
ตัวอยางสญัญาแฟรนไชส 

สัญญาธุรกิจแฟรนไชส 

 

ทําที่............................................................ 

วันที่............... เดือน................................ พ.ศ....................... 

 สัญญานี้ทําขึ้นระหวางบริษัท....................................... โดย.................................................กรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัท................................................ จํากัด  ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน

บริษัทกรุงเทพมหานครที่แนบสัญญา หรือ ....................................... ผูรับมอบอํานาจของบริษัท

........................................ ตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่............. เดือน......................... พ.ศ..............ทีแ่นบทาย

สัญญา  สํานักงานตั้งอยูเลขที่.............. ถนน........................................ แขวง.....................................เขต

............................................... โดย.......................................................กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

.........................................................แนบทายสญัญา หรือ ผูรับมอบอํานาจจากบริษัท

....................................................ตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่............. เดือน......................พ.ศ...................  แนบ

ทายสัญญา    สํานักงานตั้งอยูเลขที่................ถนน.........................แขวง.........................เขต.............................

จังหวัด.................................ซึ่งตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “แฟรนไชสซี”  อีกฝายหนึ่ง  โดยที่แฟรนไชสเซอรเปนเจาของ

เครื่องหมายการคา 

.............................................................................................................. และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต

................. ปรากฎตามรายการเครื่องหมายการคาแนบทายสัญญานี้  ซึ่งตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “เครื่องหมายการคา”  

และแฟรนไชสเซอรมีความประสงคจะทําความตกลงกับแฟรนไชสซี่ตามเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาที่จะกลาวตอไป 

ทั้งสองฝายจึงตกลงทําสัญญากันดังนี้ 

ขอ 1 การอนุญาต   แฟรนไชสเซอรตกลงอนุญาตใหแฟรนไชสซี่ใชเครื่องหมายการคาในสถานประกอบการคาของแฟ

รนไชสซีได  โดยแฟรนไชสเซอรจะใหความชวยเหลือดานวิชาการเก่ียวกับการผลิตสินคาแก 

แฟรนไชสซี่ 

ขอ 2 มาตรฐานและคุณภาพในการผลิต  แฟรนไชสซีตองใชเครื่องหมายการคาในสถานประกอบการคาเฉพาะกับ

สินคาซึ่งไดทําการผลิตตามกรรมวิธีของแฟรนไชสเซอร  โดยทําการผลิตสินคาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่แฟรนไชส

ไดกําหนดไวเทานั้น 

ขอ 3 ระยะเวลาในการใชเครื่องหมายการคา  แฟรนไชสมีสิทธิ์ใชเครื่องหมายการคามีกําหนด ........ ป  นับตั้งแต

วันที่........ เดือน..................พ.ศ............... ถงึวันที่............ เดือน.......................พ.ศ................   

โดยแฟรนไชสซี่ชําระเงินคาใชเครื่องหมายการคาโดยส่ังจายคาตอบแทนในการใชเครื่องหมาย  ในวันที่ทําสัญญานี้แฟ

รนไชสซี่ชําระเงินคาใชเครื่องหมายการคาโดยสั่งจายเปนเช็คจํานวน......... ฉบับ 

 

3.1 เช็คธนาคาร...................................................... สาขา....................................................................   เช็คเลขที่

......................................... วันที่.......เดือน.......................................พ.ศ...................................จํานวน

..............................................บาท(......................................................................) 

3.2  เช็คธนาคาร...................................................... สาขา..................................................................... เช็คเลขที่

......................................... วันที่.......เดือน.......................................พ.ศ...................................จํานวน

..............................................บาท(......................................................................) 

 

 



3.3 เช็คธนาคาร...................................................... สาขา...................................................................... เช็คเลขที่

......................................... วันที่.......เดือน.......................................พ.ศ...................................จํานวน

..............................................บาท(......................................................................) 

3.4 เช็คธนาคาร...................................................... สาขา...................................................................... เช็คเลขที่

......................................... วันที่.......เดือน.......................................พ.ศ...................................จํานวน

..............................................บาท(......................................................................) 

 

ขอ 4  หนาท่ีและความรับผิดชอบของแฟรนไชสเซอร 

4.1 ในระหวางอายุสัญญาฉบับนี้แฟรนไชสเซอรรับวาจะไมอนุญาตใหผูอื่นใชเครื่องหมายการคาดังกลาว  เพื่อประกอบ

กิจการคา  ซึ่งมีสภาพอยางเดียวกันอยางเปนการแขงขันกับกิจการชองแฟรนไชสซี่ในบริเวณอาณาเขต(ตามผังที่สังเขป)  

เวนแตกรณีที่แฟรนไชสซี่ไมสามารถเปดสถานประกอบกิจการคาใหครบถวนในอาณาบริเวณที่กําหนดให  หรือ ไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากแฟรนไชสเซอร 

4.2 หาก.......................... ที่ใชประกอบในการผลิตเกิดชํารุดเสียหายหรือใชงานไมไดภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจาก

วันที่รับมอบจากแฟรนไชสเซอร  เนื่องจากเหตุใด ๆ ที่ไมใชความผิดของแฟรนไชสซี่  แฟรนไชสเซอรจะตองเปลี่ยน

.................................. ที่ชํารุดเสียหายหรือ ใชงานไมไดนั้นใหแกแฟรนไชสซี่ใหมที่มีพิสัยความสามารถไมดอยกวา

................................... ตามสัญญานี้ภายใน 30 วัน  นับจากวันที่ไดรับแจงจากแฟรนไชสซี่เปนลายลักษณอักษร  ทั้งนี้

โดยไมคิดคาบริการหรือคาตอบแทนใด ๆ จากแฟรนไชสซี่ 

4.3 แฟรนไชสเซอรจะตองรับผิดชอบและปองกันแฟรนไชสซี่  ในกรณีบุคคลภายนอก เรียกรองหรือกลาวหาใด ๆ อัน

เก่ียวกับการใช...................................... สัญญานี้วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิ์บัตรของผูอื่น 

4.4 แฟรนไชสเซอรรับรองวาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้เปนของใหมใชงานไดดี  และมีคุณสมบัติไมต่ํากวา

รายการคุณสมบัติแนบทายสัญญา ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย 

ขอ 5 หนาท่ีและความรับผิดชอบของแฟรนไชสซี 

5.1 แฟรนไชสซีจะตองใชเครื่องหมายการคาตามสัญญาฉบับนี้เพื่อประกอบกิจการคาตามปกติ และอยูในใตขอบเขตที่

กําหนดไวในสัญญา  แฟรนไชสซี่ตกลงวาจะไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนหรือแยงกับสิทธิ์การเปนประโยชน

เจาของเครื่องหมายการคาของแฟรนไชสเซอร  ไมวาจะกระทําเพื่อของตนเอง  หรือ ผูอื่นตลอดจนจะไมกระทําการใด ๆ 

หรือ ยอมใหกระทําการฝาฝนกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกอใหเกิดความ

เดือดรอนรําคาญ  หรือ เปนที่นารังเกียจแกบุคคลใดในสภาพที่ประกอบการคานั้น 

5.2 แฟรนไชสซี่  สัญญาวาจะไมนําเครื่องหมายการคา และ กิจการคาตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน

ไปใหบุคคลภายนอกใช หรือ เชาชวงเวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของ 

แฟรนไชสเซอร 

5.3 หามมิใหแฟรนไชสซี่ดําเนินการตอเติม  ตกแตงอาณาเขตที่ประกอบการคา หรือ เปลี่ยนแปลงประเภทการคาภายใน

สถานที่ประกอบการคาในระหวางสัญญา  เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรโดยชัดเจนจากแฟรนไชส

เซอร 

5.4 แฟรนไชสซี่จะตองซื้อสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของแฟรนไชสเซอรไมวาจะเปนสินคาที่มีอยูแลวในขณะทํา

สัญญาหรือที่พึงมีตอไปในภายหนา  ตลอดจนสินคาที่แฟรนไชสเซอรกําหนดใหแฟรนไชสซี่สามารถซื้อได  ทั้งนี้เพื่อให

สินคาที่ผลิตและจําหนายในสถานประกอบการคาของแฟรนไชสซี่  ไมสามารถนําสินคาจําพวกอื่น ๆ เขามาจําหนายใน

สถานประกอบการคาดังกลาวได 

5.5  แฟรนไชสซี่จะตองสงลูกจางหรือตัวแทนเขารับการอบรมเก่ียวกับวิธีการผลิตตามโครงการใหความชวยเหลือทาง

วิชาการ  เก่ียวกับการประกอบกิจการจากแฟรนไชสเซอรตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งแฟรนไชสเซอรแจงใหทราบ  ทั้งนี้



เพื่อใหสามารถเขาใจและชํานาญในการผลิตภาพสามมิติใหไดมาตรฐานและกรรมวิธีที่ถูกตองตามแบบอยางเครื่องหมาย

ทางการคาดังดลาวรวมทั้งแฟรนไชสซี่จะตองจัดหาเครื่องแบบที่แฟรนไชสเซอรกําหนดเพื่อใหลูกจางหรือพนักงานสวม

ในเวลาปฎิบัติงาน  โดยแฟรนไชสซี่จะเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 

5.6 แฟรนไชสซี่ตกลงยินยอมใหแฟรนไชสเซอรหรือตัวแทนเขาตรวจดูสถานที่ประกอบการคาของแฟรนไชสซี่ได

ตลอดเวลา  และ แฟรนไชสซีตองจัดทํารายการจําหนายใชวัตถุดิบและคาใชจายอื่น ๆ  ตามแบบที่แฟรนไชสเซอร

กําหนดเพื่อใหสามารถทําการตรวจสอบไดและตองเก็บเอกสารดังกลาวไวที่สถานที่ประกอบการคา 

5.7 แฟรนไชสซี่ตองดําเนินการชําระภาษีการคา  และแสดงแบบรายการเสียภาษีอากรตอทางราชการ ตลอดจน

คาใชจายตาง ๆในการเสียภาษีการคาเองทั้งส้ิน 

5.8 แฟรนไชสซี่จะตองใหความรวมมือกับผูอื่นที่มีสิทธิ์ใชเครื่องหมายการคาของแฟรนไชสเซอรในการโฆษณาเพื่อ

สงเสริมการขายอยางนอยปละ..........................บาท (..............................)  รวมทั้งจัดพิมพเอกสารเผยแพรเก่ียวกับ

สินคาและบริการ  โดยแฟรนไชสซีจะเปนผูออกคาใชจายในการโฆษณา  ตามอัตราเฉลี่ยของคาใชจายทั้งหมด 

5.9 แฟรนไชสซี่จะตองปองกันเครื่องหมายการคาดังกลาวมิใหผูอื่นกระทําการลวงล้ําสิทธิ์ในเครื่องหมายการคาของแฟ

รนไชสเซอร  ไมวาจะเปนการใชเครื่องหมายการคาปลอมหรือการเลียนแบบเครื่องหมายของแฟรนไชสเซอร  การใชรูป

รอยประดิษฐ  หรือ ขอความใด ๆ จะตองแจงใหแฟรนไชสเซอรทราบทันที 

5.10  บรรดาวัตถุที่ใชในการผลิตสินคา  แฟรนไชสซี่ตองใชหรือซื้อจากแฟรนไชสเซอรเทานั้น 

5.11 การออกแบบสถานประกอบการคา  การตกแตงเติม  หรือ ดัดแปลงเปลี่ยนแปลง  แฟรนไชสซีต่องแจงแกแฟรน

ไชสเซอรเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 7 วันนับแตเริ่มดําเนินการ 

5.12 แฟรนไชสซี่ไมม่ีสิทธิ์ปรับปรุง  ดัดแปลง  แกไข  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ขอมูล  คูมือและเอกสารที่เก่ียวของกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่แฟรนไชสเซอรสงมอบตามสัญญานี้  เพื่อประโยชนในการใชงานของ 

แฟรนไชสซี่ได 

5.13 แฟรนไชสซีจะไมทําการคัดลอก............................................. ตามสัญญานี้ โดยไมไดรับอนุญาตจากแฟรนไชส

เซอรเปนลายลักษณอักษร 

5.14 แฟรนไชสซี่ยอมรับวา  ตรา หรือ ช่ือ  ของแฟรนไชสเซอรที่ใชประทับลงบนคูมือ และ เอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ

กับ ............................................................. ตามสัญญานี้เปนลิขสิทธิ์ของแฟรนไชสเซอรและ 

แฟรนไชสซี่จะไมปลด หรือ ลบตราหรือช่ือของแฟรนไชสเซอรออกจากสิ่งดังกลาว 

5.15 แฟรนไชสซี่  ตกลงจะขายสินคาในราคาที่แฟรนไชสเซอรกําหนดให กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา  

แฟรนไชสเซอรจะเปนผูแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาใหแฟรนไชสซี่ทราบ  และหามมิใหแฟรนไชสซี่ทําการ

เปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่ขายกอนไดรับความยินยอมจากแฟรนไชสเซอร 

 

ขอ 6 คูสัญญาจะโอนสิทธิ์และหนาที่ตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นไมได  เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ

อักษรจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

ขอ 7 การผิดสัญญาและการเลิกสัญญา 

7.1 หากคูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได  

โดยมีหนังสือบอกกลาวไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

7.2 หากแฟรนไชสซี่หยุดดําเนินการหรือเลิกกิจการ หรือ ถูกฟองเก่ียวกับการดําเนินการหรือศาลมีคําพิพากษาให

ลมละลายแฟรนไชสเซอรบอกเลิกสัญญาไดทันที 

7.3 ถาแฟรนไชสซี่ไมชําระคาตอบแทนการใชเครื่องหมายการคา หรือ ชําระลาชากวากําหนดในสัญญานี้  แฟรนไชสซี่

ยอมใหคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปจากยอดเงินที่คางชําระทั้งหมดหรือยอมใหแฟรนไชสเซอรบอกเลิกสัญญา

และริบเงินคาตอบแทนการใชเครื่องหมายการคาที่แฟรนไชสซีไ่ดชําระไวแลว 



7.4 การชําระคาสินคาตามเครื่องหมายการคาดังกลาว  ใหคิดคาสินคาเปนรายเดือนในแตละเดือนที่ส่ังซื้อและใหชําระคา

สินคาของเดือนนั้นภายใน 15 วัน ถาแฟรนไชสซี่ไมชําระคาสินคาตามกําหนดใหไวในสัญญานี้  แฟรนไชสซี่ยินยอมให

คิดดอกเบ้ียอัตรารอยละ 15 ตอป หรือ ยินยอมใหแฟรนไชสเซอรบอกเลิกสัญญาได 

ขอ 8 ผลของการเลิกสัญญา  ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม แฟรนไชสซี่จะตองหยุดประกอบ

กิจการทันที และไมมีสิทธิ์ใชเครื่องหมายการคาดังกลาวตอไป  และแฟรนไชสซี่จะตองคืน

.................................................. ที่ใชในการควบคุมการผลิต...........................................................ของแฟรนไชส

เซอรใหแกแฟรนไชสเซอรทันที 

ขอ 9 บรรดาหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ ที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะสงใหกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเม่ือไดสงไปยัง

ภูมิลําเนาของคูสัญญาที่ระบุไวในสัญญานี้  ใหถือวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับหนังสือเอกสารดังกลาวแลวและเปนการสง

โดยชอบดวยกฎหมาย 

ขอ 10 หากมีขอพิพาทเกิดขึ้นเก่ียวกับสัญญาแฟรนไชสฉบับนี้  คูสัญญาตกลงใหทําการฟองรอง  และดําเนินคดีที่ศาล

แพง  กรุงเทพมหานคร 

 

 หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ

โดยตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางยึดถือไวฝาย 

 

ลงช่ือ...................................................... แฟรนไชสเซอร 

(                                              ) 

ลงช่ือ...................................................... แฟรนไชสซี ่

(                                              ) 

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

(                                              ) 

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

(                                              ) 

 
 


