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สัญญาตัวแทนจ าหน่ายแบบไม่สต๊อกสินค้า 

“สัญญา” ฉบบันีเ้ป็นข้อตกลงในการสมคัรเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อกสินค้า ท าขึน้ที่ บริษัท ดับ๊เบิล้ 
เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด เม่ือ วนัที่ ________________ระหว่าง  

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ  

ผู้ลงทะเบียนสมคัรเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อกสินค้าโดยใช้บญัชีผู้ใช้ที่สมคัรไว้เดิมกับบริษัท หรือผู้
ลงทะเบียนเข้าใช้งานบัญชีผู้ ใช้ซ่ึงได้สมัครเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อกสินค้าสินค้า ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า 
“ตัวแทนจ าหน่าย” อีกฝ่ายหนึ่ง   

โดยที่ บริษัทประสงค์จะตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อกสินค้า โดยตวัแทน
จ าหน่ายประสงค์ที่จะกระท าการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อกสินค้าของบริษัท โดยตัวแทนจ าหน่ายรับทราบ 
ตกลง และยอมรับเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

1. ค าจ ากัดความ 
    ถ้อยค าและข้อความดงัต่อไปนีใ้ห้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้  

การจ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อกสินค้า หมายถึง วิธีการขายปลีกซ่ึงตัวแทนจ าหน่ายไม่ต้องมีหน้าร้าน และไม่
ต้องเก็บส ารองสินค้าไว้ แต่ใช้วิธีแจ้งค าสัง่ซือ้ และรายละเอียดวิธกีารขนส่งสินค้าที่ได้รับจากลูกค้าให้แก่บริษัท และ
บริษัทจะส่งสินค้าไปยงัลกูค้าโดยตรง 

ตัวแทนจ าหน่าย หมายถึง ผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อกสินค้าโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่
สมัครไว้เดิมกับบริษัท หรือผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ซ่ึงได้สมัครเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อก
สินค้า  

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
รวมถึงข้อมลูส่วนบุคคลตามกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

ข้อมูลอันเป็นความลับ หมายถึง ความลบัทางการค้า และข้อมลูที่เป็นความลบัอื่น ๆ ทัง้หมด ที่บริษัทอาจเปิดเผย
แก่ตวัแทนจ าหน่าย 

ค่าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนการขายที่บริษัทจ่ายให้กับตวัแทนจ าหน่ายเม่ือสัง่ซือ้สินค้าตามสญัญานี ้

ลูกค้า หมายถึง ผู้สัง่ซือ้สินค้าจากตวัแทนจ าหน่าย และช าระค่าสินค้าให้แก่ตวัแทนจ าหน่าย 

สินค้า หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ขายอยู่ในเว็บไซต์ https://delivery.doubleapaper.com 
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สินค้าเปลี่ยนคืน หมายถึง สินค้าที่ รายการ ชนิด ประเภท ย่ีห้อ รุ่น หรือจ านวนไม่ถูกต้อง หรือพบความช ารุด
บกพร่องในสินค้าที่ส่งมอบโดยบริษัท 

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ https://delivery.doubleapaper.com รวมถึงบรรดาเว็บเพจภายในเว็บไซต์ดงักล่าว  

บัญชีผู้ ใช้ หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ https://delivery.doubleapaper.com ซ่ึงตัวแทนจ าหน่ายได้สมัคร 
และเข้าใช้งาน ก่อนการสมคัรเป็นตวัแทนจ าหน่ายตามสญัญานี ้ และได้ใช้ผูกพนัเป็นตวัแทนจ าหน่ายตามสญัญานี ้

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า ช่ือทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรองของบริษัท 

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุใด ๆ ท่ีคู่สญัญาไม่อาจป้องกันหรือมิได้เกิดจากการกระท าของคู่สัญญานัน้ แม้ว่าจะได้
ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ ซ่ึงได้แก่  เหตุที่เกิดจากภยั
ธรรมชาติ เช่น น า้ท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือ เกิดจากการใช้อ านาจรัฐ หรือ การกระท าโดยบุคคลภายนอกหรือ
ปัจจยัภายนอก 

ช่องทาง หมายถึง ช่องทางการขายที่บริษัทอนุญาตให้ตัวแทนจ าหน่ายจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงช่องทางในระบบออนไลน์  

2. ข้อก าหนดในการขายสินค้าและกระบวนการสั่งซือ้สินค้า 
2.1 ตัวแทนจ าหน่ายประสงค์จะขาย ส่งเสริมการขาย เสนอขายสินค้า ด าเนินการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

เคร่ืองหมายการค้า ให้แก่ลูกค้าภายใต้ช่องทางที่บริษัทได้ให้อนุญาตไว้ เม่ือตัวแทนจ าหน่ายได้รับค าสั่งซือ้จากลูกค้า 
ตัวแทนจ าหน่ายจะแจ้งค าสั่งซือ้สินค้าไปยังบริษัทตามช่องทางเว็บไซต์ และวิธีการที่บริษัทก าหนดเท่านัน้ เพื่อให้บริษัท
จดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้า 

2.2 ในการซือ้ขายสินค้าตามสญัญานี ้ตวัแทนจ าหน่ายรับทราบว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ ความรับผิด อนัเก่ียวข้องกับ
การซือ้ขายสินค้าระหว่างตวัแทนจ าหน่ายกับลกูค้า 

2.3 ตัวแทนจ าหน่ายตกลงจะไม่ยืนยันการซือ้ขายกับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะยืนยันตอบรับการสั่งซือ้สินค้าของ
ตวัแทนจ าหน่ายแล้ว  

2.4 บริษัทมีสิทธิยกเลิกค าสัง่ซือ้ หากสินค้าหมด หรือเกิดเหตุขัดข้องอื่นใด และบริษัทจะแจ้งให้ตวัแทนจ าหน่าย
ทราบโดยเร็วที่สดุเท่าที่เป็นไปได้ และตวัแทนจ าหน่ายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท 

2.5 บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขราคาสินค้า รายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดของค าสัง่ซือ้ในแต่ละคราว
ให้แตกต่างกัน แม้ว่าเป็นสินค้ารายการเดียวกัน และซือ้ในจ านวนเดียวกันกับรายการก่อนหน้าก็ตาม 

2.6 บริษัทมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนือ้หา นโยบาย และข้อตกลงอื่นที่เก่ียวกับสัญญานีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือแต่
บางส่วน ซ่ึงบริษัทจะประกาศแจ้งให้ตัวแทนจ าหน่ายทราบในแต่ละคราวผ่านทางช่องทางติดต่อระหว่างตัวแทนจ าหน่าย
กับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบนเว็บไซต์ อีเมล์ และการส่งข้อความผ่านระบบในเว็บไซต์  



สญัญาเลขที่ …… 

หน้า 3 จาก 9 

 

2.6 สัญญาฉบับนีแ้ม้จะช่ือสัญญาตัวแทนจ าหน่าย แต่คู่สัญญามิได้มีความมุ่งหมายให้มีลักษณะเป็นสัญญา
ตวัการตวัแทน ดงันัน้การกระท าใด ๆ ที่ตวัแทนจ าหน่ายกระท าไปถือเป็นการกระท าในนามของตนเองมิได้ผูกพนับริษัทใน
ฐานะตวัการตวัแทนตามกฎหมายแต่อย่างใด 

2.7 เคร่ืองหมายการค้า เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท โดยตวัแทนจ าหน่ายจะ ใช้ในกิจการที่เก่ียวข้องกับ
สญัญาฉบบันีเ้ท่านัน้ และจะไม่น าไปใช้ในกิจการอื่น หรืออนุญาตให้คนอื่นใช้ 

2.8 บริษัทมีสิทธิที่จะแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายรายอื่น ๆ ได้ โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว 
2.9 ตวัแทนจ าหน่ายจะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมลูของลกูค้าตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยตวัแทนจ าหน่ายใน

ฐานะผู้ควบคุมข้อมลูมีหน้าที่ต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
บริษัทจะอยู่ในฐานะของผู้ประมวลข้อมูลตลอดระยะเวลาของสัญญาให้ตัวแทน จ าหน่าย โดยบริษัทจะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เม่ือได้รับค าสั่งซือ้สินค้าและช าระเงินจากตัวแทนจ าหน่าย
ครบถ้วนแล้วเท่านัน้ ภายใต้ขอบอ านาจของผู้ประมวลผลข้อมลู ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 

3.  ค ารับรอง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจ าหน่าย 
3.1 ตัวแทนจ าหน่ายรับรองว่าตนมีอายุไม่ต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือได้บรรลุนิติภาวะแล้ว และไม่เป็นบุคคล

วิกลจริต ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
3.2 ตวัแทนจ าหน่ายรับรองว่าได้อ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงในเว็บไซต์เป็นอย่างดีแล้ว เม่ือตวัแทนจ าหน่าย

ได้เข้าใช้งานบญัชีผู้ใช้ของตนในเว็บไซต์ ให้ถือว่าตัวแทนจ าหน่ายตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเก่ียวกับการใช้งานบญัชี
ผู้ใช้ และข้อตกลงการเป็นตวัแทนจ าหน่ายแบบไม่สต๊อกสินค้านี ้ ตามแต่ที่บริษัทจะก าหนดหรือท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยท่ี
บริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

3.3 ตวัแทนจ าหน่ายตกลงว่าตนได้สมัครบัญชีผู้ใช้โดยใช้ข้อมลูที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนด หากมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมลู อีเมล์ หมายเลขโทรศพัท์ บญัชีธนาคาร ตวัแทนจ าหน่ายจะแจ้งกับบริษัททนัที 

3.4 ตวัแทนจ าหน่ายจะเก็บรักษาช่ือบัญชีผู้ใช้ และรหสัผ่านไว้เป็นความลบั และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ออกจาก
ระบบบญัชีผู้ใช้เม่ือสิน้สดุการใช้งานแต่ละครัง้ หากมีบุคคลอื่นเข้าใช้บญัชีผู้ใช้ของตวัแทนจ าหน่ายในการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
โดยที่ตวัแทนจ าหน่ายไม่ได้เป็นผู้กระท า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดงักล่าว 

3.5 ตัวแทนจ าหน่ายตกลงจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ของตนร่วมกับผู้อื่น และจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด และ
ผลประโยชน์อื่นใดอนัเก่ียวกับบญัชีผู้ใช้ และสญัญานีใ้ห้ผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.6 ตวัแทนจ าหน่ายรับรองว่าจะไม่โฆษณาประชาสมัพันธ์หรือจ าหน่ายสินค้าไปในทางที่หลอกลวง ไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค หรือขดัต่อกฎหมาย และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียง หรือกระทบต่อยอดขายสินค้าของ
บริษัท 

3.7 ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้ ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า และให้บริการหลงัการขายต่าง ๆ  และจะแจ้งให้ลูกค้า
ทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงในการสัง่ซือ้สินค้า 

3.8 ตัวแทนจ าหน่ายยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายแต่ละรายอาจแตกต่างกัน 
ขึน้อยู่กับนโยบายของบริษัท 

3.9 ตวัแทนจ าหน่ายไม่มีสิทธิยกการไม่ช าระค่าสินค้าของลกูค้า หรือการผิดสญัญาของลกูค้าขึน้โต้แย้งกับบริษัท
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากบริษัทไม่มีนิติสมัพนัธ์กับลกูค้า 
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3.10 หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนือ้หา นโยบาย และข้อตกลงอื่นที่เก่ียวกับสัญญานี  ้และตัวแทน
จ าหน่ายไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ตัวแทนจ าหน่ายตกลงจะหยุดซือ้สินค้าจากบริษัท หยุดด าเนินการ
จ าหน่ายสินค้าแบบไม่สต๊อกสินค้า และหยุดด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับสญัญานีโ้ดยทนัที และตกลงยกเลิกการเป็นตวัแทน
จ าหน่ายตามสญัญานีต้ามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญานีท้นัที 

 
4. ค ารับรอง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท 

4.1 บริษัทรับรองว่า สินค้าที่ขายในเว็บไซต์ ตามสญัญานีไ้ม่ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร รวมถึง
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบุคคลที่สาม 

4.2 บริษัทรับรองว่า สินค้า และ/หรือ อุปกรณ์ทัง้หมดที่น ามาขายบนเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยการผลิต หรือจดัหามานัน้ 
มีคุณภาพดีสามารถจ าหน่ายได้และเหมาะแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ ไม่ช ารุด ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย ผลิต น าเข้า 
และ/หรือ โฆษณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบญัญัติ และระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

4.3 เม่ือตวัแทนจ าหน่ายได้สัง่ซือ้สินค้าและช าระเงินให้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะยืนยนัรายการสัง่ซือ้ของ
ตวัแทนจ าหน่าย และจดัส่งสินค้าให้ลกูค้าโดยตรงยงัสถานที่ซ่ึงตวัแทนจ าหน่ายได้ระบุไว้ 

4.4 กรณีที่ลกูค้าพบความช ารุดบกพร่องของสินค้า หรือปัญหาอื่นใดที่เก่ียวกับการสัง่ซือ้ภายในระยะเวลาเปลี่ยน
คืนสินค้า หากบริการหลงัการขายของตวัแทนจ าหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทมีสิทธิติดต่อลกูค้าได้
โดยตรงเพื่อให้บริการที่เก่ียวข้องกับสินค้ารวมถึงการเปลี่ยนคืนสินค้า  

4.5 ในกรณีที่ลกูค้าพยายามติดต่อตัวแทนจ าหน่ายเก่ียวกับสินค้าแต่ไม่สามารถติดต่อตัวแทนจ าหน่ายได้ไม่ว่า
ช่องทางใด บริษัทมีสิทธิติดต่อลกูค้าโดยตรงเพื่อด าเนินการเก่ียวกับสินค้า 

4.6 บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในเนือ้หาบนเว็บไซต์ ช่องทาง หรือสื่ออื่นใดของตวัแทนจ าหน่าย 
4.7 นอกจากความรับผิดในฐานะผู้ผลิตสินค้า บริษัทไม่มีหน้าที่จะต้องรับผิดอื่นใดต่อลกูค้า 
4.8 บริษัทสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของตัวแทนจ าหน่ายได้ทนัที และลบเนือ้หาใดก็ตามที่เก่ียวข้องกับบัญชีผู้ใช้

ของตวัแทนจ าหน่ายออกจากเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จ าต้องรับผิดต่อตัวแทน
จ าหน่ายหรือบุคคลภายนอกในกรณีดงัต่อไปนี ้

4.8.1 ตวัแทนจ าหน่ายไม่มีการใช้งานบญัชีผู้ใช้เป็นเวลานาน   
4.8.2 ตวัแทนจ าหน่ายละเมิดเงื่อนไขหรือนโยบายการให้บริการบญัชีผู้ใช้ที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์  
4.8.3 ตวัแทนจ าหน่ายมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขดัต่อความความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  
4.8.4 ตวัแทนจ าหน่ายมีบญัชีผู้ใช้หลายบญัชี หรือตวัแทนจ าหน่ายทุจริตในการสมคัรบญัชีผู้ ใช้  
4.8.5 ตวัแทนจ าหน่ายฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือกระท าทุจริตเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลตอบแทนการขาย และ/

หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเพียงบางส่วน หรือทัง้หมด  
  

5. เงื่อนไขในการช าระเงินค่าสินค้า 
5.1 ตวัแทนจ าหน่ายจะช าระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
5.2 ตัวแทนจ าหน่ายต้องช าระเงินเต็มจ านวนให้แก่บริษัททนัทีเม่ือมีการสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัท หลังจากบริษัท

ได้รับเงินจากตวัแทนจ าหน่ายครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้า 
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5.3 ตวัแทนจ าหน่ายเป็นผู้ช าระภาษีทัง้หมดที่เก่ียวกับการซือ้ขายสินค้าระหว่างตัวแทนจ าหน่ายกับลูกค้ารวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียงภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ (ถ้ามี) และจะด าเนินการแสดงรายการเสียภาษีต่อ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องด้วยตนเอง 

 
6. การจัดส่งสินค้า 

6.1 ตวัแทนจ าหน่ายจะแจ้งที่อยู่ของลูกค้าส าหรับจัดส่งสินค้าให้แก่บริษัท ในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้  บริษัทจะเรียก
เก็บค่าขนส่งสินค้าจากตวัแทนจ าหน่ายตามอัตราที่บริษัทถูกเรียกเก็บจริงจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า 

6.2 กรณีท่ี ที่อยู่ของลกูค้าไม่ถูกต้อง ท าให้สินค้าตีกลบั หรือส่งไม่ถึงลกูค้า โดยไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท 
ตวัแทนจ าหน่ายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการส่งสินค้าคืนให้แก่บริษัท และหากจะต้องมีการส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้าใหม่อีกครัง้ ตัวแทนจ าหน่ายตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทส าหรับการส่งสินค้าซ่ึงจะแจ้งให้ตัวแทน
จ าหน่ายทราบตามอตัราที่บริษัทถูกเรียกเก็บจริงจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  

6.3 ตวัแทนจ าหน่ายยืนยนัว่าได้อ่าน ศึกษา ท าความเข้าใจ และยอมรับ เงื่อนไข ข้อก าหนด รวมถึงนโยบายการ
จัดส่งสินค้าซ่ึงปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โดยละเอียด และตกลงจะผูกพันตามเงื่อนไข ข้อก าหนด และราคาค่าบริการการส่ง
สินค้าตามที่บริษัทก าหนดไว้ หรือเรียกเก็บในเว็บไซต์ทุกครัง้ ทัง้นี ้ตัวแทนจ าหน่ายสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ได้
ตามที่อยู่เว็บไซต์ https://delivery.doubleapaper.com/conditions 

6.4 บริษัทจะแสดงการเรียกเก็บค่าจดัส่งส าหรับแต่ละการสัง่ซือ้ในขัน้ตอนใด ๆ ก็ได้ก่อนการสัง่ซือ้สมบูรณ์เพื่อให้
ตวัแทนจ าหน่ายพิจารณา หากตวัแทนจ าหน่ายไม่ยอมรับค่าจัดส่งดงักล่าว หรือเห็นว่าค่าจดัส่งดงักล่าวไม่ถูกต้อง ตวัแทน
จ าหน่ายตกลงจะไม่ท าการยืนยนั หรือสัง่ซือ้สินค้าดงักล่าวโดยเด็ดขาด 

6.5 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ าหน่าย และส่งสินค้าไปนอกพืน้ที่ของประเทศไทย หรือไปยงัพืน้ที่ห่างไกลอื่นใดใน
ประเทศไทยซ่ึงอยู่นอกเขตการให้บริการของบริษัทขนส่ง 

6.6 บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายในเวลา 5-7 วันท าการนับจากวันที่บริษัทได้รับการช าระเงินค่าสินค้าจากตัวแทน
จ าหน่าย 

 
7. ค่าตอบแทนตัวแทนจ าหน่าย 

7.1 บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนจ าหน่าย เม่ือตวัแทนจ าหน่ายได้สัง่ซือ้สินค้ากับบริษัทตามสัญญานี ้
โดยค านวณจากยอดสุทธิการซือ้ คือ ราคาสินค้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ภาษีที่เก่ียวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่ตวัแทนจ าหน่ายซือ้จากบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิยกเว้นสินค้าบางรายการซ่ึงจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
หรือมีสิทธปิรับเปลี่ยนอตัราค่าตอบแทนได้ทุกเม่ือ โดยอตัราค่าตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนใหม่ จะบงัคบัใช้กับทุกการซือ้สินค้า
ที่มีผลสมบูรณ์ภายหลงัจากการประกาศ หรือแจ้งปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนนัน้ โดยมีอตัราค่าตอบแทนดงัต่อไปนี ้

ประเภทสินค้า อัตราค่าตอบแทน 
สินค้า Paper  5% 
สินค้า Partner Brand 1% 
สินค้า Supplier Brand 3% 
สินค้า Double A Toner 10% 
สินค้า Double A Care 10% 
สินค้า Double A Office Supplies  25% 

https://delivery.doubleapaper.com/conditions
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7.2 หากตวัแทนจ าหน่ายไม่ช าระค่าสินค้า ลกูค้าเปลี่ยนคืนสินค้า ลกูค้าปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือการซือ้ขายสินค้า
ระหว่างบริษัทกับตัวแทนจ าหน่าย หรือบริษัทกับลกูค้าไม่สมบูรณ์หรือถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ตวัแทนจ าหน่ายไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดจากการซือ้ขายที่ไม่สมบูรณ์  

7.3 ในกรณีที่ตวัแทนจ าหน่ายได้รับค่าตอบแทนในการสัง่ซือ้สินค้าครัง้หนึ่งครัง้ใดไปแล้ว แต่ปรากฏภายหลงัว่ามี
การเปลี่ยนคืนสินค้า (“การซือ้ขายไม่สมบูรณ์”) ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือมีหนี ้หรือเงินจ านวนอื่นใดซ่ึงตัวแทนจ าหน่ายมี
หน้าที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทแต่ยงัคงค้างช าระอยู่ บริษัทอาจหกัยอดหนีด้งักล่าวจากค่าตอบแทนที่ตัวแทนจ าหน่ายต้อง
ได้รับจนกว่าจะครบจ านวน กรณีที่ไม่มีการสั่งซือ้หรือสัญญาถูกยกเลิก หรือไม่ว่าด้วยเหตุอื่นใด ท าให้ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ตวัแทนจ าหน่าย บริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ตวัแทนจ าหน่ายชดใช้หนีใ้ห้แก่บริษัทได้ทนัทีจนครบจ านวน 

7.4 บริษัทจะค านวณยอดขายของตวัแทนจ าหน่าย เพื่อจ่ายค่าตอบแทนโดยตดัรอบบญัชีในทุก ๆ วนัสดุท้ายของ
เดือน และจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายเป็นรายเดือนในเดือนถัดไปในทุกวนัศุกร์ของสปัดาห์ที่สองโดยการโอน
เข้าบญัชีธนาคารของตวัแทนจ าหน่าย กรณีที่ตวัแทนจ าหน่ายต้องการเปลี่ยนแปลงบญัชีธนาคาร ตวัแทนจ าหน่ายต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบทนัที พร้อมน าส่งเอกสารที่เก่ียวข้องตามวิธีการที่บริษัทก าหนดไว้ 

7.5 หากตัวแทนจ าหน่ายสั่งซือ้สินค้า หรือท าธุรกรรมอื่นใด ก่อนการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นตัวแทน
จ าหน่ายและได้รับการยืนยนัการลงทะเบียนจากบริษัท ตวัแทนจ าหน่ายจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ควร
จะได้รับจากการสัง่ซือ้ และ/หรือการท าธุรกรรมใด ๆ  

7.6 ตัวแทนจ าหน่ายรับทราบว่าค่าตอบแทนไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน ให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายรายอื่น หรือ
บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท 

7.7 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเก่ียวกับค่าตอบแทน ตัวแทนจ าหน่ายต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วัน พร้อมทัง้
แสดงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อยืนยนัจ านวนค่าตอบแทนที่ถูกต้องที่ตนควรได้รับ มิฉะนัน้จะถือว่าตัวแทนจ าหน่าย
สละสิทธิค่าตอบแทนดงักล่าว  

7.8 บริษัทอาจปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดของตัวแทนจ าหน่ายไม่ว่าแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ตัวแทนจ าหน่ายทราบล่วงหน้า หาก
พบว่าค่าตอบแทน หรือการได้รับผลประโยชน์ดงักล่าวไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกันกับยอดการซือ้สินค้าจริง หรือได้รับในลกัษณะท่ี
ทุจริตไม่ว่าจะโดยอาศัยข้อบกพร่องของระบบหรือเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใด และทัง้นี ้ไม่ว่าความไม่ถูกต้องดงักล่าวจะ
เกิดจากบริษัท หรือจากตวัแทนจ าหน่ายก็ตาม 

8. นโยบายเกี่ยวกับการคืนสินค้า 
8.1 บริษัทจะรับเปลี่ยน/คืน สินค้าจากตวัแทนจ าหน่ายในกรณีต่อไปนี ้
 8.1.1 สินค้าช ารุดบกพร่องเนื่องจากการผลิต 
 8.1.2 สินค้าได้รับความเสียหายขณะขนส่ง 
 8.1.3 ได้รับสินค้าผิด หรือจ านวนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
8.2 เม่ือตัวแทนจ าหน่ายทราบถึงความประสงค์เปลี่ยนคืนสินค้า การขอคืนค่าสินค้าไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือความประสงค์จะใช้สิทธิเรียกร้องอื่นใดของลูกค้า ตวัแทนจ าหน่ายตกลงแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ทนัทีพร้อมน าส่งเอกสารที่เก่ียวข้องทัง้หมดเพื่อให้บริษัทสามารถตดัสินใจด าเนินการได้อย่างเหมาะสม  
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8.3 ในกรณีที่การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกค้ามีความเสี่ยง หรือมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท 
สินค้า เคร่ืองหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เก่ียวข้องกัน ตัวแทนจ าหน่ายตกลงจะไม่โต้แย้งใด ๆ  กับลูกค้า
ก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท 

8.4 ลกูค้าจะต้องส่งคืนสินค้าเปลี่ยนคืน ให้แก่ตวัแทนจ าหน่าย หรือส่งคืนให้แก่บริษัทโดยตรงภายใน 14 วนันับ
จากวนัที่ลกูค้าได้รับและตวัแทนจ าหน่ายตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนคืนสินค้าดงักล่าวโดยทันที 

8.5 กรณีลูกค้าส่งสินค้าเปลี่ยนคืนให้ตัวแทนจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่ายต้องส่งคืนสินค้าเปลี่ยนคืนให้แก่บริษัท
ภายใน 3 วนั นับจากวันที่ได้รับสินค้าเปลี่ยนคืนจากลูกค้า ตวัแทนจ าหน่ายตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้าในทุกกรณี
หากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าว  

8.6 กรณีที่ตัวแทนจ าหน่ายมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ข้างต้น เป็นเหตุให้บริษัทถูกลูกค้า
เรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้รับผิดเก่ียวกับสินค้าเปลี่ยนคืนนัน้ ตวัแทนจ าหน่ายตกลงจะรับผิดแทน หรือชดใช้ให้แก่บริษัทจน
ครบจ านวน 

 
9.ค่าปรับและดอกเบีย้  
 9.1 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงก าหนดดอกเบีย้ผิดนัดกันในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี 
 
10. การเลิกสัญญา  

10.1 สัญญานีมี้ผลผูกพันตัวแทนจ าหน่ายตัง้แต่เวลาที่ตัวแทนจ าหน่ายได้สมัครเข้าเป็นตัวแทนจ าหน่ายตาม
สญัญานี ้และได้รับการยืนยนัการสมคัรเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทแล้ว โดยตวัแทนจ าหน่ายสามารถยกเลิกการเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายตามสัญญานี ้หรือยกเลิกบญัชีผู้ใช้ของตนได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อักษร หรือแจ้งความ
ประสงค์ขอยกเลิกได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ของบริษัทตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ (ภายในวนัและเวลาท าการ)  

10.2 หากตัวแทนจ าหน่ายไม่มีการซือ้ขายสินค้าหรือท าธุรกรรมใด ๆ เกินกว่า 12 เดือน บริษัทสามารถยกเลิก
สญัญานีแ้ต่เพียงฝ่ายเดียวได้ทนัที โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อตวัแทนจ าหน่าย 

10.3 กรณีที่ตวัแทนจ าหน่ายเพิกถอนความยินยอมในการให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 
การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของตัวแทนจ าหน่ายถูกยกเลิก และสิน้สุดความเป็นตัวแทน
จ าหน่ายตามสญัญานี ้

10.4 การเลิกสญัญาหรือสิน้สดุความเป็นตวัแทนจ าหน่ายตามสญัญาฉบบันีจ้ะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ  
10.2.1 ความสมบูรณ์ของค าสัง่ซือ้ กิจกรรม รวมถึงธุรกรรมใด ๆ ก่อนวนัเลิกสญัญา และ/หรือ 
10.2.2 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีผลผูกพนัก่อนที่วนัเลิกสญัญา และ/ 

และไม่ท าให้ตวัแทนจ าหน่ายหลุดพ้นต่อธุรกรรมใด ๆ ที่ยงัท าไม่เสร็จสิน้ รวมถึงการช าระค่าสินค้า ช าระยอดหนี ้
คงค้าง และ/หรือเงินอื่นใดซ่ึงยงัคงค้างช าระ ตวัแทนจ าหน่ายต้องท าธุรกรรมที่ยงัไม่เสร็จสิน้ทัง้หมดให้เสร็จสิน้โดยทนัทีเม่ือ
ยกเลิกการเป็นตวัแทนจ าหน่ายตามสญัญานี ้หรือยกเลิกบญัชีผู้ใช้ของตน 

10.5 บริษัทอาจยกเลิกระบบการเป็นตวัแทนจ าหน่ายแบบไม่สต๊อกสินค้า ยกเลิกความเป็นตัวแทนจ าหน่ายตาม
สญัญานี ้หรือยกเลิกบญัชีผู้ใช้ของตวัแทนจ าหน่ายได้ทุกเม่ือโดยดุลพินิจของบริษัทแต่ฝ่ายเดียวทนัที  
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11.เหตุสุดวิสัย 
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ต้องรับผิดต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือถือว่าผิดสญัญาฉบบันีเ้นื่องจากความล่าช้า

ในการปฏิบติัตามสญัญาหรือการไม่ปฏิบติัตามสญัญาอนัเนื่องมาจากเหตุสดุวิสยั โดยหากเกิดเหตุดงักล่าวคู่สญัญาฝ่ายที่
ได้รับผลกระทบต้องรีบแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยทนัที หรืออย่างช้าที่สดุภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่เหตุนัน้สิน้สุด
ลง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน หากคู่สัญญาฝ่ายที่ประสบเหตุสดุวิสยันัน้ไม่แจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายทราบถึง
เหตุดังกล่าว หรือ เหตุสุดวิสัยยังคงด าเนินต่อเนื่องไปจนคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญานีต่้อไปได้เป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ทนัทีโดยไม่ถือว่าผิดสญัญาแต่อย่างใด 

12. ข้อมูลอันเป็นความลับ 
12.1 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายรับทราบ และตกลงว่าคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง อาจเปิดเผย และ/หรืออาจจะเปิดเผยข้อมูล

อันเป็นความลับ คู่สัญญาตกลงจะใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของผู้ คู่สัญญาอีกฝ่าย 
เช่นเดียวกับที่ตนใช้ในการดูแลรักษาข้อมลูอันเป็นความลบัของตน และจะไม่น าข้อมลูอนัเป็นความลบัตามสญัญานีไ้ปใช้ 
ขาย ท าส าเนา โอน ท าซ า้ หรือเปิดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือไปจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ 
บุคลากร หรือตวัแทนของตนซ่ึงจ าเป็นจะต้องทราบเพื่อการปฏิบติัตามสญัญานีเ้ท่านัน้ และจะไม่ใช้ข้อมลูอนัเป็นความลับ
เพื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการปฏิบติัตามสญัญานีเ้ท่านัน้ 

12.2 ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ข้อมูลเก่ียวกับราคาต้นทุน ราคาขายสินค้า 
จ านวนสินค้าคงคลัง เว็บไซต์เฉพาะส าหรับตัวแทนจ าหน่าย รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ส่วนลด รายการ และ
รายละเอียดคุณสมบติัของสินค้าซ่ึงยงัมิได้มีการประกาศ โฆษณา เผยแพร่ หรือจ าหน่ายให้สาธารณชนทราบ รวมถึงข้อมลู
อื่นใดซ่ึงบริษัทจะแจ้งให้ตวัแทนจ าหน่ายทราบเป็นครัง้คราว  

12.3 ตวัแทนจ าหน่ายจะไม่เผยแพร่ เปิดเผย หรือหารือในการมีอยู่ เนือ้หา หรือขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นในเชิงทั่วไป
หรือในรายละเอียดของสัญญาฉบับนี ้ หรือไม่ท าการอ้างอิงถึงบริษัทในทางธุรกิจ หรือการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
สัญญาฉบับนีกั้บบุคคลภายนอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  หรือผ่านสื่อใด ๆ  (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการโฆษณา การส่งเสริม
การขาย การอ้างอิงในเว็บไซต์ รูปถ่าย บทความ ข่าวประชาสมัพนัธ์ หรือการสมัภาษณ์) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากบริษัท 

  
13. การยินยอมให้เก็บและเปิดเผยข้อมูล 

13.1 ตลอดระยะเวลาที่ เป็นตัวแทนจ าหน่ายตามสัญญานี ้ ตัวแทนจ าหน่ายตกลง และยินยอมให้บริษัทเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนจ าหน่าย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี
ผู้ใช้งานและข้อมูลของตัวแทนจ าหน่ายที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น  อาทิ 
เว็บไซต์ออนไลน์ หรือบุคคลอื่นใด และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูให้แก่นิติบุคคล บุคคล องค์กร 
และธุรกิจในเครือของบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง บุคคล และนิติบุคคล
อื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัททัง้ภายใน และภายนอกประเทศ โดยการจัดเก็บข้อมลู
ส่วนบุคคลเพื่อน ามาใช้ในวัตถุประสงค์ดงัต่อไปนี ้ 1. เพื่อตรวจสอบและยืนยนัตัวตนของตัวแทนจ าหน่ายในการท าสัญญา 
2. เพื่อท ารายการช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนจ าหน่าย และ 3. เพื่อการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนจ าหน่าย หรือการ
จดัส่งโฆษณาหรือการประชาสมัพนัธ์อื่นใดของบริษัท 
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13.2 ตัวแทนจ าหน่ายอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตัวแทนจ าหน่ายตามข้อ 13.1 โดยแจ้งความประสงค์ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหมายเลขโทรศัพท์ของ
บริษัทตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ (ภายในวันและเวลาท าการ) ทัง้นีก้ารเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้
ของตวัแทนจ าหน่ายถูกยกเลิก และสิน้สดุความเป็นตวัแทนจ าหน่ายตามสญัญานี ้

13.3 บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนจ าหน่าย ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ตัวแทน
จ าหน่ายเพิกถอนความยินยอมหรือสิน้สดุความเป็นตัวแทนจ าหน่ายตามสญัญานี ้
 
14. ความไม่สมบูรณ์ / หรือความเป็นโมฆะแห่งสัญญา  

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสญัญาฉบับนีท้ี่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบงัคบัใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่น ๆ  ในสัญญาฉบับนีย้ังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพนัคู่สญัญาอยู่เสมือน
หนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนที่ไม่มีผลบงัคบัใช้นัน้อยู่ในสญัญาฉบบันี  ้

15. การละเว้นไม่ใช้สิทธิ  
ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเว้นไม่ใช้สิทธิที่ตนมีอยู่ตามสญัญาฉบบันี ้  ให้ถือว่าคู่สญัญาฝ่ายนัน้ละเว้น

ไม่ใช้สิทธิเฉพาะคราวนัน้เท่านัน้ ไม่ถือเป็นการละเว้นไม่ใช้สิทธิส าหรับคราวอื่น ๆ ด้วย 

สญัญานีท้ าขึน้เป็นสองฉบบัมีข้อความถูกต้องตรงกัน เพื่อเป็นหลกัฐานคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจึงได้ลงลายมือช่ือ

และประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญั และต่างฝ่ายต่างยึดถือสญัญานีไ้ว้ฝ่ายละหนึ่งฉบบั 

 

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 

 

........................................................................... 

(นายพิเชษฐ์ หวงัเทอดเกียรติ) 

ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนบริษัท 

 

ตัวแทนจ าหน่าย 

........................................................................ 

(______________________________________) 

พยาน        พยาน 

    ..............................................................     ............................................................. 

     (_______________________________)        (_______________________________) 
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