บริษัท แอปเปิ ล้ 4 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
89/8 ชัน9
้ อาคารอมรพันธุ์ ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2746799

สัญญาการขายฝากสิ นค้า
สัญญานี้ทาขึน้ ณ....................................
วันที.่ ........เดือน...............พ.ศ...................
ระหว่างบริษทั ............................................................................................................................................................
เลขที.่ ........................................................................................................................................................................
โทร................................................................... Fax. ………………………………………………...
โดยผูม้ อี านาจกระทาการแทน ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ ผูฝ้ ากขายสินค้า “ กับ บริษทั แอปเปิ้ ล 4 อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด ผูม้ อี านาจกระทาการแทน ซึง่ ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ ผูร้ บั ฝากขายสินค้า “ คู่ตกลงทัง้ สองฝา่ ยตกลงทา
สัญญาดังต่อไปนี้
1. ส่วนประกอบของสัญญา
- สัญญาขายฝากสินค้าฉบับนี้ประกอบไปด้วยสัญญา .......... ข้อ
2. คุณสมบัตทิ จ่ี ะนาสินค้าเข้าฝากขายในหมวดช้อปปิ้ ง point จะต้องเป็ นสมาชิกทีเ่ ปิ ดซือ้ แพคเกจบิลเดีย่ วที่ ราคา
380,000 บาทขัน้ ต่าหรือ Package VIP
3. รายละเอียดของสินค้า
3.1 คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันในเรื่องรายละเอียดและราคาของสินค้าทีฝ่ ากขาย โดยผูฝ้ ากขายสินค้าต้องส่งใบเสนอ
ราคาให้แก่ผรู้ บั ฝากขายสินค้ซง่ึ จานวนสินค้าทีน่ ามาฝากขายไม่เกิน 5 รายการ(กรณีทส่ี นิ ค้าอยู่ในประเภท
เดียวกันแต่มหี ลายเฉดสี,หลายกลิน่ ,หลายรสชาติ จะจัดอยูใ่ น 1 รายการ แต่การพิจารณาทัง้ หมดจะขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของทางบริษทั แอปเปิ้ ล 4 อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด)
3.2 รายละเอียดสินค้า ( ในกรณีทไ่ี ม่มใี บเสนอราคา )
ลาดับ
รายละเอียดสินค้า
ราคา จานวน
หมายเหตุ

3.3 หากมีการเปลีย่ นแปลงราคาสินค้าตามข้อ 3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2 ในระหว่างอายุสญ
ั ญานี้ทางผูฝ้ ากขายสินค้า
ต้องแจ้งให้ผรู้ บั ฝากขายสินค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และต้องส่งใบเสนอราคาฉบับใหม่ให้ผรู้ บั
ฝากขายสินค้าด้วย หากพ้นกาหนด 60 วันและ/หรือไม่ได้สง่ ใบเสนอราคาฉบับใหม่มา ผูฝ้ ากขายสินค้าจะ
เรียกราคาเกินกว่าทีร่ ะบุไว้ ตามข้อ 3.1 และ/หรือ 3.2 ไม่ได้และราคาทีส่ ง่ ให้กบั ทางบริษทั ฯนัน้ ต้องเป็ น
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ราคาทีต่ ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาขายปลีก ในท้องตลาดทัวไป
่ ขึน้ อยู่กบั กลุม่ และประเภทของสินค้า
นัน้ ๆ
3.4 ในกรณีทผ่ี ฝู้ ากขายสินค้ามีการเปลีย่ นแปลงราคาสินค้าตามข้อ 3.3 และไม่ได้แจ้งให้ผรู้ บั ฝากขายสินค้า
ทราบภายใน 60 วัน ผูร้ บั ฝากขายสินค้ามีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ฝากขายสินค้านัน้ รวมถึงไม่จาเป็ นต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสินค้าหรือต่อบริษทั ของผูฝ้ ากขายสินค้าในทุกกรณี อีกทัง้ ผู้รบั
ฝากขายสินค้าจะยังคงมีสทิ ธิได้รบั ส่วนลดคงเดิมตามราคาทีค่ ่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกันไว้
3.5 หากผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้สนิ ค้าหรือบริการจากผูฝ้ ากขายสินค้าและบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ผูร้ บั ฝากขายไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ นันหมายถึ
่
งผูฝ้ ากขายจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
4. การรับฝากขายไม่ถอื เป็ นข้อผูกมัดทางการค้าและไม่ ต้องรับผิดชอบต่อ ยอดขายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการฝากขาย
สินค้า ทัง้ นี้สญ
ั ญาการยกเลิก การรับฝากขายสินค้า อาจจะเกิดขึน้ ตามความเห็นสมควรจากทางบริษทั
5. อุปกรณ์การขายสินค้ามอบให้แก่ผรู้ บั ฝากขายสินค้าใช้ในการแนะนาและจาหน่าย
5.1 แค๊ตตาล๊อค จานวน.............................. ชุด
5.2 รายการสินค้าและราคาขายสินค้า จานวน.............................. ชุด
5.3 เอกสารประกอบการขาย จานวน................................ ชุด
5.4 อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการแสดงสินค้า
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5.5 สินค้าตัวอย่าง
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5.6 อุปกรณ์อ่นื ๆ
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................
รายการอุปกรณ์การขายตามข้อ 5.1 - 5.6 ผูฝ้ ากขายสินค้าตกลงทีจ่ ะมอบให้แก่ผรู้ บั ฝากสินค้าใช้ในกิจกรรม
ต่างๆตามแต่จะเห็นสมควรโดยไม่คดิ มูลค่าใดๆทัง้ สิน้
ผูร้ บั ฝากขายสินค้าจะไม่รบั ผิดชอบและไม่สง่ คืนของทีม่ อบให้แก่ผฝู้ ากขายสินค้าในรายละเอียดข้อที่ 5.1 – 5.5
ในส่วนข้อ 5.6 ผูร้ บั ฝากขายสินค้าจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ตามรายการทีร่ ะบุไว้ ข้อ 5.6 ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้
สิน
ในกรณีทส่ี นิ ค้ารายใดมีใบรับประกันคุณภาพ ผูฝ้ ากขายสินค้าต้องมอบใบรับประกันคุณภาพสินค้านัน้ ให้แก่ผรู้ บั ฝากขาย
สินค้า เพื่อมอบให้แก่ผซู้ อ้ื สินค้าต่อไปด้วย
6. กาหนดการส่งมอบสินค้าและอุปกรณ์การขาย
- ผูฝ้ ากขายสินค้าจะต้องส่งมอบสินค้าตามข้อ 2 และอุปกรณ์การขายตามข้อ 3 ให้แก่ผรู้ บั ฝากขายสินค้าครัง้
แรกในวันที่ .................................................................................................................................
7. การจัดส่งสินค้า
- ผูฝ้ ากขายสินค้าจะต้องจัดส่งสินค้าให้ถกู ต้องครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในใบสังสิ
่ นค้า ภายใน............. วัน นับ
จากวันทีผ่ รู้ บั ฝากขายสินค้าส่งใบสังสิ
่ นค้าโดยส่งไปยังสานักงานของผูร้ บั ฝากขายสินค้าตามทีอ่ ยู่ทแ่ี จ้งให้
ทราบ หรือส่งไปยังทีอ่ ยู่ของผูซ้ อ้ื สินค้าตามทีร่ ะบุในใบสังสิ
่ นค้า
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ในการส่งสินค้าให้แก่ผรู้ บั ฝากขายสินค้า ผูฝ้ ากขายสินค้าต้องนาสาเนาใบสังซื
่ อ้ สินค้าแนบมาพร้อมกับการส่งสินค้า
มิฉะนัน้ ผูร้ บั ฝากขายสินค้ามีสทิ ธิพจิ ารณาไม่รบั สินค้าหรือไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
หากผูฝ้ ากขายสินค้ามอบสินค้าล่าช้ากว่าทีต่ กลงกันไว้ ผูฝ้ ากขายสินค้าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทีเ่ กิดขึน้
โดยผูร้ บั ฝากขายสินค้าจะหักค่าเสียหายเป็ นจานวน ...........เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า เว้นแต่จะมีการแจ้งล่วงหน้าไว้ไม่
น้อยกว่า 3 วัน
สาหรับสินค้าสังจองหรื
่
อติดตัง้ หากผูฝ้ ากขายสินค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าภายในเวลาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ ผูร้ บั ฝากขาย
สินค้ามีสทิ ธิทจ่ี ะส่งสินค้านัน้ คืนให้หรือยกเลิกผูฝ้ ากขายสินค้าโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้ และผูร้ บั ฝากขายสินค้าจะไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
ในกรณีทม่ี สี นิ ค้าชารุด เสียหายหรือบกพร่อง ผูร้ บั ฝากขายสินค้ามีสทิ ธิเปลีย่ นสินค้าหรือส่งคืนภายในเวลา 7 วัน
หลังจากวันทีไ่ ด้รบั สินค้า
8. การรับประกันสินค้า ( สาหรับสินค้าทีต่ อ้ งมีการรับประกัน )
8.1 ผูฝ้ ากขายสินค้ายินดีรบั ประกันคุณภาพของสินค้าเป็ นระยะเวลา...........เดือนนับจากวันทีส่ นิ ค้าถึงมือผูซ้ อ้ื
8.2 ผูฝ้ ากขายสินค้าต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าทีน่ ามาฝากขาย หากตรวจพบว่าสินค้าหรือบรรจุภณ
ั ฑ์เกิด
ความชารุดเสียหาย, มีสภาพบกพร่อง, เกิดเหตุสดุ วิสยั ในการขนส่งสินค้า , สินค้าไม่ตรงตามคุณภาพ , สินค้าที่
จัดส่งไม่ตรงตามใบสังซื
่ อ้ หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆทีเ่ กิดจากความผิดพลาดของผูฝ้ ากขายสินค้า ผูฝ้ ากขายสินค้า
ต้องรับคืนสินค้า พร้อมทัง้ จัดส่งสินค้าทีถ่ ูกต้องหลังจากทีผ่ รู้ บั ฝากขายสินค้าแจ้งให้ผฝู้ ากขายสินค้าทราบภายใน
ระยะเวลา .............วัน และหากมีค่าใช้จ่ายในความเสียหายเกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผูฝ้ ากขายสินค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
8.3 หากผูฝ้ ากขายสินค้าไม่ทาการเปลีย่ นสินค้าให้ใหม่ภายในระยะเวลาตามข้อตกลง 8.2 ผูร้ บั ฝากขายสินค้าจะ
หักราคาสินค้าตามมูลค่าเท่ากับสินค้าทีเ่ กิดความผิดพลาดตามข้อ 8.2 ออกจากจานวนเงินทีย่ งั ค้างชาระผูฝ้ าก
ขายสินค้าอยู่ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ผฝู้ ากขายสินค้ายังยินยอมให้ผรู้ บั ฝากขายสินค้าเรียก
ค่าเสียหายจากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่างหากได้ดว้ ย โดยมีสทิ ธิเรียกค่าปรับเป็ นส่วนลดการค้า หรือ
ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมตามปริมาณดังกล่าวแล้ว
9. เงื่อนไขการชาระเงิน
9.1 ผูร้ บั ฝากขายสินค้าจะชาระเงินค่าสินค้าทีข่ ายได้ให้แก่ผฝู้ ากขายสินค้าราคาตามใบสังซื
่ อ้ สินค้าเท่านัน้
9.2 วิธกี ารชาระเงินและระยะเวลาการชาระเงิน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ผูฝ้ ากขายจะต้องวางบิลพร้อมส่งของให้กบั ผูร้ บั ฝากขาย
- ผูร้ บั ฝากขายชาระค่าสินค้าฝากขายเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เท่านัน้
- ผูร้ บั ฝากขายจะชาระค่าสินค้า ทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน หากตรงกับวันเสาร์ ,วันอาทิตย์ ,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ผูร้ บั ฝากขายจะโอนในวันทาการถัดไป
- การชาระเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินผูฝ้ ากขายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
9.3 ทางผูร้ บั ฝากขายสินค้าจะชาระเงินแก่ผฝู้ ากขายสินค้าทีไ่ ด้ถูกจัดจาหน่ายภายใน 1 เดือน ตามทีร่ ะบุใน
ใบกากับภาษี
10. การออกใบเสร็จรับเงินและภาษีมลู ค่าเพิม่
- ผูฝ้ ากขายสินค้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบออกใบเสร็จให้ผรู้ บั ฝากขายสินค้า ตามราคาขายส่งทีต่ กลงไว้ในใบสังซื
่ อ้ สินค้า
- สาหรับสินค้าทีม่ กี ารจองและ/หรือมีการติดตัง้ ให้ผซู้ อ้ื สินค้าชาระเงินค่าสินค้าให้แก่ผรู้ บั ฝากขายสินค้าเท่านัน้
โดยผูฝ้ ากขายสินค้าออกใบเสร็จ
11. ผูฝ้ ากขายสินค้าจะต้องไม่เสนอราคาขายส่งหรือราคาขายปลีกรวมทัง้ ข้อตกลงและ/หรือข้อเสนอใดๆทีไ่ ด้ตกลงกับ
ผูร้ บั ฝากขายสินค้ากับผูอ้ ่นื อันก่อให้เกิดความเสียหายและ/หรือความเสียเปรียบทางการค้าและทาการตลาดของผู้ฝากขาย
สินค้า
12. ในกรณีผฝู้ ากขายสินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย การให้รางวัลพิเศษหรือประชาสัมพันธ์ใดๆให้กบั ลูกค้าหรือผูร้ บั
ฝากขายรายอื่นๆผูร้ บั ฝากขายสินค้าต้องให้สทิ ธิแก่บริษทั แอปเปิ้ ล 4 อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ในการเข้าร่วมรายการ
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สนับสนุนการส่งเสริมการขาย การรับรางวัลหรือประชาสัมพันธ์ใดๆดังกล่าวเท่าเทียมหรือสูงกว่าลูกค้าหรือผูร้ บั ฝากขาย
สินค้ารายอื่นๆด้วย
13. ในระหว่างอายุสญ
ั ญานี้หากผูฝ้ ากขายสินค้ากระทาการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการกระทาอันเป็ นการ
ผิดสัญญา หรืองดเว้นการกระทาอันใดตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้แม้แต่ขอ้ หนึ่งข้อใด ผูร้ บั ฝากขายสินค้ามีสทิ ธิบอกยกเลิก
สัญญาฉบับนี้ได้ทนั ทีโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผูฝ้ ากขายสินค้าได้กระทาความผิด
14. การเปลีย่ นแปลงระเบียบการใดใดในข้อตกลงฉบับนี้ถอื เป็ นการตัดสินใจของทางบริษทั โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
สัญญานี้ทาขึน้ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดี
แล้วจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ( ถ้ามี ) ไว้เป็ นสาคัญต่อพยานและเก็บไว้ฝา่ ยละหนึ่งฉบับ
หากสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งสูญหายไปตามสภาพหรือเหตุใดก็ตาม ให้สามารถใช้สาเนาแห่งสัญญาฉบับนี้ได้โดยความ
เห็นชอบและรับรองของคู่สญ
ั ญา รวมทัง้ จะต้องมีการลงชื่อรับรองพยานอย่างน้อย 2 คน จึงถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นฉบับ
ทีแ่ ท้จริง
ลงชื่อ...................................................................ผู้ฝากขายสินค้ า
(................................................................)
วันที่.............../................./.................
บริ ษัท/ห้ างหุ้นส่วนฯ....................................................................โดย...............................................................................ผู้มีอานาจ

ลงชื่อ................................................................ผู้รับฝากขายสินค้ า
(................................................................)
วันที่.............../................./.................
บริ ษัท/ห้ างหุ้นส่วนฯ....................................................................โดย...............................................................................ผู้มีอานาจ

ลงชื่อ...................................................................พยาน
(................................................................)
วันที่.............../................./.................
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(................................................................)
วันที่.............../................./.................
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