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สญัญาการขายฝากสินค้า 

                                                                                            สญัญานี้ท าขึน้  ณ.................................... 

                                                                                            วนัที.่........เดอืน...............พ.ศ................... 

ระหว่างบรษิทั............................................................................................................................................................ 
เลขที.่........................................................................................................................................................................ 
โทร................................................................... Fax. ………………………………………………... 
โดยผูม้อี านาจกระท าการแทน  ซึง่ต่อไปในสญัญานี้ เรยีกว่า “  ผูฝ้ากขายสนิคา้  “  กบั บรษิทั แอปเป้ิล 4 อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั  ผูม้อี านาจกระท าการแทน  ซึง่ต่อไปนี้ในสญัญานี้เรยีกว่า “ ผูร้บัฝากขายสนิคา้ “  คู่ตกลงทัง้สองฝา่ยตกลงท า
สญัญาดงัต่อไปนี้ 

1. สว่นประกอบของสญัญา 
- สญัญาขายฝากสนิคา้ฉบบันี้ประกอบไปดว้ยสญัญา .......... ขอ้ 

2. คุณสมบตัทิีจ่ะน าสนิคา้เขา้ฝากขายในหมวดชอ้ปป้ิง point จะตอ้งเป็นสมาชกิทีเ่ปิดซือ้แพคเกจบลิเดีย่วที ่ราคา 
380,000 บาทขัน้ต ่าหรอื Package VIP  

3. รายละเอยีดของสนิคา้ 
3.1 คู่สญัญาไดต้กลงกนัในเรื่องรายละเอยีดและราคาของสนิคา้ทีฝ่ากขาย  โดยผูฝ้ากขายสนิคา้ตอ้งสง่ใบเสนอ
ราคาใหแ้ก่ผูร้บัฝากขายสนิคซ้ึง่จ านวนสนิคา้ทีน่ ามาฝากขายไมเ่กนิ 5 รายการ(กรณีทีส่นิคา้อยู่ในประเภท
เดยีวกนัแต่มหีลายเฉดส,ีหลายกลิน่,หลายรสชาต ิจะจดัอยูใ่น 1 รายการ แต่การพจิารณาทัง้หมดจะขึน้อยู่กบั
ดุลพนิิจของทางบรษิทั แอปเป้ิล 4 อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั) 

            3.2  รายละเอยีดสนิคา้ ( ในกรณีทีไ่มม่ใีบเสนอราคา ) 
ล าดบั รายละเอยีดสนิคา้ ราคา จ านวน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

            
3.3 หากมกีารเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้ตามขอ้ 3.1 และ/หรอื ขอ้ 3.2  ในระหว่างอายุสญัญานี้ทางผูฝ้ากขายสนิคา้

ตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัฝากขายสนิคา้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่  60  วนั  และตอ้งสง่ใบเสนอราคาฉบบัใหม่ใหผู้ร้บั
ฝากขายสนิคา้ดว้ย  หากพน้ก าหนด 60  วนัและ/หรอืไมไ่ดส้ง่ใบเสนอราคาฉบบัใหม่มา  ผูฝ้ากขายสนิคา้จะ
เรยีกราคาเกนิกว่าทีร่ะบุไว ้ ตามขอ้  3.1  และ/หรอื 3.2  ไม่ไดแ้ละราคาทีส่ง่ใหก้บัทางบรษิทัฯนัน้ตอ้งเป็น

 

บริษัท  แอปเปิล้ 4  อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  
89/8 ชัน้9 อาคารอมรพนัธุ์ ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 โทรศพัท์ 02-2746799 
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ราคาทีต่ ่ากว่า 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาขายปลกี ในทอ้งตลาดทัว่ไป ขึน้อยู่กบักลุ่มและประเภทของสนิคา้
นัน้ๆ 

3.4 ในกรณีทีผู่ฝ้ากขายสนิคา้มกีารเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้ตามขอ้ 3.3  และไม่ไดแ้จง้ใหผู้ร้บัฝากขายสนิคา้

ทราบภายใน  60  วนั  ผูร้บัฝากขายสนิคา้มสีทิธทิีจ่ะไม่รบัฝากขายสนิคา้นัน้  รวมถงึไมจ่ าเป็นตอ้ง

รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆทีจ่ะเกดิขึน้กบัสนิคา้หรอืต่อบรษิทัของผูฝ้ากขายสนิคา้ในทุกกรณี  อกีทัง้ผู้รบั

ฝากขายสนิคา้จะยงัคงมสีทิธไิดร้บัสว่นลดคงเดมิตามราคาทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนัไว้ 

3.5 หากผูบ้รโิภคทีใ่ชส้นิคา้หรอืบรกิารจากผูฝ้ากขายสนิคา้และบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ผูร้บัฝากขายไม่ตอ้ง

รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ นัน่หมายถงึผูฝ้ากขายจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4. การรบัฝากขายไม่ถอืเป็นขอ้ผกูมดัทางการคา้และไม่ ตอ้งรบัผดิชอบต่อ ยอดขายทีจ่ะเกดิขึน้ จากการฝากขาย

สนิคา้ ทัง้นี้สญัญาการยกเลกิ การรบัฝากขายสนิคา้ อาจจะเกดิขึน้ ตามความเหน็สมควรจากทางบรษิทั 

5. อุปกรณ์การขายสนิคา้มอบใหแ้ก่ผูร้บัฝากขายสนิคา้ใชใ้นการแนะน าและจ าหน่าย 

5.1 แค๊ตตาล๊อค  จ านวน..............................   ชดุ 

5.2  รายการสนิคา้และราคาขายสนิคา้  จ านวน..............................   ชุด  

5.3  เอกสารประกอบการขาย  จ านวน................................  ชุด 

5.4  อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแสดงสนิคา้ 

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

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

5.5  สนิคา้ตวัอย่าง 

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

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

5.6  อุปกรณ์อื่นๆ 

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

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

 รายการอุปกรณ์การขายตามขอ้  5.1 -  5.6  ผูฝ้ากขายสนิคา้ตกลงทีจ่ะมอบใหแ้ก่ผูร้บัฝากสนิคา้ใชใ้นกจิกรรม
ต่างๆตามแต่จะเหน็สมควรโดยไม่คดิมลูค่าใดๆทัง้สิน้ 
ผูร้บัฝากขายสนิคา้จะไม่รบัผดิชอบและไม่สง่คนืของทีม่อบให้แกผู่ฝ้ากขายสนิคา้ในรายละเอยีดขอ้ที ่5.1 – 5.5 
ในสว่นขอ้ 5.6  ผูร้บัฝากขายสนิคา้จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามรายการทีร่ะบไุว ้ขอ้ 5.6 ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้
สนิ 
ในกรณีทีส่นิคา้รายใดมใีบรบัประกนัคุณภาพ  ผูฝ้ากขายสนิคา้ตอ้งมอบใบรบัประกนัคุณภาพสนิคา้นัน้ใหแ้ก่ผูร้บัฝากขาย
สนิคา้  เพื่อมอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้ต่อไปดว้ย 
 

6. ก าหนดการสง่มอบสนิคา้และอุปกรณ์การขาย 

- ผูฝ้ากขายสนิคา้จะตอ้งสง่มอบสนิคา้ตามขอ้ 2  และอุปกรณ์การขายตามขอ้ 3  ใหแ้ก่ผูร้บัฝากขายสนิคา้ครัง้

แรกในวนัที ่................................................................................................................................. 

7. การจดัสง่สนิคา้ 
- ผูฝ้ากขายสนิคา้จะตอ้งจดัสง่สนิคา้ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่สนิคา้  ภายใน............. วนั  นบั

จากวนัทีผู่ร้บัฝากขายสนิคา้สง่ใบสัง่สนิคา้โดยส่งไปยงัส านกังานของผูร้บัฝากขายสนิคา้ตามทีอ่ยู่ทีแ่จง้ให ้
ทราบ  หรอืสง่ไปยงัทีอ่ยู่ของผูซ้ือ้สนิคา้ตามทีร่ะบใุนใบสัง่สนิคา้ 
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     ในการสง่สนิคา้ใหแ้ก่ผูร้บัฝากขายสนิคา้   ผูฝ้ากขายสนิคา้ตอ้งน าส าเนาใบสัง่ซือ้สนิคา้แนบมาพรอ้มกบัการสง่สนิคา้  
มฉิะนัน้ผูร้บัฝากขายสนิคา้มสีทิธพิจิารณาไม่รบัสนิคา้หรอืไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดทีเ่กดิขึน้ภายหลงั 
     หากผูฝ้ากขายสนิคา้มอบสนิคา้ล่าชา้กว่าทีต่กลงกนัไว ้ ผูฝ้ากขายสนิคา้ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้
โดยผูร้บัฝากขายสนิคา้จะหกัค่าเสยีหายเป็นจ านวน ...........เปอรเ์ซน็ตข์องมลูค่าสนิคา้  เวน้แต่จะมกีารแจง้ล่วงหน้าไวไ้ม่
น้อยกว่า  3  วนั 
     ส าหรบัสนิคา้สัง่จองหรอืตดิตัง้  หากผูฝ้ากขายสนิคา้ไม่สามารถจดัสง่สนิคา้ภายในเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ ผูร้บัฝากขาย
สนิคา้มสีทิธทิีจ่ะสง่สนิคา้นัน้คนืใหห้รอืยกเลกิผูฝ้ากขายสนิคา้โดยไมม่เีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้  และผูร้บัฝากขายสนิคา้จะไม่ตอ้ง
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย 
     ในกรณีทีม่สีนิคา้ช ารุด  เสยีหายหรอืบกพร่อง  ผูร้บัฝากขายสนิคา้มสีทิธเิปลีย่นสนิคา้หรอืสง่คนืภายในเวลา  7 วนั
หลงัจากวนัทีไ่ดร้บัสนิคา้ 

8. การรบัประกนัสนิคา้  ( ส าหรบัสนิคา้ทีต่อ้งมกีารรบัประกนั ) 
8.1  ผูฝ้ากขายสนิคา้ยนิดรีบัประกนัคุณภาพของสนิคา้เป็นระยะเวลา...........เดอืนนบัจากวนัทีส่นิคา้ถงึมอืผูซ้ือ้ 
8.2  ผูฝ้ากขายสนิคา้ตอ้งรบัผดิชอบต่อคุณภาพสนิคา้ทีน่ ามาฝากขาย  หากตรวจพบว่าสนิคา้หรอืบรรจุภณัฑเ์กดิ
ความช ารุดเสยีหาย, มสีภาพบกพร่อง,  เกดิเหตุสดุวสิยัในการขนสง่สนิคา้ , สนิคา้ไม่ตรงตามคณุภาพ , สนิคา้ที่
จดัสง่ไมต่รงตามใบสัง่ซือ้  หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆทีเ่กดิจากความผดิพลาดของผูฝ้ากขายสนิคา้  ผูฝ้ากขายสนิคา้
ตอ้งรบัคนืสนิคา้  พรอ้มทัง้จดัสง่สนิคา้ทีถู่กตอ้งหลงัจากทีผู่ร้บัฝากขายสนิคา้แจง้ใหผู้ฝ้ากขายสนิคา้ทราบภายใน
ระยะเวลา .............วนั  และหากมคี่าใชจ้่ายในความเสยีหายเกดิขึน้ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม  ผูฝ้ากขายสนิคา้จะตอ้ง
เป็นผูร้บัผดิชอบ 
8.3  หากผูฝ้ากขายสนิคา้ไม่ท าการเปลีย่นสนิคา้ใหใ้หมภ่ายในระยะเวลาตามขอ้ตกลง  8.2  ผูร้บัฝากขายสนิคา้จะ
หกัราคาสนิคา้ตามมลูค่าเท่ากบัสนิคา้ทีเ่กดิความผดิพลาดตามขอ้ 8.2  ออกจากจ านวนเงนิทีย่งัคา้งช าระผูฝ้าก
ขายสนิคา้อยู่  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  นอกจากน้ีผูฝ้ากขายสนิคา้ยงัยนิยอมใหผู้ร้บัฝากขายสนิคา้เรยีก
ค่าเสยีหายจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่างหากไดด้ว้ย  โดยมสีทิธเิรยีกค่าปรบัเป็นสว่นลดการคา้  หรอื
ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้  รวมตามปรมิาณดงักล่าวแลว้ 

      9.  เงื่อนไขการช าระเงนิ 
           9.1  ผูร้บัฝากขายสนิคา้จะช าระเงนิคา่สนิคา้ทีข่ายไดใ้หแ้ก่ผูฝ้ากขายสนิคา้ราคาตามใบสัง่ซือ้สนิคา้เท่านัน้ 
           9.2  วธิกีารช าระเงนิและระยะเวลาการช าระเงนิ  ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
                 -  ผูฝ้ากขายจะตอ้งวางบลิพรอ้มสง่ของใหก้บัผูร้บัฝากขาย 
                 -  ผูร้บัฝากขายช าระค่าสนิคา้ฝากขายเขา้บญัช ีธนาคารกสกิรไทย เท่านัน้ 
                 -  ผูร้บัฝากขายจะช าระค่าสนิคา้ ทุกวนัที ่9 ของทกุเดอืน หากตรงกบัวนัเสาร ์,วนัอาทติย ์, 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ผูร้บัฝากขายจะโอนในวนัท าการถดัไป 
      -  การช าระเงนิค่าธรรมเนียมการโอนเงนิผูฝ้ากขายเป็นผูร้บัผดิชอบ 
           9.3  ทางผูร้บัฝากขายสนิคา้จะช าระเงนิแก่ผูฝ้ากขายสนิคา้ทีไ่ดถู้กจดัจ าหน่ายภายใน 1 เดอืน  ตามทีร่ะบใุน
ใบก ากบัภาษ ี 
     10. การออกใบเสรจ็รบัเงนิและภาษมีลูค่าเพิม่  
        - ผูฝ้ากขายสนิคา้เป็นผูร้บัผดิชอบออกใบเสรจ็ใหผู้ร้บัฝากขายสนิคา้  ตามราคาขายสง่ทีต่กลงไวใ้นใบสัง่ซือ้สนิคา้ 
         - ส าหรบัสนิคา้ทีม่กีารจองและ/หรอืมกีารตดิตัง้  ใหผู้ซ้ือ้สนิคา้ช าระเงนิค่าสนิคา้ให้แกผู่ร้บัฝากขายสนิคา้เท่านัน้  
โดยผูฝ้ากขายสนิคา้ออกใบเสรจ็  
     11.  ผูฝ้ากขายสนิคา้จะตอ้งไม่เสนอราคาขายสง่หรอืราคาขายปลกีรวมทัง้ขอ้ตกลงและ/หรอืขอ้เสนอใดๆทีไ่ดต้กลงกบั
ผูร้บัฝากขายสนิคา้กบัผูอ้ื่น อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายและ/หรอืความเสยีเปรยีบทางการคา้และท าการตลาดของผู้ฝากขาย
สนิคา้ 
    12. ในกรณีผูฝ้ากขายสนิคา้จดัรายการสง่เสรมิการขาย การใหร้างวลัพเิศษหรอืประชาสมัพนัธใ์ดๆใหก้บัลกูคา้หรอืผูร้บั
ฝากขายรายอื่นๆผูร้บัฝากขายสนิคา้ตอ้งใหส้ทิธแิก่บรษิทั แอปเป้ิล 4 อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  ในการเขา้ร่วมรายการ



หน้า  4 

สนบัสนุนการสง่เสรมิการขาย  การรบัรางวลัหรอืประชาสมัพนัธใ์ดๆดงักล่าวเท่าเทยีมหรอืสงูกวา่ลกูคา้หรอืผูร้บัฝากขาย
สนิคา้รายอื่นๆดว้ย 
    13. ในระหว่างอายุสญัญานี้หากผูฝ้ากขายสนิคา้กระท าการใดๆอนัก่อใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืการกระท าอนัเป็นการ
ผดิสญัญา  หรอืงดเวน้การกระท าอนัใดตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้แมแ้ต่ขอ้หนึ่งขอ้ใด  ผูร้บัฝากขายสนิคา้มสีทิธบิอกยกเลกิ
สญัญาฉบบันี้ไดท้นัทโีดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  หากผูฝ้ากขายสนิคา้ไดก้ระท าความผดิ 
    14. การเปลีย่นแปลงระเบยีบการใดใดในขอ้ตกลงฉบบันี้ถอืเป็นการตดัสนิใจของทางบรษิทัโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 

 สญัญานี้ท าขึน้เป็นสองฉบบั  มขีอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สญัญาไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาโดยตลอดดี
แลว้จงึลงลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตรา ( ถ้าม ี)  ไวเ้ป็นส าคญัต่อพยานและเกบ็ไวฝ้า่ยละหน่ึงฉบบั 
หากสญัญาฉบบัใดฉบบัหนึ่งสญูหายไปตามสภาพหรอืเหตุใดกต็าม  ใหส้ามารถใชส้ าเนาแห่งสญัญาฉบบันี้ไดโ้ดยความ
เหน็ชอบและรบัรองของคู่สญัญา  รวมทัง้จะตอ้งมกีารลงชื่อรบัรองพยานอย่างน้อย  2 คน จงึถอืวา่สญัญาดงักล่าวเป็นฉบบั
ทีแ่ทจ้รงิ 
 

 

 

 

                                                                                                  ลงช่ือ...................................................................ผู้ฝากขายสนิค้า 

 

                                                                                  (................................................................) 
                                                                              วนัท่ี.............../................./................. 

บริษัท/ห้างหุ้นสว่นฯ....................................................................โดย...............................................................................ผู้มีอ านาจ 
 

                                                                                                  ลงช่ือ................................................................ผู้ รับฝากขายสนิค้า 

 

                                                                                  (................................................................) 
                                                                              วนัท่ี.............../................./................. 

บริษัท/ห้างหุ้นสว่นฯ....................................................................โดย...............................................................................ผู้มีอ านาจ 
 

                                                                                                  ลงช่ือ...................................................................พยาน 

 

                                                                                                  (................................................................) 
                                                                                                 วนัท่ี.............../................./................. 

 

                                                                                                  ลงช่ือ...................................................................พยาน 

 

                                                                                                  (................................................................) 
                                                                                                 วนัท่ี.............../................./................. 

 


