขายหรื อผู้จะซื ้อมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา และ
สามารถดาเนินการตามสัญญาหรื อฟ้องร้ องคดีได้ ทนั ที

ข้ อ 10 สิทธิภายหลังการบอกเลิกสัญญา
10.1 เมื่อผู้จะขายผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใดแล้ ว ผู้จะขายยินยอมให้ ผ้ จู ะซื ้อเรี ยกเงินที่ผ้ จู ะซื ้อ
ได้ ชาระไปแล้ วทังหมดคื
้
นจากผู้จะขายพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที่ผ้ จู ะซื ้อได้ ชาระ
เงินไปรวมทังเรี
้ ยกค่าเสียหายอื่นอันพึงมีพงึ ได้
10.2 เมื่อผู้จะซื ้อผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใดแล้ ว ผู้จะซื ้อยินยอมให้ ผ้ จู ะขายหักเงินที่ผ้ จู ะซื ้อ
ชาระไว้ แล้ วเป็ นค่าเสียหายตามความเป็ นจริง ทังนี
้ ้ค่าเสียหายดังกล่าวต้ องมีจานวนไม่เกินเงินที่ผ้ จู ะซื อ้
ชาระไว้ แล้ วทังหมด
้
ถ้ ามีเงินเหลือหลังจากหักค่าเสียหายแล้ วให้ ผ้ จู ะขายเป็ นผู้พจิ ารณาคืนเงินให้ แก่ผ้ จู ะซื ้อตามดุลยพินิจ
ข้ อ 11 คาบอกกล่าว
การบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญานี ้ต้ องทาเป็ นหนังสือและแจ้ งไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ตามที่อยู่ข้างต้ น หรื อที่อยู่อื่นตามที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบ หาก
เป็ นการแจ้ งทางไปรษณีย์ให้ สง่ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่รับแจ้ งได้ รับแจ้ ง
ตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสือดังกล่าว
เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดย้ ายที่อยู่ต้องแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นหนังสือ
ข้ อ 12 เอกสารแนบท้ ายสัญญา
คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ ายสัญญาซึ่งคูส่ ญ
ั ญาได้ ลงนามกากับไว้
ทุก ๆ หน้ า เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาด้ วย
สัญญานี ้ทาขึ ้นเป็ นสองฉบับมีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความ
ในสัญญาโดยตลอดดีแล้ ว จึงลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน และ
เก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.......................................................(ผู้จะขาย)
(...........................................................)

ลงชื่อ.......................................................(ผู้จะซื ้อ)
(...........................................................)

ลงชื่อ.......................................................(พยาน)

ลงชื่อ.......................................................(พยาน)

(...........................................................)

(...........................................................)

ข้ อความใดไม่ใช้ ให้ ขีดฆ่าออกแล้ วคู่สญ
ั ญาลงลายมือชื่อกากับไว้ ทกุ แห่ง

