
ข้อตกลงและเง่ือนไขการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
1. บทน า 
บริษทั วินเซ็นท์ แฟคทอร่ี จ ำกดั เป็นโรงงำนผลิตกระเป๋ำ  ซ่ึงมีกระเป๋ำหลำกหลำยประเภท  เปิดรับสมคัรตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ ซ่ึงตวัแทนเสำมำรถ
ต่อยอดเพ่ิมรำยไดเ้ป็นของตวัเอง 

ผูส้นใจ สมคัรตวัแทนจ ำหน่ำย  (ในท่ีน้ีจะเรียกว่ำ “ตวัแทนจ ำหน่ำย”) จะตอ้งกรอกขอ้มลูในใบสมคัรและสัญญำตวัแทนจ ำหน่ำย โดยละเอียด และ
ไดย้อมรับขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย ดงัต่อไปน้ี  

2. เอกสารการสมัครตัวแทนจ าหน่าย 
ตวัแทนจ ำหน่ำยจะไดรั้บกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อไดจ้ดัส่งเอกสำรให้กับทำงบริษทัฯ และหลงัจำกทำงบริษทัฯไดร้ับและตรวจสอบเรียบร้อย
แลว้ จะท ำกำรแจง้และปรับสถำนะให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร โดยเอกสำรท่ีจ ำเป็นตอ้งใชม้ีดงัต่อไปน้ี 

- ส ำเนำบตัรประชำชน (ตอ้งอำยุ 18 ปีขึ้นไป)  

- เมื่อทำงบริษัทฯไดร้ับเอกสำร/ขอ้มูล จะพิจำรณำขอ้มูลและจะแจง้รหัสตวัแทน/รหัสสมำชิกให้แก่ท่ำน ถือว่ำท่ำนไดเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
แลว้ ท่ำนสำมำรถซ้ือสินคำ้ในรำคำตวัแทนและ ทำงบริษัทฯอนุญำตให้ท่ำน จ ำหน่ำยสินคำ้ได้เลย ซ่ึงตวัแทนใหม่ในบิลแรกท่ำนตอ้งเปิด
บิลขั้นต ่ำ 5,000 บำท (เลือกสินคำ้ให้ครบตำมมูลค่ำ) คร้ังต่อไปไม่จ  ำกดัวงเงิน ทุกคร้ังช ำระป็นเงินสดหือบตัรเครดิตหรือโอนเขำ้บญัชี
บริษทั ยกเวน้ตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีสมคัรผ่ำนทำงเวปไซด์(dropship)สำมำรถสั่งสินคำ้โดยไม่ตอ้งมีขั้นต ่ำ 

- สินคำ้บำงประเภทมีจ  ำนวนจ ำกดั มีแลว้ก็หมดไป บำงช่วงอำจจะตอ้งไดร้อสินคำ้บำ้ง แต่เรำก็จะพยำยำมสรรหำสินคำ้มำให้ท่ำนไดข้ำยมี
รำยไดก้นัไม่ขำดตอน 

3. ขั้นตอนการส่ังสินค้าและส่งสินค้า 
3.1 ในกำรสั่งสินคำ้ทุกคร้ัง ตวัแทนตอ้งแจง้รหัสตวัแทน หรือ รหัสสมำชิก 
3.2 แจง้ order จ ำนวนสินคำ้ท่ีตอ้งกำร 
3.3 รอทำงบริษทัฯรวมยอด (ห้ำมโอนโดยท่ียงัไม่มีทีมงำน แจง้ยอดรวมให้) 

3.4 เมื่อท่ำนไดร้ับกำรแจง้ยอดรวม : ช ำระเงิน(ค่ำสินคำ้+ค่ำขนส่ง) พร้อม แจง้ท่ีอยู่ผูร้ับอย่ำงละเอียด (หำกตอ้งกำรให้ทำงร้ำนส่งสินคำ้แทนท่ำน 

ก็ขอให้แจง้ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ผูร้ับ อย่ำงละเอียด เพ่ือท่ีทำงบริษทัฯจะได้จดัส่งสินคำ้ให้ลูกคำ้ของท่ำนในวนันั้นหรือวนัถดัไป) 

4. ทีม่าของผลตอบแทน 

ตวัแทนจ ำหน่ำยจะไดรั้บผลตอบแทนอยู่ช่องทำงดงัต่อไปน้ี 

4.1 ตวัแทนจ ำหน่ำยจะไดสิ้ทธิในกำรซ้ือสินคำ้ในรำคำตวัแทนจ ำหน่ำย เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยต่อในรำคำปลีก 

4.2 ตวัแทนจ ำหน่ำยไดร้ับส่วนลดพิเศษ จำกแคมเปญตำมท่ีบริษทัฯก ำหนด 

5. ความรับผิดชอบของตัวแทนจ าหน่าย 
5.1 ตวัแทนจ ำหน่ำยจะไดรั้บอนุญำตให้มีบัญชีผูใ้ชง้ำนไดเ้พียงบญัชีเดียวเท่ำนั้น กำรละเมิดเงื่อนไขท่ีไดก้ล่ำวมำ แลว้นั้นอำจส่งผลให้เกิดกำรระงบั
บญัชีของตวัแทนจ ำหน่ำยได้ 

5.2 ทำงบริษทัฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรน ำลิงค์ของเวบ็ไซต์ ของบริษทัหรือท่ีเกี่ยวขอ้ง ไปท ำกำร post อนัเป็นกำรสร้ำงควำมร ำคำญหรือท ำให้บุคคล
อื่นไดร้ับควำมเดือดร้อน 

6. การส้ินสภาพของตัวแทนจ าหน่าย 
6.1 หำกบริษทัฯ ตรวจพบว่ำตวัแทนจ ำหน่ำยนั้นมีพฤติกรรมท่ีท ำให้บริษัทฯ หรือ Brand มีควำมเสียหำย เช่น กำรตั้งรำคำขำยปลีกต ่ำกว่ำท่ี
ก ำหนด กำรน ำช่ือบริษทัฯ หรือ Brand ไปใชโ้ดยไม่ไดร้ับอนุญำต 

6.2 ตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีมีพฤติกรรม ทุจริตหรือด ำเนินกิจกำรท่ีผิดต่อกฎหมำย หรือศีลธรรมท่ีร้ำยแรง บริษัทฯขอระงับการเป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยไม่
ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 



บริษัท วินเซ็นท์  แฟคทอร่ี  จ ำกดั                                                                 รหสัตัวแทนจ าหน่าย  
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ใบสมัครตัวแทนจ ำหน่ำย 

ข้อมูลส่วนตัว                                                                                วันที่ ……………………………… 

นำย / นำง / นำงสำว ช่ือ ……………………………………………นำมสกุล………………………………………………….. 

อำยุ ………………ปี บัตรประจ ำตัวประชำชน เลขที่ …………………………………………………………………….……… 

วัน / เดือน / ปีเกิด …………….…/…………….……./……….……………โทรศัพท์มือถือ…………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………… Line ID………………………………………………  

ปัจจุบันประกอบอำชีพ………………………………………….โทรศัพท์ที่ท ำงำน……………………………………………… 

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ และจัดส่งเอกสำร    ที่บ้ำน              ที่ท ำงำน 

บ้ำนเลขที่ …………………..หมู่ที่……………ซอย ………………………………….ถนน…………………………………….. 

แขวง/ต ำบล…………………………………………………เขต/อ ำเภอ………………………………………………………… 

จังหวัด………………………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………………………….. 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ                          ส ำเนำบัตรประชำชน                  ส ำเนำใบขับขี่ 

                                             เลขที่บัญชี   ธนำคำร …………………………………. เลขที่ ………………………………...…… 

 

              ข้ำพเจ้ำยินดีและเต็มใจสมัครเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทฯ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ
ของบริษัทฯเป็นอย่ำงดี โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ข้ำพเจ้ำจะไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรทุจริตหรือเป็นที่
เส่ือมเสียให้แก่บริษัทฯ  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดที่กรอกมำข้ำงต้น เป็นควำมจริงทุกประกำร ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิก
ใบสมัครหรือถอดถอนกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย  หำกพบว่ำข้อมูลที่ให้ไว้ไม่เป็นควำมจริงหรือมีกำรปฏิบัติผิดกฎระเบียบ  

 

                                                                                                ลงช่ือ………………………………………………..ผู้สมัคร 

                                                                                                      (                                                                           ) ตัวบรรจง 

                                                                                                วันที่ …………เดือน ……………………..ปี…………..….. 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

………………………………………….          …………………………………………      ………………………………….. 

 ลงช่ือผู้รับเอกสำร / ว.ด.ป. ที่รับเอกสำร                                   ผู้ตรวจสอบ                                                ผู้อนุมัติ  

 



 

บริษัท วินเซ็นท์  แฟคทอร่ี  จ ำกดั                                                          

เลขท่ี 59/9 หมู่ 4 ถ.ไทรน้อย-วดัตน้เชือก ต.บำ้นใหม่ อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11141  

                                                                                                      เลขที่ …………./…...…  

                                                                                                                                                                       

สัญญำตัวแทนจ ำหน่ำย 
 

                       สัญญำนี้ท ำขึน้ระหว่ำง    บริษัท  วินเซ็นท์ แฟคทอร่ี  จ ำกัด     กับ       นำย / นำง / นำงสำว   

ช่ือ …...…………………….……………...…..…นำมสกุล………………………………………………..   อำยุ …………… ปี   

ถือบัตรประจ ำตัวประชำชน เลขที่ ……………………………………………...………  

ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ …………………..หมู่ที่……………ซอย…………………………….…ถนน………………………………….. 

แขวง/ต ำบล…………………………………………………เขต/อ ำเภอ………………………………………………………... 

จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………ซ่ึงต่อไปนี้ จะเรียกว่ำ  “ตัวแทนจ ำหน่ำย”  

ธนำคำรที่ใช้ในกำรโอนเงิน ธนำคำร ………………………………………..เลขบัญชี …………………………………………... 

       

 ข้อตกลงและเงื่อนไขตัวแทนจ ำหน่ำย 

1.  ตวัแทนจ ำหน่ำย หลงัเซ็นสัญญำแลว้จะตอ้งสั่งซ้ือสินคำ้ครั้ งแรก เป็นจ ำนวนเงิน ไม่ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท (ห้ำพนับำท) ยกเวน้
ตวัแทนจ ำหน่ำยที่สมคัรผ่ำนทำงเวปไซด์(dropship) สำมำรถสั่งสินคำ้ขำยโดยไม่ตอ้งมีขั้นต ่ำ 
ในกำรสั่งสินคำ้ทุกครั้ ง ตวัแทนตอ้งแจง้รหัสตวัแทน แจง้ Order จ ำนวนสินคำ้ที่ตอ้งกำร รอทำงบริษทัฯรวมยอด (ห้ำมโอน
โดยที่ยงัไม่มีทีมงำน แจง้ยอดรวมให้) เม่ือท่ำนไดร้ับกำรแจง้ยอดรวม : ใหท้่ำนช ำระเงิน(ค่ำสินคำ้+ค่ำขนส่ง) และ แจง้ที่อยู่
ผูร้ับอย่ำงละเอียด (หำกตอ้งกำรให้ทำงบริษทัฯส่งสินคำ้แทนท่ำน กข็อให้แจง้ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ผูร้ับ อย่ำงละเอียด 
เพื่อที่ทำงบริษทัฯจะไดจ้ดัส่งสินคำ้ให้ลูกคำ้ของท่ำนอย่ำงถูกตอ้ง ในวนันั้นหรือวนัถดัไป) 

2. ตวัแทนสำมำรถสร้ำงทีมงำนของตนเองได ้ โดยให้ทีมงำนขำยของตวัแทนท่ีสร้ำงข้ึนมำเป็นทีมงำนของตวัแทนจ ำหน่ำย
โดยตรง บริษทัฯจะไม่เขำ้ไปรับผิดชอบใดๆในทีมงำนขิงตวัแทนจ ำหน่ำย 

3. ตวัแทนจ ำหน่ำยจะไดร้ับอนุญำตให้มีบญัชีผูใ้ชง้ำนไดเ้พียงบัญชีเดียวเท่ำนั้น กำรละเมิดเง่ือนไขที่ไดก้ล่ำวมำ แลว้นั้นอำจ
ส่งผลให้เกิดกำรระงบับญัชีของตวัแทนจ ำหน่ำยได้ ทำงบริษทัฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรน ำลิงคข์องเวบ็ไซต์ ของบริษทัหรือที่
เกี่ยวขอ้ง ไปท ำกำร post อนัเป็นกำรสร้ำงควำมร ำคำญหรือท ำให้บุคคลอื่นไดร้ับควำมเดือดร้อน  

4. ตวัแทนจ ำหน่ำยจะไดร้ับสิทธ์ิดงัต่อไปน้ี 
4.1 ตวัแทนจ ำหน่ำยจะไดสิ้ทธ์ิในกำรซ้ือสินคำ้ในรำคำตวัแทนจ ำหน่ำย เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อในรำคำปลีก 
4.2 ตวัแทนจ ำหน่ำยไดร้ับส่วนลดพิเศษ จำกแคมเปญตำมที่บริษทัฯก ำหนด 

5. หำกบริษทัฯ ตรวจพบว่ำตวัแทนจ ำหน่ำยนั้นมีพฤติกรรมท่ีท ำให้บริษทัฯ หรือ Brand มีควำมเสียหำย เช่น กำรตั้งรำคำขำย
ปลีกต ่ำกว่ำที่ก ำหนด กำรน ำช่ือบริษทัฯ หรือ Brand ไปใชโ้ดยไม่ไดร้ับอนุญำต ตวัแทนจ ำหน่ำยที่มีพฤติกรรม ทุจริตหรือ
ด ำเนินกิจกำรที่ผิดต่อกฎหมำย หรือศีลธรรมที่ร้ำยแรง บริษทัฯขอระงบักำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ   

1/2 



 
 
 
 ทั้ง สองฝ่ำยไดอ้่ำนและเขำ้ใจสัญญำน้ี เป็นอยำ่งดีแลว้ จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
 
             ตวัแทนจ ำหน่ำย                                                                            บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอร่ี จ ำกัด 
                ลงลำยมือช่ือ                                                                                 ลงลำยมือช่ือและตรำประทบั 
 
 
……………………………………..                                                  ..………………………………………… 

       (                                                           )                                              (                                                                  ) 

                                                                                                                                      กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

 

 

……………………………………..                                                  ..…………………………………………  

       (                                                           )                                              (                                                                  ) 

                                 พยำน                                                                                                      พยำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 


