
ข้อบงัคบั 

การสมคัรตวัแทนจาํหน่าย RYSDOMGROUP 

หมวดท่ี 1 

บททัว่ไป 

ขอ้ 1. ข้อบังคบันี้  ได้แก่ ข้อบังคบั กฎระเบียบ เงื่อนไข และจรรยาบรรณ ส าหรบัตัวแทน

จ าหน่ายของ บริษทั ริสด้อม กรุป๊ จาํกดั 

ขอ้ 2. ค าว่า “บริษัท” หมายถงึ บริษัท ริสด้อม กรุป๊ จาํกดั เป็นผู้ผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์ 

รวมทัง้ทรพัย์สนิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า RYSDOMGROUP 

ซึง่ม ีบรษิทั  รสิดอ้ม กรุ๊ป จ ากดั เป็นเจา้ของแต่เพยีงผูเ้ดยีว    

ขอ้ 3. ค าว่า “ตัวแทนจาํหน่าย” หมายถึง ผู้ประสงค์ที่จะกระท าการเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของบรษิัท เพื่อจ าหน่ายหรอืกระจายสนิค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ 

บรษิทั  

ขอ้ 4. ค าว่า “ผลิตภณัฑ”์ หมายถงึ สนิคา้และผลติภณัฑก์าแฟลดสดัสว่น และ/หรอืผลติภณัฑ์

อื่นๆ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ RYSDOMGROUP ทีผ่ลติและจดัจ าหน่ายโดยบรษิทั 

ขอ้ 5. ค าว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายถงึ เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร และชื่อ

ทางการคา้ RYSDOMGROUP ทีบ่รษิทัไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ และ/หรอืทีจ่ะจดทะเบยีน

ในภายหน้า 

ขอ้ 6. ค าว่า “รายการผลิตภณัฑ”์ หมายถงึ รายการสนิคา้ และ/หรอืรายการบรกิารทีม่ไีวเ้พื่อ

การจดัจ าหน่าย หรอืให้บรกิารแก่ลูกคา้ โดยเป็นสนิคา้และ/หรอืบรกิารทีผ่ลติหรอืจดัท า

ขึน้ดว้ยสว่นประกอบหรอืกระบวนการทีม่คีวามเฉพาะ ภายใตส้ทิธใินเครื่องหมายการคา้ 

และทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั 

ขอ้ 7. ค าว่า “ข้อมูลท่ีเป็นความลบั” หมายถงึ ความลบัทางการคา้ และขอ้มูลต่างๆ ทีบ่รษิทั

เปิดเผยแก่ ตวัแทนจ าหน่ายไม่ว่าจะเปิดเผยโดยตรงหรอืทางอ้อม รวมถงึแต่ไม่จ ากดั

เฉพาะเอกสารข้อมูล บันทึกข้อมูล ข่าวสาร การติดต่อสื่อสารระหว่างคู่ส ัญญา 

กระบวนการผลิตสินค้าและ/หรอืบรกิาร กลยุทธ์ทางธุรกิจ ปรมิาณสินค้าและบรกิาร 

สูตร ส่วนผสมหรอืวตัถุดบิของผลติภณัฑ์ ขอ้มูลการเงนิและการตลาด ขอ้รอ้งเรยีน ไม่

ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารต้นฉบบั ส าเนา บนัทกึ รายงาน หรอืในรูปแบบเอกสารดจิทิลั 

และใหร้วมถงึขอ้ตกลงอื่นๆทีก่ าหนดในสญัญาดว้ย 



                                                               
 

หมวด 2 

การแต่งตัง้และข้อกาํหนดของตวัแทนจาํหน่าย 

ขอ้ 8. ตัวแทนจ าหน่ายจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทด้วยความ

ซื่อสตัยส์ุจรติ อกีทัง้จะใช้ความรูค้วามสามารถที่จะส่งเสรมิผลติภณัฑข์องบรษิทัใหเ้ป็น

ทีแ่พร่หลาย และใหค้ ารบัรองและสญัญาว่าจะไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดใหเ้ป็นการ

เสื่อมเสยี และกระทบกระเทอืนกบัการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทั และจะปฏบิตัติาม 

จรรยาบรรณ รวมทัง้ประกาศ หรือค าสัง่ของบรษิัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นใน

อนาคตโดยเคร่งครดั 

ขอ้ 9.  บรษิัทและตวัแทนจ าหน่าย มไิด้มวีตัถุประสงค์และมไิด้มเีจตนาที่จะตกลงเข้ากนัเพื่อ

กระท าการหรือประกอบกิจการร่วมกันโดยประสงค์จะแบ่งปันก าไรกันหรือมี

วตัถุประสงคท์ีจ่ะร่วมคา้กนัแต่อย่างใด       

ขอ้ 10. ตวัแทนจ าหน่ายเป็นเพยีงสมาชกิเท่านัน้ ไม่มวีตัถุประสงคใ์ดๆ และไม่ใช่สญัญาแต่งตัง้

ตวัแทนเชดิหรอืผูแ้ทนของบรษิทั ซึ่งตวัแทนจ าหน่ายไม่มอี านาจกระท าการใดๆอนัเป็น

การผูกพนับรษิัท หรอืท าสญัญาในนามบรษิทั เว้นแต่จะได้รบัมอบอ านาจเป็นหนังสอื

จากบรษิทัใหม้อี านาจกระท าการใดๆนัน้ได ้และตวัแทนจ าหน่ายไม่ไดม้ฐีานะเป็นลูกจา้ง

ของบรษิัท  ทัง้นี้ ตวัแทนจ าหน่ายจะต้องไม่แสดงตนต่อบุคคลอื่นหรอืท าให้บุคคลอื่น

เขา้ใจว่าเป็นลูกจา้ง หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากบรษิทั    

ขอ้ 11. บริษัทตกลงให้ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้ด าเนินการจัดจ าหน่าย กระจายสินค้าและ

ผลติภณัฑ์ โดยบรษิทัอนุญาตให้ตวัแทนจ าหน่ายทีจ่ะซื้อผลติภณัฑภ์ายใต้เครื่องหมาย

การค้า RYSDOMGROUP เพื่อน าไปขายต่อ จ าหน่าย หรอืกระจายสนิค้าให้กบัผู้ซื้อ 

ผูใ้ช ้หรอืบุคคลทัว่ไป     

ขอ้ 12. ระหว่างที่สญัญายงัไม่สิ้นสุดตวัแทนจ าหน่ายจะไม่จ าหน่ายสนิค้าประเภทเดยีวกนักับ

สนิคา้ของบรษิทั 

 

 

 

 



หมวด 3 

นโยบายการขาย/การกาํหนดราคา/กาํไรท่ีจะได้รบัจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

ขอ้ 13. ตวัแทนจ าหน่ายสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และจะได้รบัก าไรจากบรษิัทได้ในราคาขัน้ต ่า

ตามทีบ่รษิทัก าหนด 

ขอ้ 14. บรษิัทไม่มนีโยบายขายสนิค้าแบบพรอีอเดอร์ให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าสัง่สนิค้าตวัแทน
จ าหน่ายจะต้องด าเนินการส่งสนิค้าให้แก่ลูกค้าภายใน 3 วนั ยกเว้นจะมปีระกาศจาก
ทางบรษิทัใหส้ามารถจ าหน่ายสนิคา้แบบพรอีอเดอรไ์ด้  

ขอ้ 15. บรษิัทไม่มีนโยบายในการรบัคืนหรอืแลกเปลี่ยนสนิค้าหลงัจากที่ตัวแทนจ าหน่ายได้
ช าระเงนิและรบัมอบสนิคา้จากบรษิทัไปแลว้ หรอืแมจ้ะฝากสนิคา้นัน้ไวท้ีค่ลงัสนิคา้ของ
บริษัทก็ตาม เว้นแต่สินค้านั ้นจะได้เสียหายช ารุดบกพร่องโดยเกิดจากขัน้ตอน
กระบวนการผลติ หรอืขัน้ตอนการบรรจุสนิคา้ของบรษิทัเท่านัน้ 

ขอ้ 16. หลงัจากที่ตวัแทนจ าหน่ายไดโ้อนเงนิค่าสนิคา้ใหก้บัทางบรษิทัแลว้ บรษิทัจะเป็นผูดู้แล   
สต็อคสินค้าให้กับตัวแทนจ าหน่าย เพื่อที่จะจดัส่ง และตัวแทนจ าหน่ายสามารถเบิก
ออกมาขาย หรอืจดัสง่ไดต้ามจ านวนต่อครัง้ทีบ่รษิทัก าหนดไว้เท่านัน้ 

ขอ้ 17. ตวัแทนจ าหน่ายจะต้องด ารงสถานภาพการเป็นตัวแทนจ าหน่ายภายใต้เครื่องหมาย
การค้า RYSDOMGROUP โดยการสัง่ซื้อสนิค้าของบรษิทัสะสมขัน้ต ่าเป็นเงนิ จ านวน 

5,000 บาท ต่อปี หรอืหากตวัแทนจ าหน่ายไม่มีการสัง่สนิค้าเกนิกว่า 6 เดอืน ตวัแทน
จ าหน่ายจะต้องพน้จากสถานะการเป็นตวัแทนจ าหน่ายทนัทแีมส้ญัญาจะยงัไม่หมดอายุ
กต็าม 

ขอ้ 18. ตัวแทนจ าหน่ายต้องขายปลีกผลิตภัณฑ์ในราคาตามโยบาย และโปรโมชัน่ที่บริษัท

ประกาศก าหนดเท่านั ้น ห้ามตัวแทนจ าหน่ายขายสินค้าแบบตัดราคาหรือเสนอ

โปรโมชัน่อื่นๆใหแ้ก่ลูกคา้นอกเหนือจากทีบ่รษิทัประกาศก าหนด หรอืกระท าการใดอนั

เป็นการลดราคาสนิคา้ต ่ากว่าทีบ่รษิทัก าหนด หากตวัแทนจ าหน่ายไม่ปฏบิตัติามสญัญา

ข้อนี้ตัวแทนจ าหน่ายยินยอมชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิจ านวน 200,000 บาท ให้กับ

บรษิทัทนัท ี

ขอ้ 19. ตวัแทนจ าหน่ายจะตอ้งขายสนิคา้ทุกชนิดของบรษิทัในราคาทีบ่รษิทัก าหนดเท่านัน้ และ

จะไม่ขายสนิค้าในช่องทาง Online Market Place ทุกที่ เช่น Shopee, Lazada และอื่น 

ๆ รวมถึงช่องทาง Modern Trade ทุกที่ เช่น Watsons, Boots และอื่น ๆ โดยหาก

ตวัแทนจ าหน่ายฝ่าฝืน ตัวแทนจ าหน่ายยนิยอมที่จะชดใช้ค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 

300,000 บาท ใหก้บับรษิทัทนัท ี



                                                               
 

ขอ้ 20. ตวัแทนจ าหน่ายต้องสัง่ซื้อสนิคา้ผ่านระบบเวบ็ไซต์กลาง www.rysdomgroup.com ของ 
บรษิทัเท่านัน้ และตอ้งสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านแม่ทมีของตวัเองเท่านัน้  

ขอ้ 21. กรณีที่ตัวแทนจ าหน่ายจนถึงตัวแทนจ าหน่ายต้นสายลาออกจากการเป็นตัวแทน
จ าหน่าย หรอืพ้นสภาพจากการเป็นตวัแทนจ าหน่ายเพราะผดิสญัญา ตวัแทนจ าหน่าย
ต้นสายอนัดบัถดัไปในสายงานมสีทิธิใ์นการเลื่อนระดบัขึ้นมาแทนตวัแทนจ าหน่ายเดมิ
ได ้และกรณีทีต่วัแทนจ าหน่ายตดิบรษิทัลาออก ทางบรษิทัมสีทิธิท์ี่จะพจิารณาตวัแทน
จ าหน่ายท่านถดัไปนัน้ใหข้ึน้มาตดิบรษิทัหรอืปรบัเปลีย่นโครงสรา้งสายงานแทนตวัแทน
จ าหน่ายเดมิได ้ 

ขอ้ 22. บรษิทัไม่มนีโยบายใหม้กีารยา้ยสายงาน และหา้มตวัแทนจ าหน่ายโยกยา้ยเปลีย่นแปลง
สายงานของตวัเองโดยไม่แจง้บรษิทัก่อน ในกรณีตวัแทนจ าหน่ายต้องการลาออกจาก
ภายใต้สายงานเดมิ ต้องมรีะยะเวลาพน้สภาพตวัแทนจ าหน่ายทัง้ทางพฤตนิัย และทาง
นิตนิัย เป็นระยะเวลา 90 วนั จงึจะสามารถเริม่ต้นลงทะเบยีนตวัแทนจ าหน่ายในระบบ
กบัสายงานใหม่ได้ และเริม่ต้นนับหนึ่งใหม่ในระบบโดยไม่สามารถโอนคะแนนสะสม 
โปรโมชัน่ หรอืทรปิท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถงึโบนัสประจ าปี และคะแนนสะสมรถ Super 
Car ของสายงานเดมิมาสะสมต่อกบัสายงานใหม่ได ้

ขอ้ 23. ตวัแทนจ าหน่ายจะต้องใช้ภาพกราฟฟิค และคลิปโฆษณา หรอื สื่อโฆษณาต่างๆ ที่
บรษิัทจดัให้เท่านัน้ในการท าการตลาด แต่ถ้าตัวแทนจ าหน่ายท่านใดมีทักษะความ
ช านาญด้านการท าภาพกราฟฟิค และสามารถดีไซน์เพื่อใช้ท าการตลาดได้ ตวัแทน
จ าหน่ายต้องส่งให้ทาง บรษิัทได้ตรวจสอบ Concept หรอื Content เพื่อท าการอนุมตัิ
ก่อนเผยแพร่เสมอ  

ขอ้ 24. บรษิัทมีเกียรติรางวลัส าหรบัตัวแทนจ าหน่าย กรณีที่ตัวแทนจ าหน่ายสามารถสร้าง

ยอดขายให้กับบริษัทได้ตามที่บรษิัทก าหนด ทัง้นี้ เงื่อนไขการให้รางวลัดังกล่าวให้

เป็นไปตามทีบ่รษิทัประกาศก าหนดในแต่ละครัง้ 

ขอ้ 25. ตวัแทนจ าหน่ายต้องปฏบิตัติามขอ้บงัคบัฉบบันี้ทุกประการ รวมทัง้ประกาศ หรอืค าสัง่

ต่างๆ ของบรษิทั ทัง้ในปัจจุบนั และทีอ่าจเกดิมขีึน้ในอนาคตอย่างเคร่งครดั 

 

 

 

 



หมวด 4 

ข้อกาํหนดเก่ียวกบัเครื่องหมายการค้า RYSDOMGROUP 

ขอ้ 26. ตวัแทนจ าหน่ายเขา้ใจและยอมรบัว่าบรษิทัเป็นเจา้ของสทิธ ิกรรมสทิธิ ์และส่วนได้เสยี
ทัง้หมดแต่เพยีงผู้เดยีวในเครื่องหมายการค้า RYSDOMGROUP ที่ใช้กบัผลติภณัฑ์ที่
บรษิทัผลติหรอืจ าหน่าย  และบรษิทัมสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวในงานหรอืสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นงานวรรณกรรม ดนตรกีรรม ศลิปกรรม นาฏกรรม งานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโสตวสัดุ การ
บนัทึกเสยีง งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ ตวัแทนจ าหน่ายจะมสีทิธใินงานดงักล่าวได้แต่ใน
กรณีทีไ่ดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิทั โดยหนงัสอืใหค้วามยนิยอมจะก าหนด
รูปแบบวธิแีละขอบเขตในการให้อนุญาตตวัแทนจ าหน่ายใช้สทิธงิานนั ้น เพื่อใช้สื่อสาร
กบับุคคลภายนอกหรอืท าตลาดภายใตส้ญัญาทีท่ าขึน้กบับรษิทัเท่านัน้ 

ขอ้ 27. ห้ามมิให้ตัวแทนจ าหน่ายกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของสิทธิใ์นเครื่องหมายการค้า 

RYSDOMGROUP 

ขอ้ 28. บรษิัทมอบสทิธใินการใช้ตราสญัลกัษณ์และเครื่องหมายการค้าของบรษิัทแก่ตวัแทน
จ าหน่าย เพื่อใชบ้นเวบ็ไซต์ สิง่พมิพด์จิทิลั โบรชวัร ์โฆษณา ประกาศ บนัทกึขอ้ความ 
หนังสือชี้ชวน หรือการสื่อสารช่องทางอื่นๆที่บริษัทอนุญาตเท่านั ้น และใช้เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการจดัจ าหน่าย ท าการตลาด และประชาสมัพนัธ์สนิคา้ตามสญัญาทีท่ า
ขึน้กบับรษิทัเท่านัน้ โดยมเีงือ่นไขว่าตวัแทนจ าหน่ายจะไม่ตพีมิพ ์น าไปใช ้โฆษณาหรอื
การปฏบิตัใิดๆ ทีอ่าจสรา้งความเสยีหายต่อกติตคิุณ เครื่องหมายการคา้ ค่าความนิยม 
หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั             

ขอ้ 29. ตวัแทนจ าหน่ายจะต้องสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัผลิตภณัฑ์ และเครื่องหมายการค้า 
RYSDOMGROUP และจะไม่กระท าการใดที่อาจก่อความเสื่อมเสียหรือมีผลกระทบ

ในทางเสียหายต่อชื่ อ เสียงและความถูกต้องสมบูรณ์ ของเครื่องหมายการค้า 
RYSDOMGROUP หรอืความเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้ RYSDOMGROUP ของ
บรษิทั   

ขอ้ 30. ห้ามมใิห้ตวัแทนจ าหน่ายน าผลติภณัฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ผลติภณัฑ์ของ RYSDOMGROUP 

มาแอบอา้งว่าเป็นผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ RYSDOMGROUP และตวัแทน

จ าหน่ายไม่สามารถใชช้ื่อ รปูสนิคา้ ชื่อทางการคา้ สญัลกัษณ์ เครื่องหมาย ดวงตรา รูป
รอย หรอืเครื่องหมายการคา้ของบรษิทั หรอืน ารายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร ไปกล่าวอา้ง
เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการผดิวตัถุประสงค์ หรอืนโยบายของบรษิัท 
หรอืน าไปใชใ้นทางทีอ่าจท าใหส้าธารณชนสบัสนหรอืหลงเชื่อว่าเป็นการด าเนินการโดย
บรษิัท หรอืกรรมการ หรอืเป็นการที่บรษิัท กรรมการ หรอืผู้บรหิาร ได้รู้เห็น รบัรอง 



                                                               
 

อนุญาตหรอืให้ความยินยอมแล้วโดยเด็ดขาด หรอืกระท าการใดๆ ที่อาจท าให้ผู้อื่น
หลงเชื่ อ ว่ าผลิตภัณ ฑ์ ดังกล่ าว  เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ภายใต้ เค รื่ อ งหมายการค้ า 
RYSDOMGROUP 

ขอ้ 31. ห้ามมใิห้ตวัแทนจ าหน่ายใช้เครื่องหมายการค้าหรอืเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลงึกนั

หรอืหบีห่อที่ใช้กบัผลติภณัฑ์ของบรษิัท ไม่ว่าจะโดยในลกัษณะหรอืกรณีใด ทัง้ตลอด

อายุสญัญาและเมื่อหลงัจากสญัญาฉบบัน้ีสิน้สุดลงแลว้ 

ขอ้ 32. บรษิทัต้องรบัผดิในกรณีที่มกีารเรยีกรอ้ง การกล่าวหา การฟ้องรอ้งคด ีหรอืการละเมดิ    
เวน้แต่     

32.1. ความรบัผิดหรอืข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวแทนจ าหน่าย
ดดัแปลง แก้ไขงานเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปัญญา โดยมไิดร้บัความยนิยอมจาก
บรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

32.2. ตวัแทนจ าหน่ายน าสิง่อื่นใดมาประกอบหรอืผสมผสานกบัทรพัย์สนิทาง
ปัญญา หรอืสนิคา้ของบรษิทั โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั 

หมวด 5 

ความลบัทางการค้า 

ขอ้ 33.  ห้ามมิให้ตัวแทนจ าหน่ายเปิดเผยความลับทางการค้า และข้อมูลที่เป็นความลับของ

บรษิทัรวมถงึขอ้มลูส่วนตวัของตวัแทนจ าหน่ายท่านอื่น ๆ ดว้ยความระมดัระวงั ภายใต้

นโยบายเดยีวกนักบับรษิทั สูตร โรงงานการผลติ แผนการตลาด แผนการด าเนินธุรกจิ 

โดยจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรอืกระท าดว้ยวธิกีารใดใหบุ้คคลภายนอกไดท้ราบถงึขอ้มูล

ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัท  หรือเป็นกรณี

จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามค าสัง่ของศาลหรอืเจา้หน้าทีร่ฐั 

ขอ้ 34.  หา้มมใิห้ตวัแทนจ าหน่ายท าการท าวศิวกรรมยอ้นกลบัหรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการ

วเิคราะหเ์พือ่คน้หาสตูรหรอืเทคนิคต่างๆ ซึง่ถอืเป็นความลบัทางการคา้ของบรษิทั 

ขอ้ 35.  ตวัแทนจ าหน่ายจะเปิดเผยความลบัทางการคา้ หรอืขอ้มูลที่เป็นความลบัแก่ลูกจา้งหรอื

ตวัแทนได้ เฉพาะกรณีที่บุคคลดงักล่าวจ าเป็นต้องทราบข้อมูลเท่านัน้ ทัง้นี้ ตัวแทน

จ าหน่ายจะต้องด าเนินการให้ลูกจ้างหรอืตัวแทนจ าหน่ายช่วงต้องผูกพันในการเก็บ

รกัษาความลบั โดยมขีอ้ก าหนดไม่ต ่ากว่าขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขในสญัญาที่ได้ท าไวก้บั

บรษิทัดว้ย 



ขอ้ 36.  ตวัแทนจ าหน่ายจะต้องร่วมรบัผดิชอบในกรณีที่ลูกจ้าง หรอืตวัแทนจ าหน่ายช่วง น า

ความลับทางการค้าของบริษัทไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

ขอ้ 37.  การรกัษาความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นความลับในข้อนี้  รวมถึงสิทธิใ์นการ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายอนัเกดิจากการละเมดิความลบัทางการคา้นี้ดว้ย ใหย้งัคงมผีลต่อไป 

แมส้ญัญานี้จะสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม 

หมวด 6 

การตัง้ตวัแทนจาํหน่ายช่วง 

ขอ้ 38. ตวัแทนจ าหน่ายประสงค์จะตัง้ตวัแทนจ าหน่ายช่วง  เพื่อจ าหน่ายผลติภณัฑ์ที่ตวัแทน

จ าหน่ายซือ้ไปจากบรษิทัตวัแทนจ าหน่ายจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบ   

ขอ้ 39. ตวัแทนจ าหน่ายต้องใหบ้รษิทัตรวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวกบัตวัแทนจ าหน่ายช่วงของ 

ตวัแทนจ าหน่ายทุกราย รวมทัง้ขอ้มูลอื่นใดอนัเกี่ยวกบัการด าเนินการ การตัง้ตวัแทน

จ าหน่ายช่วง ผลการด าเนินการของตวัแทนจ าหน่าย และของตวัแทนจ าหน่ายช่วง ทุก

ประการ     

ขอ้ 40. ตัวแทนจ าหน่ายต้องแจ้งข้อระเบียบข้อบังคับแก่ตัวแทนจ าหน่ายช่วง และมีหน้าที่

จะต้องควบคุมดูแลตวัแทนจ าหน่ายช่วงใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และนโยบาย

ของบรษิัทโดยเคร่งครดั หากตวัแทนจ าหน่ายช่วงกระท าการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืน

ระเบียบข้อบงัคบัไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าตวัแทนจ าหน่ายเป็นผู้ปฏิบัติผดิสญัญา 

บรษิัทมสีิทธิบอกเลิกสญัญาและเรยีกร้องค่าเสียหายเอากบัตัวแทนจ าหน่ายได้ทนัท ี

โดยไม่ตดัสทิธทิีบ่รษิทัจะฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายอื่น ๆ อกี 

หมวด 7 

การส้ินสุดของสญัญา การเรียกค่าเสียหาย และการฟ้องร้องคดี 

ขอ้ 41. บรษิัทมสีทิธบิอกเลิกสญัญาฉบบันี้ได้ทนัที  หากตวัแทนจ าหน่ายกระท าการอย่างใด

อย่างหนึ่งต่อไปนี้       

 41.1. ไม่ปฏบิตัติามหรอืกระท าผดิเงือ่นไขขอ้หนึ่งขอ้ใดตามสญัญา 

 41.2. ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรอืละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าเตือนของ

บรษิทั          

 41.3. จงใจท าให้บรษิทัเสยีหาย หรอืด าเนินธุรกจิใดอนัอาจกระทบต่อชื่อเสยีง

ของ บรษิทั          



                                                               
 

 41.4. ตวัแทนจ าหน่ายถูกลูกคา้หรอืบุคคลอื่นต าหนิ (complain) เกนิกว่า ครัง้

40.5. ไม่ช าระค่าสนิคา้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด    

 41.6. ไม่ด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้องสมควรตามหลกัศลีธรรมและไม่ปฏิบตัติาม

กฎหมาย        

 41.7. ถูกพพิากษาใหล้ม้ละลายหรอืถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์   

ขอ้ 42. บรษิทัมสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้แก่บรษิทั อนัเนื่องจากการทีต่วัแทนจ าหน่าย

ผดิสญัญา หรอืเพื่อความเสยีหายทีต่วัแทนจ าหน่ายก่อใหเ้กดิแก่บรษิทั และไม่ตดัสทิธทิี่

บริษัท จะท าการเรียกฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายอื่นๆ  ไม่ว่าทางคดีแพ่งหรือทาง

คดอีาญา 

ขอ้ 43. บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา หรือเพิกถอนการเป็นตัวแทนจ าหน่ายได้ในทันที หาก

ตวัแทนจ าหน่ายละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่หรอืกระท าการฝ่าฝืนเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

โดยเป็นดุลพนิิจของบรษิทัแต่เพยีงผู้เดยีวในการพจิารณาการบอกเลกิสญัญา หรอืเพกิ

ถอนตวัแทนจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ* การกดยอมรับข้อบังคับดังกล่าวก่อนกดสมัครตัวแทนจำหน่าย ให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายทุกประการ 

 

 

 ขา้พเจา้ไดอ้่านและท าความเขา้ใจรายละเอยีดขอ้บงัคบัในการสมคัรตวัแทนจ าหน่ายดงักล่าวเป็น
อย่างดแีลว้ ขา้พเจา้ยอมรบัและตกลงปฏบิตัติามขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ หากขา้พเจา้กระท า
ผิดข้อตกลงข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้ายินยอมให้บรษิัทด าเนินคดีและเรียกให้
ขา้พเจา้ชดใชค้่าเสยีหายไดท้นัท ี
 

   
 

 


