สั ญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสั งหาริมทรั พย์
เลขที่ ……………

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

สัญญำนี้ทำขึ้นระหว่ำง......................................................................................................อำยุ.......................ปี
อยูเ่ ลขที่.................................................................................................โทรศัพท์.............................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ผู้จะขาย” ฝ่ ำยหนึ่งกับ ฮับบ์ เรียลเอสเตท
เลขที่ 18/73 หมู่บำ้ นนิ รันดร์ อเวนิ ว ซอยรำมคำแหง 174 ถนนรำมคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหนคร
โดย………….............................................................................กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม / ผูร้ ับมอบอำนำจ
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ตัวแทน” อีกฝ่ ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ำยตกลงกันดังนี้
ข้ อ 1. ผูจ้ ะขำยในฐำนะผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ หรื อมีสิทธิ ที่จะขำยและประสงค์จะขำย...................................................
โครงกำร ................................................เลขที่......................................... เนื้อที่........................... ตร.ว., ตร.ม.
เอกสำรสิ ทธิ์/โฉนดเลขที่.........................เลขที่ดิน..................................หน้ำสำรวจ.........................................
ตำบล...........................อำเภอ....................จังหวัด.........................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรี ยกว่ำ “ทรัพย์สิน”
ผูจ้ ะขำยประสงค์จะขำยทรัพย์สินดังกล่ำว พร้ อมอุปกรณ์ส่วนควบและทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรำคำรวม..........................................บำท
โดยในวันทำสัญญำนี้ผขู ้ ำยได้ส่งมอบ

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

สำเนำโฉนด/เอกสำรสิ ทธิ์

สำเนำบัตรประชำชน

หนังสื อสัญญำซื้อขำยที่ดิน(ท.ด.13)
อื่น ๆ.......................................................
ข้ อ 2. ผูจ้ ะขำยตกลงแต่งตั้งให้ตวั แทนเป็ นผูต้ ิดต่อและจัดหำผูจ้ ะซื้ อ และมีกำรต่อรองรำคำทรัพย์สินได้หำกผูจ้ ะขำย
สำเนำทะเบียนบ้ำน

ตกลงขำยทรัพย์สินตำมรำคำที่ต่อรองนั้นผูจ้ ะขำยตกลงให้ตวั แทนได้รับค่ำบำเหน็จในอัตรำร้อยละ 3 (สำม) ของ
รำคำทรัพย์สินที่ขำยได้(ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)สำหรับทรัพย์สินที่รำคำซื้อขำยต่ำกว่ำ 1,000,000 บำท(หนึ่งล้ำนบำท)
ผูข้ ำยตกลงให้ตวั แทนได้รับค่ำบำเหน็จ โดยคิดอัตรำ 30,000 บำท(สำมหมื่นบำท)(ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)และต้องชำระ

ให้เสร็ จสิ้ นภำยในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สินนั้น
ข้ อ 3.หำกผูข้ ำยตกลงให้เช่ำทรัพย์สินข้ำงต้น ผูจ้ ะขำยตกลงชำระค่ำบำเหน็จให้แก่ตวั แทนเท่ำกับค่ำเช่ำ 1 เดือน ต่อ
ทำสัญญำ 1 ปี ,1.5 เดือนต่อสัญญำเช่ำ 2 ปี ,2เดือนต่อสัญญำเช่ำ 3 ปี โดยตกลงชำระให้ในทันทีที่ทำสัญญำเช่ำ ซึ่งผู ้
จะขำยตกลงให้เช่ำทรัพย์สินข้ำงต้นเดือนละ..................................................................... บำท
ข้ อ 4.สัญญำฉบับนี้มีกำหนดเวลำ ....................วันนับแต่วนั ทำสญญำถึงวันที.่ .........................................................
และผูจ้ ะขำยตกลงยินยอมให้บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ตวั แทนมอบหมำยกระทำกำรแทนตัวแทนเพือ่ จัดหำผูซ้ ้ื อทรัพย์สิน
ดังกล่ำวโดยยินยอมให้ทำกำรโฆษณำในสื่ อสิ่ งพิมพ์ เผยแพร่ ขำวสำรทำกำรตลำด ติดป้ ำยหรื อขำยตรงและอื่น ๆ ตำม
ควำมเหมำะสม โดยที่ตวั แทนเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวข้ำงต้น
ข้ อ 5.ในวันที่ทำสัญญำฉบับนี้ผจู ้ ะขำยไม่มีภำระผูกพันต่อสัญญำแต่งตั้งตัวแทนขำยแต่เพียงผูเ้ ดียวกับบุคคล

หรื อนิ ติบุคคลอื่น โดยในระหว่ำงที่สญ
ั ญำนี้ยงั ไม่ครบกำหนด ผูจ้ ะขำยจะไม่บอกเลิกสัญญำนี้ไม่ว่ำด้วยกรณี ใด ๆ
และหำกมีบุคคล หรื อนิ ติบุคคลอื่นติดต่อขอซื้อทรัพย์สินดังกล่ำวในข้อ 1. ผูจ้ ะขำยตกลงมอบหมำยให้ตวั แทน
เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรซื้ อขำยจนเสร็ จสิ้น และตกลงชำระค่ำบำเหน็จให้แก่ตวั แทนตำมข้อ 2.
ข้ อ 6. หำกผูจ้ ะซื้ อเสนอซื้ อในรำคำไม่ต่ำกว่ำรำคำที่ผจู ้ ะขำยระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งตัวแทนฉบับนี้หรื อรำคำที่ปรับ
ลดลงในภำยหลัง แต่ผจู ้ ะขำยปฏิเสธกำรขำยในระหว่ำงสัญญำ หรื อผูจ้ ะขำยได้เข้ำทำสัญญำจะซื้อจะขำยกับผูจ้ ะซื้ อ
แล้วแต่ไม่สำมำรถโอนกรรมสิ ทธิ์ ได้จำกเหตุผิดสัญญำของผูจ้ ะขำย ผูจ้ ะขำยยินยอมให้ถือว่ำตัวแทนได้ทำหน้ำที่
จัดหำผูซ้ ้ือตำมสัญญำนี้แล้ว และยินยอมชำระค่ำบำเหน็จให้แก่ตวั แทนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำนี้ทุกประกำร
ข้ อ 7. ผูจ้ ะขำยตกลงให้ตวั แทนมีสิทธิ รับเงินประกันหรื อเงินมัดจำกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำจำกผูเ้ สนอซื้ อ
เมื่อผูจ้ ะขำยได้ตกลงตอบรับคำเสนอซื้อแล้ว เงินดังกล่ำวให้ถือเป็ นเงินค่ำมัดจำส่วนหนึ่ง หำกต่อมำผูเ้ สนอซื้อ
ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำในคำเสนอซื้อหรื อสัญญำจะซื้อจะขำยผูจ้ ะขำยมีสิทธิ ริบเงินประกันหรื อเงินมัดจำกำรปฏิบตั ิตำม

สัญญำ โดยผูจ้ ะขำยจะแบ่งเงินที่ริบได้ให้ตวั แทนครึ่ งหนึ่ง แต่ไม่เกินค่ำบำเหน็จตำมข้อ 2.
ข้ อ 8. เมื่อสัญญำฉบับนี้สิ้นสุดลง หำกผูจ้ ะขำยหรื อตัวแทนยังไม่สำมำรถขำยทรัพย์สินตำมสัญญำนี้ได้ผจู ้ ะขำยไม่
ต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด
ข้ อ 9. ก่อนวันทำข้อตกลงนี้ ผูข้ ำยได้มีกำรติดต่อกับผูป้ ระสงค์จะซื้อดังนี้ ...................................................................
หำกบุคคลดังกล่ำวซื้ อทรัพย์สินจำกผูจ้ ะขำยโดยปรำศจำกกำรชักชวนจำกตัวแทนหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกตัวแทน
ผูจ้ ะขำยไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำบำเหน็จให้แก่ตวั แทนทั้งสิ้ น
ข้ อ10. หำกผูจ้ ะขำยไม่ชำระค่ำบำเหน็จตำมกำหนดของสัญญำฉบับนี้ ผูจ้ ะขำยยินยอมชดใช้เบี้ยปรับให้กบั ตัวแทน
พร้ อมค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมหนี้และดอกเบี้ยร้ อยละ 15 ต่อปี อีกส่ วนหนึ่งด้วย
ข้ อ11. กำรส่ งหนังสื อ คำบอกกล่ำว จดหมำย หรื อเอกสำรใด ๆ ของตัวแทนให้แก่ผจู ้ ะขำยหำกได้ส่งทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลำเนำของผูจ้ ะขำยตำมที่ระบุในสัญญำฉบับนี้ให้ถือว่ำผูจ้ ะขำยได้รับไว้โดยชอบแล้ว เว้น
แต่ผจู ้ ะขำยแจ้งเป็ นหนังสื อให้ตวั แทนทรำบถึงกำรย้ำยภูมิลำเนำของผูจ้ ะขำยแล้วก่อนหน้ำนี้
ข้ อ12. ....................................................................................................................................................................
สัญญำฉบับนี้ทำขึ้นเป็ น 3 ฉบับ ถูกต้องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยได้อ่ำนและเข้ำใจโดยตลอดแล้ว
เห็นว่ำตรงตำมเจตนำ จึงร่ วมลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน โดยผูจ้ ะขำยเก็บไว้1 ฉบับ ตัวแทนเก็บไว้ 2 ฉบับ
(ลงชื่อ)........................................................ผูจ้ ะขำย
(....................................................................)

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