
สัญญาแตงตั้งตัวแทนจำหนาย 
 

 หนังสือฉบับนี้ทำที่ บริษัท โรสโกลด (ไทยแลนด) จำกัด เลขที่ 555/62 อาคารเจดับบลิว เออแบน 

โฮม ออฟฟศ ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ……………..……………… 

 ระหวาง บริษัท โรสโกลด (ไทยแลนด) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0105559162204 ตั้งอยูเลขที่ 

555/62 อาคารเจดับบลิว เออแบน โฮม ออฟฟศ ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเม ือง 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งตอไปนี้จะเรยีกวา “บริษัท” ฝายหนึ่ง 

 กับ …………………………………….………. อยูบานเลขที่ …………………………………………………………………. 

ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา  “ตัวแทนจำหนาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทำสัญญากัน ดังมีขอความตอไปนี้ 

 

โดยที่  

(ก) บรษิัท โรสโกลด (ไทยแลนด) จำกัด (“บริษัท”) เปนผูผลิต นำเขา และจัดจำหนายผลิตภัณฑเสริม

ความงาม เคร่ืองสำอางบำรุงผิว อาหารเสริม ภายใตเครื่องหมายการคาโรสโกลด (Rosegold)    

(ข) ……………………………..…………. (“ตัวแทนจำหนาย”) เปนผูมีความประสงคจะสมคัรเขาเปนตัวแทน

จำหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาโรสโกลด (Rosegold) ของบริษัท   

(ค) บริษัทและตัวแทนจำหนายมีความประสงคตกลงทำสัญญารวมกันเพ่ือพัฒนาโอกาสทางธุรกิจดาน

การตลาด การจำหนาย และอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ภายในราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไวใน

สัญญานี้  

คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทำสัญญากัน ดังมีขอความตอไปนี้ 

 

ขอ 1 คำนิยาม  

 เวนแตจะปรากฏเจตนาเปนอยางอื่นหรือไดกำหนดคำนิยามอื่นไวในสัญญาฉบับนี้ ใหคำหรือขอความ

ดังตอไปนี้ มีความหมายดังน้ี  

1.1 คำนิยาม  

1.1.1 “ผูแทน” หมายถึง บรรดากรรมการ พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา บุคคลซึ่ง

อยูในความควบคุม หรือกำกับดูแล บริษัทในเครือและใหหมายความรวมถึง บรรดา

กรรมการ พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา บุคคลซึ่งอยู ในความควบคุมหรือ

กำกับดูแลของบริษัทในเครือ ของคูสัญญาแตละฝาย 

1.1.2 “ขอมูลอันเปนความลับ” หมายถึง ขอความและขอมูลใดๆ ที่สื ่อความหมายใหรู 

เรื่องราว ขอเท็จจริง ซึ่งคูสัญญาและ/หรือผูแทนของคูสัญญาไดจัดทำขึ้นหรือได

รับมาอันเก่ียวเนื่องและเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ ไมวาจะจัดทำขึ้นหรือได



รับมากอนหรือหลังวันที่ลงนามในสัญญานี้ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร รูปภาพ วาจา 

องคความรู การวางแผน กฎเกณฑ ผลิตภัณฑ แบบจำลอง ตัวอยางสินคา สวนผสม 

วัตถุดิบ รายละเอียดของผลิตภัณฑ การออกแบบทางการคา ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ขอมูลที ่เกี ่ยวกับความรู ความชำนาญเฉพาะ ทรัพยส ินทางปญญา แผนธุรกิจ 

ความลับทางการคา กลยุทธทางธุรกิจ ขอมูลลูกคาของตัวแทนจำหนายรวมตลอดถึง

สำเนา รายงาน บันทึกขอตกลง สัญญา การเขาเปนคูสัญญา หรือสิ่งใดในลักษณะ

เดียวกันซึ่งสิ่งนั้นเปนขอมูลที่มีประโยชนในเชิงพาณิชยที่ตองรักษาไวเปนความลับ

เพื่อปองกันมิใหเปนท่ีรูจักกันโดยทั่วไป   

1.1.3 “ทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในลักษณะใดๆ ซึ่งรวมถึง สิ่งประดิษฐ 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบ เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา 

เครื่องหมายบริการ ความลับทางการคา Know How และสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญาอื ่นๆ ทั ้งที ่จดทะเบียนแลวและยังไม ไดจดทะเบียนทั ้งในประเทศและ

ตางประเทศ  

1.1.4 “สินคา” หมายถึง ผลิตภัณฑตางๆของบริษัท ภายใตเครื่องหมายการคาโรสโกลด 

(Rosegold)   

1.1.5 “หนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนาย” หมายถึง เอกสารสำคัญเปนหนังสือซึ่งออกโดย 

บริษัท โรสโกลด (ไทยแลนด) จำกัด กำหนดหมายเลข และรายละเอียดของตัวแทน

จำหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาตราโรสโกลด (Rosegold)   

1.1.6  “ลูกคา” หมายถึง ลูกคาของตัวแทนจำหนาย  

1.1.7 “อาณาเขตที่กำหนด” หมายถึง ราชอาณาจักรไทย  

 

ขอ 2 วัตถุประสงคของสัญญา  

2.1 บริษัทขอแตงตั้งตัวแทนจำหนาย และตัวแทนจำหนายขอรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจำหนาย

สินคาของบริษัท ในการแตงตั้งเชนวานั้นบริษัทขอมอบสิทธิแบบไมเฉพาะแตเพียงผูเดียว (Non-exclusive 

Dealer) แกตัวแทนจำหนายเพื่อทำการตลาดและจัดจำหนายสินคา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา

หมายเลข 1 

2.2 บริษัทกำหนดใหตัวแทนจำหนายเปดรานเพื่อประกอบธุรกิจ ตามชองทางและวิธีท่ีบริษัทกำหนด

ไวในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 เทานั้น หากตัวแทนจำหนายตองการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน

สถานที่และวิธีจัดจำหนายสินคา ตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท 

2.3 บริษัทเปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 

ชื่อทางการคา ระบบการจัดการ ลิขสิทธิ์ รูปรอยประดิษฐ เครื่องหมายอื่นใด กูดวิลล ถอยคำอธิบาย ขอมลู 

สูตร ระบบใดๆ และ/หรอืทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของซึ่งใชในการประกอบกิจการ และบริษัทตกลงที่จะให

สิทธิโดยไมเด็ดขาด (Non-exclusive Licensing Agreement) ในการประกอบธุรกิจแกตัวแทนจำหนาย มี



รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ซึ่งตัวแทนจำหนายตกลงจะใชประโยชนอยูภายใต

ขอกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้   

2.4 บริษัทและตัวแทนจำหนายมีความประสงคตกลงทำสัญญารวมกันเพ่ือพัฒนาโอกาสทางธุรกิจดาน

การตลาด การโฆษณา การจัดจำหนาย การสงเสริมการจัดจำหนายสินคาและอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญาภายในราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้หากคูสัญญามีแนวความคิด มีเจตนารมณไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อการพัฒนาศักยภาพในทางธุรกิจของคูสัญญาใหมีมากขึ้นไปกวาขอบเขตแหงสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาทั้งสอง

อาจตกลงความประสงคแหงเจตนารมณนั้นรวมกันเปนหนังสือก็ได 

 

ขอ 3 ระยะเวลาของสัญญา  

 3.1 สัญญาฉบับน้ีมีกำหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป นับแตวันท่ีทำสัญญาฉบับนี้  

 3.2  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ และคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดมิไดมีการบอกกลาวเลิก

สัญญาคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงให สัญญาฉบับนี้ตออายุออกไปโดยอัตโนมัติ มีกำหนดระยะเวลาคราวละ 1 

(หนึ่ง) ป ภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญานี้ทุกประการ 

 

ขอ 4 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัท 

4.1 เพื่อประโยชนในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจะจัดใหมีแผนเพื่อสงเสริมการจำหนายสินคา 

หรือสนับสนุนแผนการตลาด เพ่ือการจำหนายสินคาตามสัญญาฉบับนี้ โดยบริษัทจะออกประกาศและ/หรือทำ

บันทึกขอตกลงเพื่อกำหนดรายละเอียด ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด เกี่ยวกับการสงเสริมการจำหนายสินคา

ใหแกตัวแทนจำหนายทราบตามแตละกรณี 

 

ขอ 5 หนาที่และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหนาย  

 5.1 ตัวแทนจำหนายยอมรับและตกลงจะปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณในการเปนตัวแทน

จำหนายของบริษัท ตามที่บริษัทประกาศใชในปจจุบันรวมถึงที่จะมีการปรับปรุงในอนาคตอยางเครงครัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4  

 5.2 ตัวแทนจำหนายตกลงแตงตั้งบุคคลอยางนอย 1 (หนึ่ง) ทาน เพื่อเปนผูติดตอประสานงานกับ    

บริษัทไดตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกลาว ตัวแทนจำหนายจะแจงให

บริษัททราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร  

 5.3 ตัวแทนจำหนายจะใชความพยายามอยางเต็มความสามารถดวยมาตรฐานของมืออาชีพที่อยูใน

วิชาอาชีพอยางเดียวกันเพื ่อทำการตลาด สงเสริมสนับสนุน และจัดจำหนายสินคา เจรจาตอรอง ติดตอ

ประสานงาน กับลูกคาตามที่กำหนดไวในสัญญานี้ 

  5.4 ตัวแทนจำหนายทราบดีวา สิทธิในการเปนตัวแทนจำหนายของบริษัท นั้นเปนสิทธิสวนบุคคล ซึ่ง

จะจำหนาย จาย โอน หรือนำสิทธิในการเปนตัวแทนจำหนายไปใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับสิทธิแทน หรือเขาดำเนิน

กิจการชวงแทนมิได ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัทแลว 



 5.5 ตัวแทนจำหนายยอมรับวาการเปนตัวแทนจำหนายของบริษัทไมไดทำใหมีฐานะเปนลูกจาง หรือ

ตัวแทน หรือผูรับมอบอำนาจใหกระทำการแทนบริษัท แตอยางใด ตัวแทนจำหนายจะไมเรียกรองสิทธิหรือ

ประโยชนอื่นใดอีกทั้งจะไมแสดงออกตอบุคคลภายนอกวาเปนตัวแทน หรือผูรับมอบอำนาจของบริษัทฯ หรือ

แสดงตนวาเปนผูมีอำนาจกระทำการเก่ียวของกับสินคาและผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไมวาโดยวิธีการใดๆ 

 5.6 ตัวแทนจำหนายยอมรับและทราบดีวาบริษัท มีสิทธิใชดุลยพินิจฝายเดียวในการปฏิเสธ งดเวน 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดการจำหนาย สินคาของบริษัท บางประเภท หรือชนิดหนึ่งชนิดใดใหกับตัวแทน

จำหนาย ไดตลอดเวลา   

 

ขอ 6 คำสั่งซื้อของตัวแทนจำหนาย   

 6.1 ตัวแทนจำหนายตองสงคำสั่งซื้อสินคาเปนลายลักษณอักษร โดยกำหนดใหสั่งซื้อสินคาผานทาง

ระบบในในเว็บไซตของบริษัท (URL: www.rosegoldthailand.com) ตัวแทนจำหนายจะปฏิบัติตามขั้นตอน

ของระบบการสั่งซื้อใหถูกตองครบถวนและยืนยันการสั่งซื้อสินคา เพ่ือใหบรษิัทตรวจสอบการสั่งซื้อตอไป 

 6.2 บริษัทจะตรวจสอบความถูกตองของคำสั่งซื้อสินคาแตละครั้งที่ไดรับจากตัวแทนจำหนายโดยเร็ว 

และบริษัทจะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบ ดังนี้  

6.2.1 ตกลงรับคำสั่งซื้อสินคา หรือ ปฏิเสธคำสั่งซื้อสินคา ภายใน 2 (สอง) วัน นับแตวันที่

ไดรับคำสั่งซื้อจากตัวแทนจำหนาย  

6.2.2 แจงกำหนดการวันสงมอบสินคาและ/หรือแจงรายละเอียดการจัดสงสินคาเปนลาย

ลักษณอักษรใหแกตัวแทนจำหนายทราบ   

 6.3 เมื่อบริษัทตกลงรับคำสั่งซื้อสินคาแลว หามมิใหตัวแทนจำหนายเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพิกถอน

คำสั่งซื้อสินคาดังกลาว เวนแตคูสัญญาจะตกลงไวเปนอยางอื่น ซึ่งตัวแทนจำหนายตองชำระเงินคาสินคา

ทั้งหมดใหแกบริษัท ภายใน 2 (สอง) วัน นับแตบริษัทไดแจงการตกลงรบัคำสั่งซื้อสินคาไปถึงตัวแทนจำหนาย  

 6.4 การซื้อขายสินคาตามคำสั่งซื้อสินคาของตัวแทนจำหนายแตละครั้ง บริษัทจะแจงรายละเอียด

เก่ียวกับการจัดสงสินคาใหแกตัวแทนจำหนายทราบเปนแตละคราวของการจัดสงสินคาเรื่อยไปจนครบจำนวน

หนวยของสินคาที่ซื้อขายกัน ในหนังสือแจงรายละเอียดการจัดสงสินคานั้นจะระบุราคา ชนิด ประเภท รายชื่อ

สินคา จำนวนหนวยนับ เลขที่สินคา หรือทำการอ่ืนใดเก่ียวกับสินคาเพ่ือใหรูกำหนดแนนอน โดยบริษัทจะแจง

รายละเอียดการจัดสงสินคาใหตัวแทนจำหนายกอนการจัดสงสินคาไมนอยกวา 2 (สอง) วัน 

 6.5 บริษัทกำหนดใหมีประกาศราคาสินคา ของบริษัทที่ใชในปจจุบันรวมถึงที่จะมีการปรับปรุงใน

อนาคต เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 5  

  

ขอ 7 การรับรองและการรับประกัน  

 7.1 นับแตวันทำสัญญานี้เปนตนไป คูสัญญาแตละฝายขอรับรองและยืนยันวา  

7.1.1 คูสัญญาแตละฝายเปนบุคคลหรือ/และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีสถาน

ประกอบการเปนหลักแหลง และมีอำนาจในการเขาทำและลงนามในสัญญานี้โดยสมบูรณและชอบ



ดวยกฎหมาย และการดำเนินการใดๆ ของคูสัญญาแตละฝายภายใตสัญญานี้ไมขัดตอเอกสารจัดตั้งนิติ

บุคคล  

7.1.2 การเขาทำสัญญานี้ หรือการปฏิบัติตามขอผูกพันภายใตสัญญานี้ จะไมเปนการละเมิด

หรือทำใหมีผลเปนการขัดหรือผิดขอกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ คำพิพากษา คำ

วินิจฉัย หรอืคำสั่ง หรือคำบังคับของหนวยงานใดๆของรฐั ที่ใชบังคบั  

 7.2. ตัวแทนจำหนายทราบดีวาบริษัทไมมีนโยบายในการรับซื ้อสินคาคืน แตบร ิษัทใหสิทธิ

บุคคลภายนอกซึ่งเปนลูกคาของตัวแทนจำหนายมีสิทธิคืนสินคาเนื่องจากความชำรุดเสียหายไดภายใน 7 (เจ็ด) 

วัน นับแตวันที่บุคคลภายนอกซึ่งเปนลูกคาของตัวแทนจำหนายไดรับสินคา การรองขอคืนสินคาใหมีหลักฐาน

เปนวีดีโอภาพเคลื่อนไหวขณะเปดกลองบรรจุสินคาเพ่ือเปนหลักฐานการพิสูจนวาเปนความผิดพลาดท่ีเกิดจาก

บริษัทหรือเปนความชำรุดบกพรองของสินคา  

 

ขอ 8 การเก็บขอมูลความลับ  

8.1 ตัวแทนจำหนายจะตองเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับไวในที่หรือสถานที่ที่ปลอดภัย และจะตอง

ใชมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่เปนความลับเพื่อปองกันมิใหบุคคลทั่วไปลวงรู

หรือเขาถึงขอมูลที่เปนความลับไดโดยงาย รวมทั้งไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใหแกบุคคลใดหรือองคกรใด

ทราบโดยไมไดรบัความยินยอมจากบริษัทกอน ตองปองกันไมใหมีการนำรายละเอียดขอมูลอันเปนความลับนั้น

ไปเปดเผยหรือนำไปทำสำเนาหรือนำไปใชโดยมิไดรับอนุญาต  

8.2 ตัวแทนจำหนายจะไมใชรายละเอียดขอมูลอันเปนความลับหรือสวนใด ๆ ของรายละเอียดขอมูล

ดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากสัญญาฉบับนี้ และจะไมเปดเผยรายละเอียดขอมูลอันเปนความลับ

ดังกลาวใหแกบุคคลใด ๆ นอกจากผูแทนและ/หรือลูกจาง บริวารที่อยูใตบังคับบัญชาของตน รวมทั ้งจะ

ดำเนินการใหผูแทนและ/หรือลูกจาง บริวารฯ ปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขการรักษาขอมูลอันเปนความลับอยาง

เครงครัดและจะกำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลอันเปนความลับ ตามความจำเปนและตามสมควรแกตำแหนง

หนาที่  

 8.3 เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาจะโดยกรณีใดๆ หรือเมื่อไดรับการรองขอจากบริษัท ตัวแทน

จำหนายจะตองสงคืนซึ ่งวัตถุ ขอมูล เอกสารการตีพิมพ  สรุปยอ บันทึกรายการ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

รายละเอียดตาง ๆ และสำเนาทั้งหมดของรายการดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลอันเปนความลับปรากฏอยู

คืนแก บริษัททันที 

8.4 ตัวแทนจำหนายตกลงวาจะเก็บรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทภายใตสัญญานี้ไวเปน

ความลับตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ และขอผูกพันในการเก็บขอมูลความลับตามสัญญาฉบับนี้ จะยังคงมีผล

ใชบังคับอยูอีกเปนระยะเวลา 5 (หา) ป นบัแตวันท่ีสัญญานี้สิ้นสุดลง 

 

 

 



 ขอ 9 ทรัพยสินทางปญญา 

9.1 บริษัทมอบสิทธิในการใชตราสัญลักษณและเครื่องหมายการคาของบริษัท แกตัวแทนจำหนายเพื่อ

ใชบนเว็บไซต สิ่งพิมพดิจิทัล โบรชัวร โฆษณา ประกาศ บันทึกขอความ หนังสือชี้ชวน หรือการสื่อสารชองทาง

อ่ืนๆที่บรษิัทอนุญาตเทานั้น และใชเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดจำหนาย ทำการตลาดและประชาสัมพันธสินคา

ตามสัญญาฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขวาตัวแทนจำหนายจะไมตีพิมพ นำไปใช โฆษณาหรือการปฏิบัติใดๆ ที่อาจสราง

ความเสียหายตอกิตติคุณ เครื่องหมายการคา คาความนิยม หรอืชื่อเสียงของบริษัท  

 9.2 ตัวแทนจำหนายไมสามารถใชชื่อ รูปสินคา ช่ือทางการคา สัญลักษณ เครื่องหมาย ดวงตรา รูป

รอย หรือเครื่องหมายการคาของบริษัท หรือนำรายชื่อกรรมการ ผูบริหารไปกลาวอางเพ่ือดำเนินการอยางหนึ่ง

อยางใดที่เปนการผิดวัตถุประสงคหรือนโยบายของบริษัท หรือนำไปใชในทางที่อาจทำใหสาธารณชนสับสน

หรือหลงเชื่อวาเปนการดำเนินการโดยบริษัทหรือกรรมการ หรือเปนการที่บริษัท กรรมการ หรือผูบริหาร ไดรู

เห็น รับรอง อนุญาตหรือใหความยินยอมแลวโดยเด็ดขาด 

 9.3 บริษัทมีสิทธิแตเพียงผู เดียวในงานหรือสื่อตางๆ ไมวาจะเปนงานวรรณกรรม ดนตรีกรรม 

ศิลปกรรม นาฏกรรม งานที่เก่ียวของกับโสตวัสดุ การบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ ตัวแทนจำหนายจะมี

สิทธิในงานดังกลาวไดแตในกรณีที่ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท โดยหนังสือใหความยินยอมจะ

กำหนดรูปแบบวิธ ีและขอบเขตในการใหอนุญาตตัวแทนจำหนายใช ส ิทธ ิงานนั ้น เพื ่อใช ส ื ่อสารกับ

บุคคลภายนอกหรือทำตลาดภายใตสัญญาฉบับนี้เทานั้น  

 9.4 บริษัทไมตองรับผิดในกรณีที่มีการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดตามที่

ระบุไวในอันเนื่องมาจากกรณีดังตอไปนี้  

9.4.1 ความรับผิดหรือขอผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่ ตัวแทนจำหนาย ดัดแปลง แกไข

งานเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา โดยมิไดรับความยินยอมจากบริษัทเปนลายลักษณอักษร 

9.4.2 นำสิ่งอื่นใดมาประกอบหรือผสมผสานกับทรัพยสินทางปญญา หรือสินคาตามสัญญา

ฉบับนี้ โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัท 

 

 ขอ 10 การผิดสัญญาในขอสาระสำคัญ 

 10.1 ตัวแทนจำหนายตองจัดจำหนายผลิตภัณฑของบริษัท ตามขอกำหนดที่บริษัทกำหนดไว รวมถึง

ตองจำหนายสินคาในชองทางท่ีทางบริษัทกำหนดไวหรืออนุญาตเทาน้ัน ตัวแทนจำหนายยอมรับและทราบดีวา 

บริษัทถือเอาหลักเกณฑในขอนี้เปนสาระสำคัญ หากตัวแทนจำหนายทำผิดเพราะขายสินคาหรือผลิตภัณฑใดๆ 

ของบริษัท นอกเหนือจากชองทางดังกลาว ตองรับผิดชดใชคาปรับใหกับบริษัทฯ เปนจำนวนเงิน 1,000,000 

(หนึ่งลาน) บาท ตอครั้งใหกับบริษัท  

 10.2 ตัวแทนจำหนายรับทราบวาบริษัท ไดจัดทำระบบตรวจสอบสินคาที่จะสามารถตรวจสอบไดวา

ตัวแทนจำหนายรายใดเปนผู รับสินคาชิ้นใดไป หากบริษัทตรวจสอบพบการกระทำผิดตามขอตกลงฉบับนี้ 

เกี่ยวกับเรื่องการจำหนายสินคาในราคาที่ต่ำกวาที่กำหนดตามขอ 6.5  หรือมีการจำหนายสินคาผานทางอื่นที่

มิใชชองทางที่บริษัทอนุญาตตามขอ 2.2 บริษัทขอยกเลิกการเปนตัวแทนจำหนายไดทันที และรวมถึงระงับ



สิทธิประโยชน ทั้งหมดไดทันที  ตัวแทนจำหนายยินดีใหบริษัทลงโทษปรับเปนเงินตามจำนวนสินคาตัวแทน

จำหนายรับไปทั้งหมดจากการตรวจสอบท่ีอางอิงถึงการสั่งซื้อของตัวแทนจำหนาย  

 10.3 ตัวแทนจำหนายรับทราบวาบริษัท มีสิทธิระงับและยกเลิกผลประโยชนทั้งหลายไดโดยทันที และ

บริษัท ไมตองรับผิดชอบหรือรับประกันสินคาไมวาในกรณีใด ๆ จากการจำหนายสินคาที่ฝาฝนความผิดในขอ

สาระสำคัญหรือการกระทำผิดกฎระเบียบจรรยาบรรณของตัวแทนจำหนายในขอความผิดรายแรง โดย

ตัวแทนจำหนายจะไมเรียกรองใดๆ เกี่ยวกับผลประโยชนดังกลาวจากบริษัทฯ อีกตอไป นอกจากนั้นหากมี

ความเสียหายเกิดขึ้นจากการละเมิด ตัวแทนจำหนายยินยอมรับผิดชอบคาใชจายในการทวงถาม คาที่ปรึกษา 

คาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองดำเนินคดี คาธรรมเนียมในการบังคับคดี รวมทั้งคาใชจาย คาทนายความท่ี

เกิดขึ้นจากการเรยีกรองหรือดำเนินคดีทุกประการ รวมทั้งดอกเบี้ยตามกฎหมายจากการนั้น  

 10.4 หากตัวแทนจำหนายลาออก หรือถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจำหนาย หามมิใหจำหนายสินคาของ

บริษัทโดยเด็ดขาดและหามไมใหแสดงความเห็นใดๆ ถึงสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัท รวมทั้งหาม

ไมใหแสดงความเห็นใดตอบริษัท กรรมการบริษัท พนักงานบริษัท ในสื่อตางๆทุกชองทาง 

10.5 หนาที่ของตัวแทนจำหนายตามเรื่องการเก็บขอมูลความลับตามขอ 8 และเรื่องทรัพยสินทาง

ปญญาตามขอ 9 ตัวแทนจำหนายยอมรับและทราบดีวาบริษัทถือเอาเปนขอสาระสำคัญของสัญญา 

 

ขอ 11 เหตุสุดวิสัย  

11.1 ในกรณีที่คู สัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือไมสามารถ

ปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไวตามสัญญานี้ เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันมิใชความผิด 

หรือมิไดเกิดจากการละเลยปฏิบัติหนาที่ หรือทุจริต หรือประมาทเลินเลอ จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระทำไดพรอมทั้งพิสูจนใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดข้ึนจริง  

 

 ขอ 12 การบอกเลิกสัญญา  

 12.1 คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษรใหสัญญานี้สิ้นสุดลง 

 12.2 คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดกอนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว

ใน ขอ 3 โดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน กอน

วันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา  

 12.3 หากตัวแทนจำหนายผิดสัญญาขอหนึ ่งขอใด ใหบริษัทบอกกลาวเปนหนังสือพรอมกำหนด

ระยะเวลาไปพรอมกันเพื่อใหตัวแทนจำหนายแกไขเยียวยาใหถูกตอง หากตัวแทนจำหนายยังคงเพิกเฉย 

หรือไมแกไขเยียวยาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีบริษัทไดกำหนดตามคำบอกกลาวเปนหนังสือ บริษัทมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญา  

 12.4 หากเกิดกรณีใดกรณหีนึ่งหรือหลายกรณ ีเชนที่จะกลาวตอไปนี้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได

ทันทีโดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร  

  12.4.1 ตัวแทนจำหนายมีหนี้สินลนพนตัว หรือตกเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำพิพากษา

 ถึงท่ีสุด ตองรับโทษทางอาญา คดีอาญาใด ๆ หรือคดีอันเกิดจากความผิดจากการใชเช็ค  



  12.4.2 ตัวแทนจำหนายทำผิดสัญญาตามความผิดในขอสาระสำคัญ 

  12.4.3 ตัวแทนจำหนายกระทำการโดยฝาฝน กฎระเบียบจรรยาบรรณสำหรับการเปน

 ตัวแทนจำหนายสินคาของบริษัทในขอความผิดรายแรง    

  12.4.4 ตัวแทนจำหนายกระทำการโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทกอนตามเงื่อนไขและ

ขอบังคับในสัญญานี้  

 

 ขอ 13 ผลแหงการเลิกสัญญา 

 13.1 เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาเพราะเหตุใดๆ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงดำเนินการ ดังตอไปนี้  

 13.1.1 ตัวแทนจำหนายจะตองหยุดใชสิทธิในการประกอบธุรกิจตามสัญญานี้ หยุดใช ทรัพยสินทาง

ปญญา เครื่องหมาย และระบบตางๆ ที่ไดรับอนุญาตใหใชตามสัญญานี้  

  13.1.2 ต ัวแทนจำหนายจะตองปลดปายหรือส ัญล ักษณใดๆที ่ปรากฏ ภาพอันเปน

 ทรัพยสินทางปญญา เครื ่องหมาย ทั ้งที ่ต ิดอยู ภายในและภายนอกของรานคาตามที ่ได ระบุ

 รายละเอียดไวตามขอ 2.2 ออกไปทันที ในกรณีที่ตัวแทนจำหนายไมดำเนินการตาม ตัวแทน

 จำหนายตกลงยินยอมใหบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทมีสิทธิเขาไปในรานคาของตัวแทน

 จำหนาย เพื ่อเขาไปปลดรื ้อถอนทำลายปาย ส ัญลักษณ โดยตัวแทนจำหนายยอมสละสิทธิ

 เรียกรองคาเสียหายและจะไมเอาผิดตอบริษัท รวมทั้งตัวแทนพนักงาน ลูกจาง และผูบริการของ

 บริษัทไมวาจะเปนคดีแพง คดีอาญาหรือคดีอ่ืนใดก็ตาม 

  13.1.3 ตัวแทนจำหนายตกลงชำระหนี้ที ่คางชำระทั ้งหมดใหแกบริษัทภายในกำหนด 45 

 (สี่สิบหา) วัน นับแตวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง  

13.1.4 ตัวแทนจำหนายยินยอมใหบริษัทซื้อสินคาภายใตเครื ่องหมายการคาของบริษัท

ทั้งหมดคนืในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของราคาสินคาขายปลีกแตละรายการ ตัวแทนจำหนายจะสงมอบ

สินคาคืนแกบริษัทใหเสร็จสิ้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน 

13.1.5 ตัวแทนจำหนายจะตองสงมอบ สื่อการขาย คูมือ ขอมูลความลับ เอกสารและขอมูล

อื่นใดในลักษณะที่เปนลายลักอักษรหรืออยูในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับจากผูใหอนุญาตให

ใชตามสัญญานี้แกบริษัท ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่มีการบอกเลิกสัญญานี้ 

13.1.6 การสิ้นสุดสัญญานี้ไมวาดวยเหตุใดๆ จะไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิและหนาที่ของ

คู ส ัญญาที ่เกิดขึ ้นกอนวันบอกเลิกสัญญา รวมถึงคู สัญญาฝายที่ไมไดกระทำผิดมีสิทธิเร ียกรอง

คาเสียหายอันพึงมีจากคูสัญญาฝายที่กระทำผิด  

13.2 หากสัญญาสิ้นสุดลงเพราะเหตุแหงการผิดสัญญาในขอสาระสำคัญตามขอ 10 หรือเพราะเหตุ

แหงการบอกเลิกสัญญาตามขอ 12.3 หรือขอ 12.4 ตัวแทนจำหนายสินคาตองรบัผิด เพ่ิมเติมดังนี้ 

   13.2.1 บริษัทมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายเอากับตัวแทนจำหนายและ/หรือผูรวมการกระทำ

 ความผิด อันเปนเหตุใหผิดสัญญาจนเกิดความเสียหายกับบริษัท 



  13.2.2 บริษัทมีสิทธิริบ ระงับ เรียกรองคืน เรียกคาเสียหายซึ่งทรัพยสิน เรียกคาใชประโยชน

จากทรัพยสิน จากสิ่งที่เปนบำเหน็จพิเศษหรือ/และเปนของรางวัลซึ่งตัวแทนจำหนายไดรับมาจากบริษัท 

รวมท้ังระงับ ยุติคำมั่นใดๆ เก่ียวกับสิทธิที่เคยใหไวแกตัวแทนจำหนาย  

  

ขอ 14 บทเบ็ดเตล็ด  

 14.1 สัญญาฉบับนี้ไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดดวยวาจา แตตองทำขึ้นเปนลายลักษณอักษรลงนาม

โดยคูสัญญาทั้งสองฝาย  

 14.2 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาขอสัญญาสวนใดสวนหนึ่งของสัญญานี้ไมสมบูรณ ไมสามารถ

บังคับได ละเมิดตอกฎหมายขอบังคับ หรือเปนโมฆะ ใหถือวาขอสัญญาสวนที่ไมสมบูรณหรือเปนโมฆะเสียไป

เฉพาะสวน ขอสญัญาดังกลาวไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาในสวนอื่นๆ 

 14.3 ถาในเวลาใดก็ตามขอความตามสัญญา หรือเอกสารที่สัญญาอางถึงฉบับใดกลายเปนขอความ

หรือเอกสารที่เปนโมฆะไมชอบดวยกฎหมายไมสมบูรณ หรือใชบังคับมิไดในประการใด ๆ ตามกฎหมายให

ขอความอื่น ๆ ที่เหลือแลวแตกรณียังคงชอบดวยกฎหมาย สมบูรณและใชบังคับไดตามกฎหมายและไมเสื่อม

เสียไปเพราะความเปนโมฆะ ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หรือใชบังคับมิไดของขอความหรือเอกสารตาม

สัญญาหรือเอกสารฉบับดังกลาวน้ัน 

 14.4 บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไม

วาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือใหคนนำไปสงเองก็ดี ถาหากสงไปยังสถานที่ที่ระบุไวขางตนของสัญญา

ฉบับนี้แลว หรือในกรณีที่ยายสำนักงาน หากสงไปยังสถานท่ีที่ไดแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาแลว ไมวาจะ

มีผูรับไวหรือไมก็ตาม ใหถือวาไดสงใหแกคูสัญญาฝายนั้นโดยชอบ และแมหากวาสงใหไมไดเพราะสถานที่

ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไปโดยคูสัญญาฝายนั้นไมแจงการเปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนนั้นเปนลาย

ลักษณอักษรตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็ดี ใหถือวาคูสัญญาฝายนั้นไดทราบหนังสือทวงถามบอกกลาวหรือหนังสือ

ดังกลาวโดยชอบ 

14.5 สัญญาฉบับน้ีอยูภายใตการบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย  

 


