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สัญญาตัวแทนจ าหน่ายอีฟส์ 

 

ข้อ ๑. อารัมภบท  

สัญญาตัวแทนจ าหน่ายสินค้าฉบับนี ้คู่สัญญาตกลงกันว่านอกเหนือจากการท าสัญญาต่อหน้ากัน

แล้วให้รวมถึงการท าสัญญาที่ไม่ได้เกิดขึน้ต่อหน้ากันด้วย โดยทั้งนี้การจัดส่งสัญญาหรือการลงลายมือชื่อ

ในสัญญานี้ ให้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ (แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑) โดยวิธีการหรือขั้นตอนนั้นให้เป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

ข้อ ๒. สัญญา 

สัญญาฉบับนีท้ าขึน้เพื่อใช้เฉพาะตัวแทนตามสัญญานีแ้ละตัวแทนประเภท Stock , Super Stock และ VIP เท่านั้น 

ทั้งนี ้เว้นแต่บริษัทจะก าหนดให้ใช้กับตัวแทนประเภทอ่ืนๆด้วย 

ข้อ ๓. คู่สัญญา สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ระหว่าง 

(ก) บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ต่อไปในสัญญานีจ้ะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

(ข) ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ต่อไปในสัญญานีจ้ะเรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ข้อ ๔. ข้อห้าม 

(๔.๑)  ห้ามมิให้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัทหรือสินคา้ในเครือของบริษัทในราคาที่ต่ ากว่าราคา

ที่บริษัทก าหนดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่ว่าจะจ าหน่ายเองหรือให้บุคคลอ่ืนเป็น ผู้จ าหน่าย ก็ตาม 

หากตัวแทนฝ่าฝืนข้อห้ามนี ้ถือว่าตัวแทนท าผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญและยินยอมเสียค่าปรับให้แก่บริษัท

เป็นเงิน ๑๐ เท่าของยอดซือ้สินค้ารวมทั้งหมด และบรษิัทสามารถยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนได้ 

(๔.๒) ตัวแทนจะไม่ท าการใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้บริหาร

ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน  หากตัวแทนฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ 

ถือว่าตัวแทนท าผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญและบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนและ

เรียกให้ตัวแทนชดใช้ค่าเสียหายได้ 

(๔.๓)  ตัวแทนจะต้องไม่จ าหน่ายสินค้าปลอมหรือสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าที่ไมไ่ด้สัง่จากบริษัท

ตามสัญญานี ้รวมทั้งตัวแทนจะต้องไม่ท าการปลอมสินค้าหรอืลอกเลียนแบบสินค้าของบริษัทไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อม หากตัวแทนฝ่าฝืนข้อห้ามนี ้ถือว่าตัวแทนท าผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญและยินยอมเสียค่าปรับ

ให้แก่บริษัทเป็นเงิน ๑๐ เท่าของยอดซือ้สินค้ารวมทั้งหมด และบรษิัทสามารถยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนได้ 

(๔.๔) ตัวแทนจะต้องไม่ท าการใดๆ ให้ภาพลักษณ์หรือมาต รฐ าน ข อง ส ิน ค ้า ข อง บริษ ัท

ได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ข้อ ๕. สิทธิ หน้าที่และข้อจ ากัดสิทธิ ตัวแทนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท ดังต่อไปนี ้

(๕.๑) ตัวแทนจะจ าหน่ายสินค้าของบริษัทหรือสินค้าในเครือของบริษัทตามราคาที่บริษัทก าหนด   

(๕.๒) ตัวแทนจะไม่จ าหน่ายสินค้าของบริษัทหรือสินค้าในเครือของบริษัทในราคาที่ต่ ากว่าราคาที่บริษัทก าหนด 

(๕.๓) ตัวแทนจะไม่ท าสินค้าปลอมหรือท าสินค้าลอกเลียนแบบหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้าของบริษัท 

(๕.๔) ตัวแทนจะต้องไม่ละเมิดเคร่ืองหมายการค้าหรอืทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดของบริษัท 
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ข้อ ๖. การสั่งสินค้า  

 (๖.๑) ตัวแทนจะต้องสั่งสินค้าตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะแจ้งการจัดส่งสินค้า

ให้ตัวแทนทราบตามช่องทางการสื่อสารตามที่ตกลงกัน  

(๖.๒) การสั่งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทก าหนด ไม่ให้ถือว่าผูกพันบริษัทและ

บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี 

(๖.๓) การติดต่อกับพนักงานของบริษัทเพื่อสั่งสินคา้จะต้องติดตอ่กับพนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก

บริษัทโดยตรงเพือ่การสั่งสินค้าเท่านัน้ การติดต่อสั่งสินค้ากับพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทโดยตรง 

ไม่ถือว่าผูกพันบริษัทและบรษิัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี 

(๖.๔) การสั่งสินค้าผ่านตัวแทนประเภทแมท่ีมทั่วไปหรือตัวแทนประเภทแม่ทีมอ่ืนๆที่มีลักษณะเดียวกัน

กับตัวแทนประเภทแม่ทีมทั่วไปตามสัญญานี้ จะต้องท าตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทก าหนด 

ข้อ ๗. การส่งสินค้า 

(๗.๑) การส่งสินค้าโดยบริษัทไปยังตัวแทนนั้น บริษัทจะเป็น ผู้จัดส่งตามช่องทางและวิธีการหรือ

เงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นสมควร หากสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่งตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด 

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

(๗.๒) หากตัวแทนต้องการให้จัดส่งสินค้านอกเหนือจากวิธีการหรือเงื่อนไขตามที่บริษัทก าหนด 

หากสินค้าได้รับความเสียหาย ตัวแทนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเอง  

(๗.๓)หากการจัดส่งสินค้าไปยังตัวแทนตามสัญญานี้กระท าโดยตัวแทนประเภทแม่ทีมทั่วไปหรือ

ตัวแทนประเภทแม่ทีม อ่ืนๆหากสินค้าได้รับความเสียหาย ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวแทน

ประเภทแม่ทีมทั่วไปหรือตัวแทนประเภทแม่ทีมอ่ืนๆ 

(๗.๔) หากความเสียหายของสินค้า ตามข้อ (๗.๒) และ (๗.๓) เกิดจากบริษัทผู้ขนส่งหรือ

ความรับผิดของบริษัทผู้ขนส่ง  ให้ถือว่าตัวแทนประเภทแม่ทีมทั่วไปหรือตัวแทนประเภทแม่ทีมอ่ืนๆ 

ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสยีหายของสินค้าดังกล่าว แต่มีหน้าที่จะต้องด าเนินการและติดตามให้บริษัทผู้ขนส่ง

รับผิดชอบในความเสียหายของสินค้านั้นตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ขนส่ง  โดยต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบถึง

ความเสียหายรวมทั้งต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าได้ด าเนินการและติดตามให้บริษัทผู้ขนส่งรับผิดชอบไปแล้วเพียงใด 

โดยทั้งนีใ้ห้ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของบริษัทโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๘. ความเสียหายและช ารุดบกพร่องของสินค้า 

ความเสียหายหรือช ารุดบกพร่องของสินค้าหากเกิดจากความผิดของบริษัทหรือจากการจัดส่งภายใต้การ

สั่งการของบริษัท ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในก าหนด ๓ วันนับแต่วันได้รับสินค้า  หากไม่แจ้ง

ให้ถือว่าตัวแทนไม่ติดใจและบรษิัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของสินค้าดังกล่าว หากความเสียหายหรือ

ความช ารุดบกพร่องของสินค้าเกิดจากความผิดพลาดของตัวแทนประเภทแม่ทีมทั่วไปหรือตัวแทนประเภท

แม่ทีมอ่ืนๆ ให้ถือเป็นความรับผิดของตัวแทนประเภทแม่ทีมทั่วไปหรือตัวแทนประเภทแม่ทีมอ่ืนๆ 

ข้อ ๙. การท าผิดสัญญาและการเลิกสัญญาและชดใช้ค่าเสียหาย 

หากตัวแทนท าผิดสัญญาหรือเงื่อนไขตามที่บริษัทก าหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาและยกเลิก

ฐานะการเป็นตัวแทนจ าหน่ายได้ โดยทั้งนีบ้ริษัทไม่จ าต้องแจ้งการเลิกสัญญาให้ตัวแทนทราบล่วงหน้าก็ได้ 
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และหากการท าผิดสัญญาท าให้บรษิัทได้รับความเสียหาย ตัวแทนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่

บริษัทเรียกร้อง และเมื่อถูกยกเลิกฐ านะการเป็นตัวแทนเพราะเหตุท าผิดสัญญาแล้ว ตัวแทนดังกล่าว

จะกลับมาเป็นตัวแทนของบริษัทอีกไม่ได้ อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการด าเนินคดีตามกฎหมายแก่ตัวแทน

เพื่อเรียกค่าเสียหายในส่วนอ่ืนๆได้แม้ตัวแทนจะได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทแล้วก็ตาม 

ข้อ ๑๐. เบ็ดเตล็ด 

ตัวแทนทุกระดับที่สังกัดอยู่กับตัวแทนประเภทแม่ทีมนั้น หากภายหลังตัวแทนประเภทแม่ทีมไม่ได้

เป็นตัวแทนแล้ว บริษัทให้สิทธิตัวแทนตามสัญญานีเ้ข้าสังกัดเป็นตัวแทนประเภทแม่ทีมทั่วไปหรือตัวแทน

ประเภทแม่ทีมอ่ืนๆ ในสายงานเดิมได้โดยตรง โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามวิธีการและ

เงื่อนไขตามที่บริษัทก าหนด 

คู่สัญญาได้อ่านข้อความในสัญญาฉบับนีแ้ล้วและเห็นว่าข้อความที่ระบุไว้ในสัญญานี้ถูกต้องและ

ตรงตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาแล้วทุกประการและคู่สัญญาสามารถปฏิบัติตามสัญญานีไ้ด้ทุกข้อ จึงได้ลง

ลายมือชื่อและประทับตราหรือเคร่ืองหมายเอาไว้เป็นส าคัญ (ถ้ามี) 

 

 

(ลงชื่อ).......................................................... บริษัท      

       (                                             ) 

 

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

        (                                            ) 


