สัญญาแต่ งตัง้ ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ *********************************

ทำที่.............................................................................................
วันที่.............................................................................................

สัญญำนี ้ทำขึ ้นระหว่ำง...........................................................................................................................................................................อำยุ.......................ปี
อยู่เลขที่..............................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................
ซึง่ ต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผู้จะขำย” ฝ่ ำยหนึ่งกับ บริษัท เบสท์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ซ่งิ จากัด อยู่เลขที่ 257/6-7 ซอยลาดพร้ าว 101 ถนนลาดพร้ าว
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดย............................................................................................................ผู้รับมอบอำนำจ ซึง่ ต่อไปในสัญญำนี ้เรียกว่ำ
“ตัวแทน” อีกฝ่ ำยหนึ่ง ทังสองฝ่
้
ำยตกลงกันดังนี ้
ข้ อ 1. ผู้จะขำยในฐำนะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิที่จะขำยและประสงค์จะขำย..............................................................................................................................
โครงกำร ..........................................................อำคำรชุดเลขที่......................................................เลขที่....................................... เนื ้อที่......................... ตร.ว., ตร.ม.
เอกสำรสิทธิ์/โฉนดเลขที่........................................................................................เลขที่ดิน...........................................หน้ ำสำรวจ.................................................
ตำบล.........................................................อำเภอ.......................................................จังหวัด..............................................ซึง่ ต่อไปในสัญญำนี ้จะเรียกว่ำ “ทรัพย์สิน”
ผู้จะขำยประสงค์จะขำยทรัพย์สินดังกล่ำว พร้ อมอุปกรณ์สว่ นควบและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องทังหมดในรำคำรวม................................................................................บำท
้
(......................................................................................................................................) โดยในวันทำสัญญำนี ้ผู้จะขำยได้ สง่ มอบ
สำเนำโฉนด / เอกสำรสิทธิ์
สำเนำบัตรประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
หนังสือสัญญำซื ้อขำยที่ดิน (ท.ด.13)
อื่น ๆ...................................................................ไว้ ให้ แก่ตวั แทน
ข้ อ 2. ผู้จะขำยตกลงแต่งตังให้
้ ตวั แทนเป็ นผู้ติดต่อและจัดหำผู้ จะซื ้อ และมีกำรต่อรองรำคำทรัพย์ สินได้ หำกผู้จะขำยตกลงขำยทรัพย์ สินตำมรำคำที่ต่อรองนัน้
ผู้จะขำยตกลงให้ ตวั แทนได้ รับค่ำบำเหน็จในอัตรำร้ อยละ 3 (สำม) ของรำคำทรัพย์ สินที่ขำยได้ (ยังไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม) สำหรับทรัพย์ สินที่ รำคำซื ้อขำยต่ำกว่ำ
1,000,000 บำท (หนึ่งล้ ำนบำท) ผู้จะขำยตกลงให้ ตวั แทนได้ รับค่ำบำเหน็จ โดยคิดอัตรำ 30,000 บำท (สำมหมื่นบำท) (ยังไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม) และต้ องชำระให้
เสร็จสิ ้นภำยในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนัน้
ข้ อ 3. หำกผู้จะขำยตกลงให้ เช่ำทรัพย์สินข้ ำงต้ น ผู้จะขำยตกลงชำระค่ำบำเหน็จให้ แก่ตวั แทนเท่ำกับค่ำเช่ำ 1 เดือนต่อสัญญำเช่ำ 1 ปี , 1.5 เดื อนต่อสัญญำเช่ำ 2 ปี ,
2 เดือนต่อสัญญำเช่ำ 3 ปี โดยตกลงชำระให้ ในทันทีที่ทำสัญญำเช่ำ ซึง่ ผู้จะขำยตกลงให้ เช่ำทรัพย์สินข้ ำงต้ นเดือนละ...................................................................บำท
ข้ อ 4. สัญญำฉบับนี ้มีกำหนดเวลำ.....................วัน นับแต่วนั ที่ทำสัญญำนี ้ ถึงวันที่........................................................................และผู้จะขำยตกลงยินยอม
ให้ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ ตัวแทนมอบหมำยกระท ำกำรแทนตัวแทนเพื่อจัดหำผู้ซื อ้ ทรัพ ย์ สิน ดัง กล่ำวโดยยิน ยอมให้ ท ำกำรโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ ข่ำวสำร
ทำกำรตลำด ติดป้ำยหรือขำยตรง และอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยที่ตวั แทนเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ข้ อ 5. ก่อนวันทำข้ อตกลงนี ้ ผู้จะขำยได้ มีกำรติดต่อกับผู้ที่ประสงค์จะซื ้อดังนี.้ ...........................................................................................................................
หำกบุคคลดังกล่ำวซื ้อทรัพย์สินจำกผู้จะขำย โดยปรำศจำกกำรชักชวนจำกตัวแทน หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกตัวแทน ผู้จะขำยไม่ต้องจ่ำยค่ำบำเหน็จให้ แก่ตวั แทนตำมข้ อ 2.
ข้ อ 6. ในวันที่ทำสัญญำฉบับนี ้ผู้จะขำยไม่มีภำระผูกพันต่อสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนขำยอสังหำริมทรัพย์กบั บุคคลหรือนิติบคุ คลอื่น โดยในระหว่ำงที่สญ
ั ญำนี ้ยังไม่ครบ
กำหนด ผู้จะขำยจะไม่บอกเลิกสัญญำนี ไ้ ม่ว่ำด้ วยกรณี ใด ๆ และหำกมีบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นติดต่อขอซื ้อทรัพย์ สินดังกล่ำว ในข้ อ 1. ผู้จะขำยตกลงมอบหมำยให้
ตัวแทนเป็ นผู้ดำเนินกำรซื ้อขำยจนเสร็จสิ ้น และต้ องชำระค่ำบำเหน็จให้ แก่ตวั แทนตำมข้ อ 2.
ข้ อ 7. ในกรณีผ้ จู ะขำยได้ เข้ ำทำสัญญำจะซื ้อจะขำยกับผู้จะซื ้อแล้ วแต่ไม่สำมำรถโอนกรรมสิทธิ์ได้ จำกเหตุผิดสัญญำของผู้จะขำย ผู้จะขำยยินยอมให้ ถือว่ำตัวแทน
ได้ ทำหน้ ำที่จดั หำผู้ซื ้อตำมสัญญำนี ้แล้ ว และยินยอมชำระค่ำบำเหน็จให้ แก่ตวั แทนตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำนี ้ทุกประกำร
ข้ อ 8. ในกรณีผ้ จู ะขำยตกลงทำสัญญำจะซื ้อจะขำยกับผู้จะซื ้อ และผู้จะซื ้อได้ วำงเงินมัดจำไว้ ต่อผู้จะขำยเรี ยบร้ อยแล้ ว เงินดัง กล่ำวให้ ถือว่ำเป็ นเงินค่ำมัดจำกำร
ปฏิบตั ิตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยส่วนหนึ่ง หำกต่อมำผู้จะซื ้อไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำจะซื ้อจะขำย ผู้จะขำยมีสิทธิริบเงินมัดจำกำรไม่ปฏิบตั ิต ำมสัญญำ โดยผู้จะขำยจะต้ อง
แบ่งเงินมัดจำที่ริบได้ ให้ ตวั แทนครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกินค่ำบำเหน็จตำมข้ อ 2. (ตำมรำคำทรัพย์สินที่ขำย)
ข้ อ 9. เมื่อสัญ ญำฉบับนีส้ ิ ้นสุดลง หำกผู้จะขำยหรื อตัวแทนยังไม่สำมำรถขำยทรัพย์สินตำมสัญ ญำนีไ้ ด้ ผู้จะขำยไม่ต้องเสียค่ำใช้ จ่ำยแต่อย่ำงใ ด หำกต่อมำภำยหลัง
ปรำกฏว่ำผู้จะขำยได้ ขำยหรื อแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตำมข้ อ 1. ให้ แก่บุคคลหรื อผู้ที่เกี่ย วข้ องกับบุคคล หรื อผู้ที่ได้ รับกำรชี ้ช่องจำกบุคคลที่ตวั แทนเคยติดต่อ หรื อแนะนำให้ ซื ้อ
ทรัพย์สินนี ้ ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดแห่งสัญญำฉบับนี ้ ผู้จะขำยยอมถือว่ำตัวแทนได้ ทำหน้ ำที่จดั หำผู้ซื ้อทรัพย์สินของผู้จะขำยตำมสัญญำนี ้แล้ ว ผู้จะขำย
ตกลงยินยอมจ่ำยค่ำบำเหน็จให้ แก่ตวั แทนตำมข้ อ 2.
ข้ อ 10. หำกผู้จะขำยไม่ชำระค่ำบำเหน็จตำมกำหนดของสัญญำฉบับนี ้ ผู้จะขำยยินยอมชดใช้ เบี ้ยปรับให้ กบั ตัวแทนเพิ่มขึ ้นอีก 1 เท่ำของค่ำบำเหน็จที่ ตัวแทนต้ อง
ได้ รับ พร้ อมค่ำใช้ จ่ำยในกำรติดตำมหนี ้ และดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 ต่อปี อีกส่วนหนึ่งด้ วย
ข้ อ 11. กำรส่งหนังสือ คำบอกกล่ำว จดหมำย หรื อเอกสำรใด ๆ ของตัวแทนให้ แก่ผ้ จู ะขำยหำกได้ ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลำเนำของผู้จะขำย
ตำมที่ระบุในสัญญำฉบับนี ้ให้ ถือว่ำผู้จะขำยได้ รับไว้ โดยชอบแล้ ว เว้ นแต่ผ้ จู ะขำยแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ตวั แทนทรำบถึงกำรย้ ำยภูมิลำเนำของผู้จะขำยแล้ วก่อนหน้ ำนี ้
ข้ อ 12.............................................................................................................................................................................................................................................
สัญญำฉบับนี ้ทำขึ ้นเป็ น 3 ฉบับ ถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยได้ อำ่ นและเข้ ำใจโดยตลอดแล้ ว เห็นว่ำตรงตำมเจตนำ จึงร่วมลงลำยมือชื่อไว้ ตอ่ หน้ ำพยำน โดย
ผู้จะขำยเก็บไว้ 1 ฉบับ ตัวแทนเก็บไว้ 2 ฉบับ
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้จะขำย
(....................................................................)

(ลงชื่อ)....................................................................ตัวแทน
(.................................................................)

(ลงชื่อ)....................................................................พยำน
(ลงชื่อ)....................................................................พยำน
(...................................................................)
(...................................................................)
บริษัท เบสท์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ซิ่ง จากัด
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