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สัญญาตัวแทนจาหน่ ายสินค้ า
ทาที.่ .............................................................
วันที่..............เดือน .................................... พ.ศ. ......................
สัญญาฉบับนี ้ทาขึ ้นระหว่าง บริ ษัท อินฟี นิทเท็กซ์ไทล์ จากัด ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41 ถนน
วิภาวดีรังสิต41 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ในสัญญานี ้เรี ยกว่า “ตัวการ” ฝ่ ายหนึง่ กับ บริ ษัท/ห้ าง
หุ้นส่วนจากัด/ร้ าน โดย นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................
เลขที.่ ................ หมูท่ ี่ ............ ตรอก/ซอย.................................................. ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง........................................... อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................
ซึง่ ต่อไปนี ้ในสัญญานี ้เรี ยกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ ายหนึง่ ทังสองฝ่
้
ายตกลงทาสัญญามีข้อความ ดังต่อไปนี ้
โดยที่ บริ ษัท อินฟี นิทเท็กซ์ไทล์ จากัด เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ เห็นเป็ นการจาเป็ น และสมควรทีจ่ ะเปิ ด
สาขาจาหน่ายผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าในเครื อบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มกิจการให้ เจริ ญก้ าวหน้ า บริ ษัทฯ “ตัวการ” จึงแต่งตัง้
“ตัวแทน” โดยทังสองฝ่
้
ายเห็นสอดคล้ องต้ องกัน จึงได้ กาหนดเงื่อนไขไว้ โดยความยินยอมของทังสองฝ่
้
าย ดังนี ้
ข้ อ1. ตัวแทนตกลงยอมรับจะเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าในเครื อบริ ษัทฯ มีกาหนดเวลา 1 ปี
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต อีกทังจะใช้
้
ความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริ มสินค้ าของบริษัทฯ ”ตัวการ” ให้ เป็ นที่แพร่หลายและให้
คารับรองและสัญญาว่าจะไม่กระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดให้ เป็ นการเสือ่ มเสียและกระทบกระเทือนกับการจาหน่ายสินค้ า
ดังกล่าวแล้ ว
ข้ อ 2. บริ ษัทฯ “ตัวการ” จะเป็ นผู้กาหนดราคาของสินค้ า ให้ ตวั แทนทราบเป็ นครัง้ คราวของราคาสินค้ า
อย่างต่าสูง และตัวแทนจะไม่จาหน่ายสินค้ าต่าไปกว่าราคาอย่างต่าที่บริ ษัท “ตัวการ”ได้ กาหนดไปนัน้
ข้ อ 3. “ตัวแทน”ให้ คารับรองและสัญญาว่าจะไม่ทาการปลอมหรื อเลียนแบบหรื อแปรสภาพของสินค้ า
บริ ษัทฯ”ตัวการ”แต่อย่างใดเป็ นอันขาด
ข้ อ 4. เพื่อเป็ นการประกันการชาระเงินค่าสินค้ าของ”ตัวการ”และความเสียหายในกรณีท”ี่ ตัวแทน”ผิด
สัญญานี ้ข้ อหนึง่ ข้ อใด”ตัวแทน”ตกลงยินยอมรับผิดชอบดูแลสินค้ าตัวอย่างเป็ นอย่างดี หากสินค้ าตัวอย่างเกิดชารุดเสียหาย”
ตัวแทน”ยินดีชดใช้ คา่ เสียหายของสินค้ าเต็มจานวน
ข้ อ 5. วิธีการส่งสินค้ า
5.1 “ตัวการ” จะจัดสินค้ าให้ ”ตัวแทน” เมื่อได้ รับแจ้ งตามใบสัง่ สินค้ าตามแบบฟอร์ มของ
“ตัวแทน”ภายในระยะเวลาตามกาหนด
5.2 “ตัวการ” จะจัดสินค้ าให้ “ตัวแทน” กรณีตา่ งจังหวัดโดยทางขนส่งรถบรรทุกไปยังปลายทาง
โดย “ตัวการ” จะแจ้ งยอดสินค้ าที่จดั ส่งให้ “ตัวแทน” ทราบผ่าน โทรสาร หรื อ อีเมลล์
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5.3 “ตัวการ” จะต้ องทาการตรวจสอบสินค้ าที่สง่ ไปยัง “ตัวแทน” หากสินค้ าที่สง่ ไปไม่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน “ตัวแทน” จะต้ องแจ้ งให้ “ตัวการ” ทราบภายในกาหนด 7 วัน หาก “ตัวแทน” มิได้ แจ้ งให้ ถือว่าสินค้ าที่ตวั การได้
จัดส่งไปนันถู
้ กต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
5.4 กรณีที่สนิ ค้ าที่จดั ส่งเสียหายหรื อสูญหายในระหว่างการขนส่ง “ตัวแทน” จะต้ องแจ้ งให้
“ตัวการ” ทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากได้ รับสินค้ าแล้ ว
ข้ อ 6. การเลิกสัญญา
6.1 สัญญานี ้เป็ นอันสิ ้นสุดลงก็ตอ่ เมื่อหมดอายุสญ
ั ญา
6.2 กรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ สัญญานี ้เป็ นอันสิ ้นสุดลง
ข้ อ 7. การให้ เครดิต จะทาได้ ก็ตอ่ เมื่อ “ตัวแทน” สัง่ ซื ้อสินค้ ามา 3 รอบบิล บิลต่อไป “ตัวการ” ให้ เครดิต
“ตัวแทน” เป็ น ระยะเวลา 30 วัน โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาวงเงินเครดิตตามโครงสร้ างธุรกิจของ “ตัวแทน”
การส่งคาบอกกล่าวคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันให้ สง่ ยังภูมิลาเนาทีอ่ ยูข่ ้ างต้ น โดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับลงทะเบียนหรื อทางโทรสาร (แฟกซ์) และให้ ถือว่าเป็ นการส่งโดยชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว
สัญญานี ้ได้ ทาขึ ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน
ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความของ
สัญญานี ้ดีโดยตลอดแล้ ว เพื่อเป็ นหลักฐานคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายได้ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญไว้ ตอ่ หน้ าพยาน
ทังสองฝ่
้
าย

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

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

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

