สัญญาแต่งตังตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที *********************

ทําที.........................................................................................................
วันที.........................................................................................................
สัญญานีทําขึนระหว่าง...................................................................................................................................................อายุ......................ปี
อยู่เลขที.....................................................................................................................................................โทรศัพท์............................................
ซึงต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผูจ้ ะขาย” ฝ่ ายหนึงกับ บริษัท เบสท์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิง จํากัด อยู่เลขที
/ - ซอยลาดพร้าว
ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดย..........................................................................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
ซึงต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ ายหนึง ทังสองฝ่ ายตกลงกันดังนี
ข้อ . ผูจ้ ะขายในฐานะผูม้ ีกรรมสิทธิหรือมีสทิ ธิทจะขายและประสงค์
ี
จะขาย.....................................................................................................
โครงการ.............................................................................................อาคารชุดเลขที............................................เลขที.......................................
เนือที.............ไร่.............งาน......................ตร.ว.,ตร.ม. เอกสารสิทธิ/โฉนดเลขที....................................................................................................
ระวาง..............................................................เลขทีดิน........................................................หน้าสํารวจ...............................................................
ตําบล...............................................................อําเภอ....................................................จังหวัด...........................................................................
ซึงต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า “ทรัพย์สิน” ผูจ้ ะขายประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าว พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและทรัพย์สินทีเกียวข้องทังหมด
ในราคารวม...............................................................บาท (..............................................................................................) โดยในวันทําสัญญานี
ผูจ้ ะขายได้สง่ มอบ
สําเนาโฉนด / เอกสารสิทธิ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือสัญญาซือขายทีดิน (ท.ด. )
ใบแต่งตังผูจ้ ดั การมรดก (ถ้ามี)
ใบรายงานการประชุม (ถ้ามี)
อืน .........................................................................ไว้ให้แก่ตวั แทน
ข้อ . ผูจ้ ะขายตกลงแต่งตังให้ตวั แทนเป็ นผูต้ ิดต่อและจัดหาผูจ้ ะซือ และมีการต่อรองราคาทรัพย์สินได้ หากผูจ้ ะขายตกลงขายทรัพย์สินตามราคา
ที ต่ อ รองนัน ผู้จ ะขายตกลงให้ตัว แทนได้รับ ค่ า บํา เหน็ จ ในอัต ราร้อ ยละ (สาม) ของราคาทรัพ ย์สิ น ที ขายได้ (ยัง ไม่ ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ ม)
สําหรับทรัพย์สินทีราคาซือขายตํากว่า , , บาท (หนึงล้านบาท) ผูจ้ ะขายตกลงให้ตัวแทนได้รับค่าบําเหน็จ โดยคิดอัตรา ,
บาท
(สามหมืนบาท) (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) และต้องชําระให้เสร็จสินภายในวันทีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิทรัพย์สินนัน
ข้อ . หากผูจ้ ะขายตกลงให้เช่าทรัพย์สินข้างต้น ผูจ้ ะขายตกลงชําระค่าบําเหน็จให้แก่ตวั แทนเท่ากับค่าเช่า เดือนต่อสัญญาเช่า ปี , . เดือนต่อสัญญา
เช่า ปี , เดือนต่อสัญญาเช่า ปี โดยตกลงชําระให้ในทันทีทีทําสัญญาเช่าซึงผูจ้ ะขายตกลงให้เช่าทรัพย์สินข้างต้นเดือนละ............................................บาท
ข้อ . สัญญาฉบับนีมีกาํ หนดเวลา.............................วัน นับแต่วนั ทีทําสัญญานี ถึงวันที.............................................................และผูจ้ ะขาย
ตกลงยินยอมให้บุคคลหรือนิติบุคคลทีตัวแทนมอบหมายกระทําการแทนตัวแทนเพือจัดหาผูซ้ ือทรัพย์สินดังกล่าวโดยยินยอมให้ทาํ การโฆษณาในสือ
สิงพิมพ์ เผยแพร่ข่าวสาร ทําการตลาด ติดป้ายหรือขายตรง และอืนๆ ตามความเหมาะสม โดยทีตัวแทนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น
ข้อ . ก่อนวันทําข้อตกลงนี ผูจ้ ะขายได้มกี ารติดต่อกับผูท้ ีประสงค์จะซือดังนี.....................................................................................................
หากบุคคลดังกล่าวซือทรัพย์สินจากผูจ้ ะขาย โดยปราศจากการชักชวนจากตัวแทน หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายจากตัวแทน ผูจ้ ะขายไม่ตอ้ งจ่ายค่าบําเหน็จให้แก่ตวั แทนตามข้อ .

ข้อ . ในวันทีทําสัญญาฉบับนีผูจ้ ะขายไม่มีภาระผูกพันต่อสัญญาแต่งตังตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์กับบุคคลหรือนิติบุคคลอืน โดยในระหว่างที
สัญญานียังไม่ครบกําหนด ผูจ้ ะขายจะไม่บอกเลิกสัญญานีไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ และหากมีบุคคล หรือนิติบุคคลอืนติดต่อขอซือทรัพย์สินดังกล่าวในข้อ
. ผูจ้ ะขายตกลงมอบหมายให้ตวั แทนเป็ นผูด้ าํ เนินการซือขายจนเสร็จสิน และต้องชําระค่าบําเหน็จให้แก่ตวั แทนตามข้อ .
ข้อ . ในกรณีผูจ้ ะขายได้เข้าทําสัญญาจะซือจะขายกับผูจ้ ะซือแล้วแต่ไม่สามารถโอนกรรมสิท ธิได้ จากเหตุผิดสัญญาของผูจ้ ะขาย ผูจ้ ะขาย
ยินยอมให้ถือว่าตัวแทนได้ทาํ หน้าทีจัดหาผูซ้ ือตามสัญญานีแล้ว และยินยอมชําระค่าบําเหน็จให้แก่ตวั แทนตามทีระบุไว้ในสัญญานีทุกประการ
ข้อ . ในกรณีผจู้ ะขายตกลงทําสัญญาจะซือจะขายกับผูจ้ ะซือ และผูจ้ ะซือได้วางเงินมัดจําไว้ต่อผูจ้ ะขายเรียบร้อยแล้ว เงินดังกล่าวให้ถือว่าเป็ น
เงินค่ามัดจําการปฏิ บัติตามสัญญาจะซือจะขายส่วนหนึง หากต่อมาผู้จะซือไม่ปฏิบัติ ตามสัญญาจะซือจะขาย ผู้จะขายมีสิทธิ ริบเงินมัดจําการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา โดยผูจ้ ะขายจะต้องแบ่งเงินมัดจําทีริบได้ให้ตวั แทนครึงหนึง แต่ไม่เกินค่าบําเหน็จตามข้อ . (ตามราคาทรัพย์สินทีขาย)
ข้อ . เมือสัญญาฉบับนีสินสุดลง หากต่อมาภายหลัง ปรากฏว่าผู้จะขายได้ขายหรือแลกเปลียนทรัพย์สินตามข้อ . ให้แก่บุคคลหรือผูท้ ีเกียวข้อง
กับบุคคล หรือผูท้ ได้
ี รบั การชีช่องจากบุคคลทีตัวแทนเคยติดต่อ หรือแนะนําให้ซือทรัพย์สินนี ภายในระยะเวลา เดือน นับตังแต่วนั สินสุดแห่งสัญญาฉบับนี
ผูจ้ ะขายยอมถือว่าตัวแทนได้ ทําหน้าทีจัดหาผูซ้ อทรั
ื พย์สินของผูจ้ ะขายตามสัญญานีแล้ว ผูจ้ ะขายตกลงยินยอมจ่ายค่าบําเหน็จให้แก่ตวั แทนตามข้อ .
ข้อ ..........................................................................................................................................................................................................
สัญญาฉบับนีทําขึนเป็ น ฉบับ ถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทังสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนา จึงร่วมลงลายมือชือไว้
ต่อหน้าพยาน โดยผูจ้ ะขายเก็บไว้ ฉบับ ตัวแทนเก็บไว้ ฉบับ
(ลงชือ)....................................................................ผูจ้ ะขาย
(....................................................................)

(ลงชือ)....................................................................ตัวแทน
(.................................................................)

(ลงชือ)....................................................................พยาน
(ลงชือ)....................................................................พยาน
(....................................................................)
บริษัท เบสท์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซงิ จํากัด (.................................................................)
257/6-7 ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
โทรสาร

