สัญญาเลขที่ ……
สัญญาตัวแทนจาหน่ ายแบบไม่ สต๊ อกสินค้ า
“สัญญา” ฉบับนี ้เป็ นข้ อตกลงในการสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าแบบไม่สต๊ อกสินค้ า ทาขึ ้นที่ บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล
เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด เมื่อ วันที่ ________________ระหว่าง
บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ ายหนึ่ง กับ
ผู้ลงทะเบียนสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าแบบไม่สต๊ อกสินค้ าโดยใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ที่สมัครไว้ เดิมกับบริษัท หรือผู้
ลงทะเบี ยนเข้ าใช้ ง านบัญชี ผ้ ู ใช้ ซึ่งได้ สมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้ าแบบไม่ สต๊ อ กสิน ค้ า สิน ค้ า ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเรี ยกว่า
“ตัวแทนจาหน่ าย” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ บริษัทประสงค์จะตังตั
้ วแทนจาหน่ายสินค้ าในรูปแบบการจาหน่ายสินค้ าแบบไม่สต๊ อกสินค้ า โดยตัวแทน
จาหน่ายประสงค์ที่จะกระทาการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าแบบไม่สต๊ อกสินค้ าของบริษัท โดยตัวแทนจาหน่ายรับทราบ
ตกลง และยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. คาจากัดความ
ถ้ อยคาและข้ อความดังต่อไปนี ้ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้
การจาหน่ ายสินค้ าแบบไม่ สต๊ อกสินค้ า หมายถึง วิธีการขายปลีกซึ่งตัวแทนจาหน่ายไม่ต้องมีหน้ าร้ าน และไม่
ต้ องเก็บสารองสินค้ าไว้ แต่ใช้ วิธีแจ้ งคาสัง่ ซื ้อ และรายละเอียดวิธกี ารขนส่งสินค้ าที่ได้ รับจากลูกค้ าให้ แก่บริษัท และ
บริษัทจะส่งสินค้ าไปยังลูกค้ าโดยตรง
ตัวแทนจาหน่ าย หมายถึง ผู้ลงทะเบียนสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าแบบไม่สต๊ อกสินค้ าโดยใช้ บัญชีผ้ ูใช้ ที่
สมัครไว้ เดิมกับบริ ษัท หรื อผู้ลงทะเบียนเข้ าใช้ งานบัญชีผ้ ูใช้ ซึ่งได้ สมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าแบบไม่ ส ต๊ อ ก
สินค้ า
ข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้ สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลอันเป็ นความลับ หมายถึง ความลับทางการค้ า และข้ อมูลที่เป็ นความลับอื่น ๆ ทังหมด
้
ที่บริษัทอาจเปิ ดเผย
แก่ตวั แทนจาหน่าย
ค่ าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนการขายที่บริษัทจ่ายให้ กับตัวแทนจาหน่ายเมื่อสัง่ ซื ้อสินค้ าตามสัญญานี ้
ลูกค้ า หมายถึง ผู้สงั่ ซื ้อสินค้ าจากตัวแทนจาหน่าย และชาระค่าสินค้ าให้ แก่ตวั แทนจาหน่าย
สินค้ า หมายถึง สินค้ าทุกชนิดที่ขายอยู่ในเว็บไซต์ https://delivery.doubleapaper.com
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สินค้ าเปลี่ยนคืน หมายถึง สินค้ าที่ รายการ ชนิด ประเภท ยี่ห้อ รุ่ น หรื อจานวนไม่ถูกต้ อง หรื อพบความชารุ ด
บกพร่องในสินค้ าที่ส่งมอบโดยบริษัท
เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ https://delivery.doubleapaper.com รวมถึงบรรดาเว็บเพจภายในเว็บไซต์ดงั กล่าว
บัญชีผ้ ูใช้ หมายถึง บัญชีผ้ ูใช้ งานในเว็บไซต์ https://delivery.doubleapaper.com ซึ่งตัวแทนจาหน่ายได้ ส มัคร
และเข้ าใช้ งาน ก่อนการสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ายตามสัญญานี ้ และได้ ใช้ ผูกพันเป็ นตัวแทนจาหน่ายตามสัญญานี ้
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา หมายถึ ง สิ ท ธิ บัตร ลิ ข สิ ท ธิ์ ความลับ ทางการค้ า ชื่ อ ทางการค้ า เครื่ อ งหมายการค้ า
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองของบริษัท
เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุใด ๆ ที่คู่สญ
ั ญาไม่อาจป้องกันหรือมิได้ เกิดจากการกระทาของคู่สัญญานั ้น แม้ ว่าจะได้
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ ซึ่งได้ แก่ เหตุที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือ เกิดจากการใช้ อานาจรัฐ หรือ การกระทาโดยบุคคลภายนอกหรื อ
ปั จจัยภายนอก
ช่ องทาง หมายถึง ช่องทางการขายที่บริ ษัทอนุญาตให้ ตัวแทนจาหน่ายจาหน่ายสินค้ า ให้ แก่ลูกค้ า รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงช่องทางในระบบออนไลน์
2. ข้ อกาหนดในการขายสินค้ าและกระบวนการสั่งซือ้ สินค้ า
2.1 ตัวแทนจาหน่ายประสงค์จะขาย ส่งเสริ มการขาย เสนอขายสินค้ า ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา
เครื่ องหมายการค้ า ให้ แก่ลูกค้ าภายใต้ ช่องทางที่บริ ษัทได้ ให้ อนุญ าตไว้ เมื่อ ตัวแทนจาหน่ ายได้ รั บคาสั่งซือ้ จากลูก ค้ า
ตัวแทนจาหน่ายจะแจ้ งคาสั่งซือ้ สินค้ าไปยังบริ ษัทตามช่องทางเว็บไซต์ และวิธีการที่บริ ษัท กาหนดเท่านัน้ เพื่อให้ บริษัท
จัดส่งสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
2.2 ในการซื ้อขายสินค้ าตามสัญญานี ้ ตัวแทนจาหน่ายรับทราบว่าบริษัทไม่มีหน้ าที่ ความรับผิด อันเกี่ยวข้ องกับ
การซื ้อขายสินค้ าระหว่างตัวแทนจาหน่ายกับลูกค้ า
2.3 ตัวแทนจาหน่ายตกลงจะไม่ยืนยัน การซือ้ ขายกับลูกค้ าจนกว่าบริ ษัทจะยืนยันตอบรับการสั่งซือ้ สินค้ าของ
ตัวแทนจาหน่ายแล้ ว
2.4 บริษัทมีสิทธิยกเลิกคาสัง่ ซื ้อ หากสินค้ าหมด หรือเกิดเหตุขัดข้ องอื่นใด และบริษัทจะแจ้ งให้ ตวั แทนจาหน่ าย
ทราบโดยเร็วที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้ และตัวแทนจาหน่ายตกลงจะไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
2.5 บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ ไขราคาสินค้ า รายการส่งเสริ มการขาย หรือส่วนลดของคาสัง่ ซื ้อในแต่ละคราว
ให้ แตกต่างกัน แม้ ว่าเป็ นสินค้ ารายการเดียวกัน และซื ้อในจานวนเดียวกันกับรายการก่อนหน้ าก็ตาม
2.6 บริ ษัทมีสิทธิแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเนือ้ หา นโยบาย และข้ อตกลงอื่นที่เกี่ยวกับสัญญานีไ้ ม่ ว่าทัง้ หมดหรื อ แต่
บางส่วน ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้ งให้ ตัวแทนจาหน่ายทราบในแต่ละคราวผ่านทางช่องทางติดต่อระหว่างตัวแทนจาหน่ าย
กับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบนเว็บไซต์ อีเมล์ และการส่งข้ อความผ่านระบบในเว็บไซต์
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2.6 สัญญาฉบับนีแ้ ม้ จะชื่อสัญญาตัวแทนจาหน่าย แต่ คู่สัญญามิได้ มีความมุ่งหมายให้ มีลักษณะเป็ นสัญญา
ตัวการตัวแทน ดังนั ้นการกระทาใด ๆ ที่ตวั แทนจาหน่ายกระทาไปถือเป็ นการกระทาในนามของตนเองมิได้ ผูกพันบริ ษัทใน
ฐานะตัวการตัวแทนตามกฎหมายแต่อย่างใด
2.7 เครื่องหมายการค้ า เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท โดยตัวแทนจาหน่ายจะ ใช้ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
สัญญาฉบับนี ้เท่านั ้น และจะไม่นาไปใช้ ในกิจการอื่น หรืออนุญาตให้ คนอื่นใช้
2.8 บริษัทมีสิทธิที่จะแต่งตังตั
้ วแทนจาหน่ายรายอื่น ๆ ได้ โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ ายเดียว
2.9 ตัวแทนจาหน่ายจะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้ อมูลของลูกค้ าตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยตัวแทนจาหน่ายใน
ฐานะผู้ควบคุมข้ อมูลมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริ ษั ท จะอยู่ ใ นฐานะของผู้ ป ระมวลข้ อมูล ตลอดระยะเวลาของสัญ ญาให้ ตั วแทน จาหน่ าย โดยบริ ษั ท จะ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อ การจัดส่งสินค้ าให้ ลูกค้ า เมื่อได้ รับคาสั่งซือ้ สินค้ าและชาระเงินจากตัวแทนจาหน่ าย
ครบถ้ วนแล้ วเท่านั ้น ภายใต้ ขอบอานาจของผู้ประมวลผลข้ อมูล ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. คารับรอง สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจาหน่ าย
3.1 ตัวแทนจาหน่ายรั บรองว่ าตนมี อายุไม่ ต่ ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ หรื อได้ บรรลุนิติภาวะแล้ ว และไม่เป็ นบุคคล
วิกลจริต ไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
3.2 ตัวแทนจาหน่ายรับรองว่าได้ อ่านและทาความเข้ าใจข้ อตกลงในเว็บไซต์เป็ นอย่างดีแล้ ว เมื่อตัวแทนจาหน่าย
ได้ เข้ าใช้ งานบัญชีผ้ ใู ช้ ของตนในเว็บไซต์ ให้ ถือว่าตัวแทนจาหน่ายตกลงยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงเกี่ยวกับการใช้ งานบัญชี
ผู้ใช้ และข้ อตกลงการเป็ นตัวแทนจาหน่ายแบบไม่สต๊ อกสินค้ านี ้ ตามแต่ที่บริษัทจะกาหนดหรือ ที่เปลี่ยนแปลงแก้ ไข โดยที่
บริษัทไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3.3 ตัวแทนจาหน่ายตกลงว่าตนได้ สมัครบัญชีผ้ ใู ช้ โดยใช้ ข้อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วนตามที่บริษัทกาหนด หากมีการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลง ข้ อมูล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ตัวแทนจาหน่ายจะแจ้ งกับบริษัททันที
3.4 ตัวแทนจาหน่ายจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ และรหัสผ่านไว้ เป็ นความลับ และตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ออกจาก
ระบบบัญชีผ้ ใู ช้ เมื่อสิ ้นสุดการใช้ งานแต่ละครัง้ หากมีบุคคลอื่นเข้ าใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ของตัวแทนจาหน่ายในการทาธุรกรรมต่าง ๆ
โดยที่ตวั แทนจาหน่ายไม่ได้ เป็ นผู้กระทา บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
3.5 ตัวแทนจาหน่ายตกลงจะไม่ใ ช้ บัญ ชีผ้ ูใช้ ของตนร่ วมกับผู้อื่ น และจะไม่โอนสิทธิ หน้ าที่ ความรับผิด และ
ผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวกับบัญชีผ้ ใู ช้ และสัญญานี ้ให้ ผ้ อู ื่นก่อนได้ รับอนุญาตจากบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.6 ตัวแทนจาหน่ายรับรองว่าจะไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์หรื อจาหน่ายสินค้ าไปในทางที่หลอกลวง ไม่เป็ นธรรม
ต่อผู้บริโภค หรือขัดต่อกฎหมาย และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่จะทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือกระทบต่อยอดขายสินค้ าของ
บริษัท
3.7 ตัวแทนจาหน่ายเป็ นผู้ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้ า และให้ บริ การหลังการขายต่าง ๆ และจะแจ้ งให้ ลูกค้ า
ทราบถึงเงื่อนไขและข้ อตกลงในการสัง่ ซื ้อสินค้ า
3.8 ตัวแทนจาหน่ ายยอมรั บว่ าสิ ทธิป ระโยชน์ ที่บริ ษั ทเสนอให้ แ ก่ ตัวแทนจาหน่ ายแต่ละรายอาจแตกต่ างกั น
ขึ ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท
3.9 ตัวแทนจาหน่ายไม่มีสิทธิยกการไม่ชาระค่าสินค้ าของลูกค้ า หรือการผิดสัญญาของลูกค้ าขึ ้นโต้ แย้ งกับบริ ษัท
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากบริษัทไม่มีนิติสมั พันธ์กับลูกค้ า
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3.10 หากบริ ษั ท มี การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเนือ้ หา นโยบาย และข้ อ ตกลงอื่ น ที่เกี่ ยวกั บ สัญ ญานี ้ และตัวแทน
จาหน่ายไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขดังกล่ าว ตัวแทนจาหน่ายตกลงจะหยุดซือ้ สิน ค้ าจากบริ ษัท หยุดดาเนิน การ
จาหน่ายสินค้ าแบบไม่สต๊ อกสินค้ า และหยุดดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี ้โดยทันที และตกลงยกเลิกการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายตามสัญญานี ้ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ทันที
4. คารับรอง สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
4.1 บริษัทรับรองว่า สินค้ าที่ขายในเว็บไซต์ ตามสัญญานี ้ไม่ละเมิดเครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร รวมถึง
ทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นของบุคคลที่สาม
4.2 บริษัทรับรองว่า สินค้ า และ/หรือ อุปกรณ์ทงหมดที
ั้
่นามาขายบนเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยการผลิต หรือจัดหามานัน้
มีคุณภาพดีสามารถจาหน่ายได้ และเหมาะแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ ไม่ชารุด ได้ รับอนุญาตให้ จาหน่าย ผลิต นาเข้ า
และ/หรือ โฆษณาโดยถูกต้ องตามกฎหมาย ข้ อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
4.3 เมื่อตัวแทนจาหน่ายได้ สงั่ ซื ้อสินค้ าและชาระเงินให้ แก่บริษัทครบถ้ วนแล้ ว บริษัทจะยืนยันรายการสัง่ ซือ้ ของ
ตัวแทนจาหน่าย และจัดส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าโดยตรงยังสถานที่ซึ่งตัวแทนจาหน่ายได้ ระบุไว้
4.4 กรณีที่ลกู ค้ าพบความชารุดบกพร่องของสินค้ า หรือปั ญหาอื่นใดที่เกี่ยวกับการสัง่ ซื ้อภายในระยะเวลาเปลี่ยน
คืนสินค้ า หากบริการหลังการขายของตัวแทนจาหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า บริษัทมีสิทธิติดต่อลูกค้ าได้
โดยตรงเพื่อให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ ารวมถึงการเปลี่ยนคืนสินค้ า
4.5 ในกรณีที่ลกู ค้ าพยายามติดต่อตัวแทนจาหน่ายเกี่ยวกับสินค้ าแต่ไม่สามารถติดต่อตัวแทนจาหน่ายได้ ไ ม่ ว่ า
ช่องทางใด บริษัทมีสิทธิติดต่อลูกค้ าโดยตรงเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับสินค้ า
4.6 บริษัทไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบในเนื ้อหาบนเว็บไซต์ ช่องทาง หรือสื่ออื่นใดของตัวแทนจาหน่าย
4.7 นอกจากความรับผิดในฐานะผู้ผลิตสินค้ า บริษัทไม่มีหน้ าที่จะต้ องรับผิดอื่นใดต่อลูกค้ า
4.8 บริษัทสามารถยกเลิกบัญชีผ้ ใู ช้ ของตัวแทนจาหน่า ยได้ ทนั ที และลบเนื ้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับบัญ ชีผ้ ูใช้
ของตัวแทนจาหน่ายออกจากเว็บไซต์ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และไม่จาต้ องรับผิดต่อตัวแทน
จาหน่ายหรือบุคคลภายนอกในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.8.1 ตัวแทนจาหน่ายไม่มีการใช้ งานบัญชีผ้ ใู ช้ เป็ นเวลานาน
4.8.2 ตัวแทนจาหน่ายละเมิดเงื่อนไขหรือนโยบายการให้ บริการบัญชีผ้ ใู ช้ ที่กาหนดไว้ ในเว็บไซต์
4.8.3 ตัวแทนจาหน่ายมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดต่อความความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีข อง
ประชาชน
4.8.4 ตัวแทนจาหน่ายมีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ หลายบัญชี หรือตัวแทนจาหน่ายทุจริตในการสมัครบัญชีผ้ ูใช้
4.8.5 ตัวแทนจาหน่ายฉ้ อฉล ปลอมแปลง หรือกระทาทุจริ ตเพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลตอบแทนการขาย และ/
หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเพียงบางส่วน หรือทังหมด
้
5. เงื่อนไขในการชาระเงินค่ าสินค้ า
5.1 ตัวแทนจาหน่ายจะชาระเงินค่าสินค้ าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
5.2 ตัวแทนจาหน่ายต้ องชาระเงินเต็มจานวนให้ แก่บริ ษัททันทีเมื่อมีการสัง่ ซือ้ สินค้ าจากบริษัท หลังจากบริษัท
ได้ รับเงินจากตัวแทนจาหน่ายครบถ้ วนแล้ ว บริษัทจะจัดส่งสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
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5.3 ตัวแทนจาหน่ายเป็ นผู้ชาระภาษีทงหมดที
ั้
่เกี่ยวกับการซื ้อขายสินค้ าระหว่างตัวแทนจาหน่ายกับลูกค้ ารวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) และจะดาเนินการแสดงรายการเสียภาษีต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องด้ วยตนเอง
6. การจัดส่ งสินค้ า
6.1 ตัวแทนจาหน่ายจะแจ้ งที่อยู่ของลูกค้ าสาหรับจัดส่งสินค้ าให้ แก่บริษัท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ บริษัทจะเรี ยก
เก็บค่าขนส่งสินค้ าจากตัวแทนจาหน่ายตามอัตราที่บริษัทถูกเรี ยกเก็บจริงจากผู้ให้ บริการขนส่งสินค้ า
6.2 กรณีท่ี ที่อยู่ของลูกค้ าไม่ถูกต้ อง ทาให้ สินค้ าตีกลับ หรือส่งไม่ถึงลูกค้ า โดยไม่ได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัท
ตัวแทนจาหน่ายตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการส่งสินค้ าคืนให้ แก่บริษัท และหากจะต้ องมีการส่งสินค้ าให้ แก่
ลูกค้ าใหม่อีกครัง้ ตัวแทนจาหน่ ายตกลงจะรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายให้ แ ก่บ ริ ษัทส าหรับ การส่งสิน ค้ าซึ่ง จะแจ้ งให้ ตัว แทน
จาหน่ายทราบตามอัตราที่บริษัทถูกเรียกเก็บจริงจากผู้ให้ บริการขนส่งสินค้ า
6.3 ตัวแทนจาหน่ายยืนยันว่าได้ อ่าน ศึกษา ทาความเข้ าใจ และยอมรับ เงื่อนไข ข้ อกาหนด รวมถึงนโยบายการ
จัดส่งสินค้ าซึ่ง ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โดยละเอียด และตกลงจะผูกพันตามเงื่อนไข ข้ อกาหนด และราคาค่าบริ การการส่ง
สินค้ าตามที่บริ ษัทกาหนดไว้ หรื อเรี ยกเก็บในเว็บไซต์ทุก ครัง้ ทัง้ นี ้ ตัวแทนจาหน่ายสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ได้
ตามที่อยู่เว็บไซต์ https://delivery.doubleapaper.com/conditions
6.4 บริษัทจะแสดงการเรียกเก็บค่าจัดส่งสาหรับแต่ละการสัง่ ซื ้อในขันตอนใด
้
ๆ ก็ได้ ก่อนการสัง่ ซื ้อสมบูรณ์เพื่อให้
ตัวแทนจาหน่ายพิจารณา หากตัวแทนจาหน่ายไม่ยอมรับค่าจัดส่งดังกล่าว หรือเห็นว่าค่าจัดส่งดังกล่าวไม่ถูกต้ อง ตัวแทน
จาหน่ายตกลงจะไม่ทาการยืนยัน หรือสัง่ ซื ้อสินค้ าดังกล่าวโดยเด็ดขาด
6.5 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจาหน่าย และส่งสินค้ าไปนอกพื ้นที่ของประเทศไทย หรือไปยังพื ้นที่ ห่างไกลอื่นใดใน
ประเทศไทยซึ่งอยู่นอกเขตการให้ บริการของบริษัทขนส่ง
6.6 บริ ษัทจะจัดส่งสินค้ าภายในเวลา 5-7 วันทาการนับจากวันที่ บริ ษัทได้ รับการชาระเงินค่าสินค้ าจากตัวแทน
จาหน่าย
7. ค่ าตอบแทนตัวแทนจาหน่ าย
7.1 บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ตัวแทนจาหน่าย เมื่อตัวแทนจาหน่ายได้ สงั่ ซื ้อสินค้ ากับบริษัทตามสัญ ญานี ้
โดยคานวณจากยอดสุท ธิ การซื อ้ คื อ ราคาสิ น ค้ าก่ อ นภาษี มูล ค่ าเพิ่ม ค่ าขนส่ ง ค่ าธรรมเนี ยม ภาษี ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (ถ้ ามี) ที่ตวั แทนจาหน่ายซื ้อจากบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิยกเว้ นสินค้ าบางรายการซึ่งจะไม่ได้ รับค่าตอบแทน
หรือมีสิทธิปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนได้ ทุกเมื่อ โดยอัตราค่าตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนใหม่ จะบังคับใช้ กับทุกการซือ้ สิน ค้ า
ที่มีผลสมบูรณ์ภายหลังจากการประกาศ หรือแจ้ งปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนนั ้น โดยมีอตั ราค่าตอบแทนดังต่อไปนี ้
ประเภทสินค้ า
อัตราค่ าตอบแทน
สินค้ า Paper
5%
สินค้ า Partner Brand
1%
สินค้ า Supplier Brand
3%
สินค้ า Double A Toner
10%
สินค้ า Double A Care
10%
สินค้ า Double A Office Supplies
25%
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7.2 หากตัวแทนจาหน่ายไม่ชาระค่าสินค้ า ลูกค้ าเปลี่ยนคืนสินค้ า ลูกค้ าปฏิเสธไม่รับสินค้ า หรือการซื ้อขายสินค้ า
ระหว่างบริษัทกับตัวแทนจาหน่าย หรือบริษัทกับลูกค้ าไม่สมบูรณ์ หรือถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวแทนจาหน่ายไม่ มีสิทธิ
ได้ รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดจากการซื ้อขายที่ไม่สมบูรณ์
7.3 ในกรณีที่ตวั แทนจาหน่ายได้ รับค่าตอบแทนในการสัง่ ซื ้อสินค้ าครัง้ หนึ่งครัง้ ใดไปแล้ ว แต่ปรากฏภายหลังว่ามี
การเปลี่ยนคืนสินค้ า (“การซือ้ ขายไม่ สมบูรณ์ ”) ไม่ว่าด้ วยเหตุใด หรื อมีหนี ้ หรื อเงินจานวนอื่นใดซึ่งตัวแทนจาหน่ายมี
หน้ าที่จะต้ องชาระให้ แก่บริษัทแต่ยงั คงค้ างชาระอยู่ บริษัทอาจหักยอดหนี ด้ งั กล่าวจากค่าตอบแทนที่ตัวแทนจาหน่ายต้ อง
ได้ รั บ จนกว่ าจะครบจานวน กรณี ที่ ไ ม่ มี การสั่ง ซื อ้ หรื อ สัญ ญาถู กยกเลิ ก หรื อ ไม่ ว่าด้ วยเหตุ อื่ น ใด ท าให้ ไ ม่ มี การจ่ าย
ค่าตอบแทนให้ แก่ตวั แทนจาหน่าย บริษัทมีสิทธิเรียกร้ องให้ ตวั แทนจาหน่ายชดใช้ หนี ้ให้ แก่บริษัทได้ ทนั ทีจนครบจานวน
7.4 บริษัทจะคานวณยอดขายของตัวแทนจาหน่าย เพื่อจ่ายค่าตอบแทนโดยตัดรอบบัญชีในทุก ๆ วันสุดท้ ายของ
เดือน และจะจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ตวั แทนจาหน่ายเป็ นรายเดือนในเดือนถัดไปในทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่สองโดยการโอน
เข้ าบัญชีธนาคารของตัวแทนจาหน่าย กรณีที่ตวั แทนจาหน่ายต้ องการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ตัวแทนจาหน่ายต้ องแจ้ ง
ให้ บริษัททราบทันที พร้ อมนาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามวิธีการที่บริษัทกาหนดไว้
7.5 หากตัวแทนจาหน่ายสั่งซือ้ สินค้ า หรื อทาธุรกรรมอื่นใด ก่อนการเข้ าใช้ งานบัญชีผ้ ูใช้ ที่มีสถานะเป็ นตัวแทน
จาหน่ายและได้ รับการยืนยันการลงทะเบียนจากบริษัท ตัวแทนจาหน่ายจะไม่ได้ รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ควร
จะได้ รับจากการสัง่ ซื ้อ และ/หรือการทาธุรกรรมใด ๆ
7.6 ตัวแทนจาหน่ายรับทราบว่า ค่าตอบแทนไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน ให้ แก่ตัวแทนจาหน่ายรายอื่น หรื อ
บุคคลภายนอกได้ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัท
7.7 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน ตัวแทนจาหน่ายต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบภายใน 7 วัน พร้ อมทัง้
แสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องเพื่อยืนยันจานวนค่าตอบแทนที่ถูกต้ องที่ตนควรได้ รับ มิฉะนั ้นจะถือว่าตัวแทนจาหน่ าย
สละสิทธิค่าตอบแทนดังกล่าว
7.8 บริ ษั ท อาจปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข หรื อ ยกเลิ ก ค่ าตอบแทน หรื อ ผลประโยชน์ อื่ นใดของตัวแทนจาหน่ายไม่ ว่าแต่
บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยดุลพินิจของบริ ษัทแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ตัวแทนจาหน่ายทราบล่วงหน้ า หาก
พบว่าค่าตอบแทน หรือการได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่ถูกต้ อง ไม่ตรงกันกับยอดการซื ้อสินค้ าจริง หรือได้ รับในลักษณะที่
ทุจริตไม่ว่าจะโดยอาศัยข้ อบกพร่องของระบบหรือเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใด และทังนี
้ ้ ไม่ว่าความไม่ถูกต้ องดังกล่าวจะ
เกิดจากบริษัท หรือจากตัวแทนจาหน่ายก็ตาม
8. นโยบายเกี่ยวกับการคืนสินค้ า
8.1 บริษัทจะรับเปลี่ยน/คืน สินค้ าจากตัวแทนจาหน่ายในกรณีต่อไปนี ้
8.1.1 สินค้ าชารุดบกพร่องเนื่องจากการผลิต
8.1.2 สินค้ าได้ รับความเสียหายขณะขนส่ง
8.1.3 ได้ รับสินค้ าผิด หรือจานวนไม่ถูกต้ อง ไม่ครบถ้ วน
8.2 เมื่อตัวแทนจาหน่ายทราบถึง ความประสงค์เปลี่ยนคืนสินค้ า การขอคืนค่าสินค้ าไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรือความประสงค์จะใช้ สิทธิเรี ยกร้ องอื่นใดของลูกค้ า ตัวแทนจาหน่ายตกลงแจ้ งให้ บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อักษรโดย
ทันทีพร้ อมนาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังหมดเพื
้
่อให้ บริษัทสามารถตัดสินใจดาเนินการได้ อย่างเหมาะสม
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8.3 ในกรณีที่การใช้ สิทธิเรี ยกร้ องของลูกค้ ามีความเสี่ยง หรื อมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
สินค้ า เครื่ องหมายการค้ า หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน ตัวแทนจาหน่า ยตกลงจะไม่โต้ แย้ งใด ๆ กับลูกค้ า
ก่อนได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัท
8.4 ลูกค้ าจะต้ องส่งคืนสินค้ าเปลี่ยนคืน ให้ แก่ตวั แทนจาหน่าย หรือส่งคืนให้ แก่บริษัทโดยตรงภายใน 14 วันนับ
จากวันที่ลกู ค้ าได้ รับและตัวแทนจาหน่ายตกลงจะแจ้ งให้ บริษัททราบถึงการเปลี่ยนคืนสินค้ าดังกล่าวโดยทันที
8.5 กรณีลูกค้ าส่งสินค้ าเปลี่ยนคืนให้ ตัวแทนจาหน่าย ตัวแทนจาหน่ายต้ องส่งคืนสินค้ าเปลี่ยนคืนให้ แก่บริษัท
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้ รับสินค้ าเปลี่ยนคืนจากลูกค้ า ตัวแทนจาหน่ายตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้ าในทุ กกรณี
หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าว
8.6 กรณี ที่ ตัวแทนจาหน่ ายมิ ได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามเงื่อ นไขที่กาหนดไว้ ข้ างต้ น เป็ น เหตุ ใ ห้ บ ริ ษัท ถู กลูกค้ า
เรียกร้ อง หรือฟ้องร้ องให้ รับผิดเกี่ยวกับสินค้ าเปลี่ยนคืนนัน้ ตัวแทนจาหน่ายตกลงจะรับผิดแทน หรือชดใช้ ให้ แก่บริ ษัท จน
ครบจานวน
9.ค่ าปรับและดอกเบีย้
9.1 คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกาหนดดอกเบี ้ยผิดนัดกันในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี
10. การเลิกสัญญา
10.1 สัญญานีม้ ีผลผูกพันตัวแทนจาหน่ายตัง้ แต่เวลาที่ตัวแทนจาหน่ายได้ สมัครเข้ าเป็ นตัวแทนจาหน่ ายตาม
สัญญานี ้ และได้ รับการยืนยันการสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากบริษัทแล้ ว โดยตัวแทนจาหน่ายสามารถยกเลิกการเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายตามสัญญานี ้ หรือยกเลิกบัญชีผ้ ใู ช้ ของตนได้ โดยแจ้ งให้ บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้ งความ
ประสงค์ขอยกเลิกได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทตามที่ระบุไว้ ในเว็บไซต์ (ภายในวันและเวลาทาการ)
10.2 หากตัวแทนจาหน่ายไม่มีการซือ้ ขายสินค้ าหรื อทาธุรกรรมใด ๆ เกินกว่า 12 เดือน บริ ษัทสามารถยกเลิก
สัญญานี ้แต่เพียงฝ่ ายเดียวได้ ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าต่อตัวแทนจาหน่าย
10.3 กรณีที่ตวั แทนจาหน่ายเพิกถอนความยินยอมในการให้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
การเพิกถอนความยิน ยอมดัง กล่าวจะส่งผลให้ บัญ ชีผ้ ูใ ช้ ข องตัวแทนจาหน่ ายถู กยกเลิ ก และสิน้ สุดความเป็ นตั ว แทน
จาหน่ายตามสัญญานี ้
10.4 การเลิกสัญญาหรือสิ ้นสุดความเป็ นตัวแทนจาหน่ายตามสัญญาฉบับนี ้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
10.2.1 ความสมบูรณ์ของคาสัง่ ซื ้อ กิจกรรม รวมถึงธุรกรรมใด ๆ ก่อนวันเลิกสัญญา และ/หรือ
10.2.2 สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งที่มีผลผูกพันก่อนที่วนั เลิกสัญญา และ/
และไม่ทาให้ ตวั แทนจาหน่ายหลุดพ้ นต่อธุรกรรมใด ๆ ที่ยงั ทาไม่เสร็จสิ ้น รวมถึงการชาระค่าสินค้ า ชาระยอดหนี ้
คงค้ าง และ/หรือเงินอื่นใดซึ่งยังคงค้ างชาระ ตัวแทนจาหน่ายต้ องทาธุรกรรมที่ยงั ไม่เสร็จสิ ้นทังหมดให้
้
เสร็จสิ ้นโดยทันทีเมื่อ
ยกเลิกการเป็ นตัวแทนจาหน่ายตามสัญญานี ้ หรือยกเลิกบัญชีผ้ ใู ช้ ของตน
10.5 บริษัทอาจยกเลิกระบบการเป็ นตัวแทนจาหน่ายแบบไม่สต๊ อกสินค้ า ยกเลิกความเป็ นตัวแทนจาหน่ายตาม
สัญญานี ้ หรือยกเลิกบัญชีผ้ ใู ช้ ของตัวแทนจาหน่ายได้ ทุกเมื่อโดยดุลพินิจของบริษัทแต่ฝ่ายเดียวทันที
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11.เหตุสุดวิสัย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะไม่ต้องรับผิดต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งหรือถือว่าผิดสัญญาฉบับนี ้เนื่องจากความล่าช้ า
ในการปฏิบตั ิตามสัญญาหรือการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั โดยหากเกิดเหตุดงั กล่าวคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
ได้ รับผลกระทบต้ องรีบแจ้ งให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบโดยทันที หรืออย่างช้ าที่สดุ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่เหตุนั ้นสิน้ สุด
ลง เพื่อหาทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวร่วมกัน หากคู่สัญญาฝ่ ายที่ประสบเหตุ สดุ วิสยั นัน้ ไม่แจ้ งให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบถึง
เหตุ ดัง กล่ าว หรื อ เหตุ สุดวิ สัยยัง คงดาเนิ น ต่ อ เนื่ อ งไปจนคู่ สัญ ญาไม่ สามารถปฏิ บัติง านตามสัญ ญานี ต้ ่ อ ไปได้ เป็ น
ระยะเวลาเกินกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี ้ได้ ทนั ทีโดยไม่ถือว่าผิดสัญญาแต่อย่างใด
12. ข้ อมูลอันเป็ นความลับ
12.1 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายรับทราบ และตกลงว่าคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง อาจเปิ ดเผย และ/หรืออาจจะเปิ ดเผยข้ อ มูล
อันเป็ นความลับ คู่สัญญาตกลงจะใช้ ความระมัดระวังในการดูแลรั กษาข้ อมูล อัน เป็ น ความลับของผู้คู่สัญญาอี กฝ่ าย
เช่นเดียวกับที่ตนใช้ ในการดูแลรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับของตน และจะไม่นาข้ อมูลอันเป็ นความลับตามสัญญานีไ้ ปใช้
ขาย ท าส าเนา โอน ท าซา้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลความลับ ดังกล่ าวให้ แ ก่ บุคคลอื่ นนอกเหนื อไปจากพนั กงาน เจ้ าหน้ าที่
บุคลากร หรือตัวแทนของตนซึ่งจาเป็ นจะต้ องทราบเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้เท่านั ้น และจะไม่ใช้ ข้อมูลอันเป็ นความลับ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้เท่านั ้น
12.2 ข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัทให้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้ อมูลเกี่ยวกับราคาต้ นทุน ราคาขายสินค้ า
จานวนสินค้ าคงคลัง เว็บไซต์เฉพาะสาหรับตัวแทนจาหน่ าย รายการส่งเสริ มการขาย โปรโมชั่น ส่วนลด รายการ และ
รายละเอียดคุณสมบัติของสินค้ าซึ่งยังมิได้ มีการประกาศ โฆษณา เผยแพร่ หรือจาหน่ายให้ สาธารณชนทราบ รวมถึงข้ อมูล
อื่นใดซึ่งบริษัทจะแจ้ งให้ ตวั แทนจาหน่ายทราบเป็ นครัง้ คราว
12.3 ตัวแทนจาหน่ายจะไม่เผยแพร่ เปิ ดเผย หรือหารือในการมีอยู่ เนื ้อหา หรือขอบเขต ไม่ว่าจะเป็ นในเชิงทั่วไป
หรื อในรายละเอียดของสัญ ญาฉบับนี ้ หรื อไม่ทาการอ้ างอิง ถึงบริ ษัทในทางธุร กิจ หรื อการดาเนินธุร กิ จที่ เกี่ยวข้ องกั บ
สัญญาฉบับนี ้กับบุคคลภายนอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ หรื อผ่านสื่อใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการโฆษณา การส่งเสริม
การขาย การอ้ างอิงในเว็บไซต์ รูปถ่าย บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการสัมภาษณ์) โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากบริษัท
13. การยินยอมให้ เก็บและเปิ ดเผยข้ อมูล
13.1 ตลอดระยะเวลาที่ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายตามสัญญานี ้ ตัวแทนจาหน่ายตกลง และยินยอมให้ บริ ษั ท เก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนจาหน่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้ อมูลการลงทะเบียนบัญชี
ผู้ใช้ งานและข้ อมูลของตัวแทนจาหน่ายที่อยู่ในความครอบครองของบริ ษัท หรื อที่บริ ษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาทิ
เว็บไซต์ออนไลน์ หรือบุคคลอื่นใด และยินยอมให้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่นิติบุคคล บุคคล องค์กร
และธุรกิจในเครือของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้ อง บุคคล และนิติบุคคล
อื่นใดที่บริ ษัทเป็ นคู่สัญญาหรือเป็ นพันธมิตรทางการค้ ากับบริ ษัททัง้ ภายใน และภายนอกประเทศ โดยการจัดเก็บข้ อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อนามาใช้ ในวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้ 1. เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของตัวแทนจาหน่ายในการทาสัญญา
2. เพื่อทารายการชาระเงินค่าตอบแทนให้ แก่ตัวแทนจาหน่าย และ 3. เพื่อการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนจาหน่าย หรื อการ
จัดส่งโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์อื่นใดของบริษัท
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สัญญาเลขที่ ……
13.2 ตัวแทนจาหน่ายอาจเพิกถอนความยิน ยอมให้ บริ ษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ตัวแทนจาหน่ายตามข้ อ 13.1 โดยแจ้ งความประสงค์ ให้ บริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร หรื อหมายเลขโทรศัพท์ข อง
บริ ษัทตามที่ระบุไว้ ในเว็บไซต์ (ภายในวันและเวลาทาการ) ทัง้ นีก้ ารเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะส่งผลให้ บัญชีผ้ ใู ช้
ของตัวแทนจาหน่ายถูกยกเลิก และสิ ้นสุดความเป็ นตัวแทนจาหน่ายตามสัญญานี ้
13.3 บริ ษัทจะลบข้ อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนจาหน่าย ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ตัวแทน
จาหน่ายเพิกถอนความยินยอมหรือสิ ้นสุดความเป็ นตัวแทนจาหน่ายตามสัญญานี ้
14. ความไม่ สมบูรณ์ / หรือความเป็ นโมฆะแห่ งสัญญา
หากมีข้อความหรื อข้ อตกลงใดในสัญญาฉบับนี ้ที่ตกเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด
ๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ ข้อความและข้ อตกลงอื่น ๆ ในสัญญาฉบับนีย้ ังคงมีผลสมบูรณ์ และผูกพันคู่สญ
ั ญาอยู่เสมือน
หนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้ นั ้นอยู่ในสัญญาฉบับนี ้
15. การละเว้ นไม่ ใช้ สิทธิ
ในกรณีที่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดละเว้ นไม่ใช้ สิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัญญาฉบับนี ้ ให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั ้นละเว้ น
ไม่ใช้ สิทธิเฉพาะคราวนั ้นเท่านั ้น ไม่ถือเป็ นการละเว้ นไม่ใช้ สิทธิสาหรับคราวอื่น ๆ ด้ วย
สัญญานี ้ทาขึ ้นเป็ นสองฉบับมีข้อความถูกต้ องตรงกัน เพื่อเป็ นหลักฐานคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจึงได้ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสาคัญ และต่างฝ่ ายต่างยึดถือสัญญานี ้ไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จากัด

...........................................................................
(นายพิเชษฐ์ หวังเทอดเกียรติ)
ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนบริษัท

ตัวแทนจาหน่ าย
........................................................................
(______________________________________)
พยาน
..............................................................
(_______________________________)

พยาน
.............................................................
(_______________________________)
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