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ที่ต้ังสาขา ............................................................................................................................................................................................. 

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

 

สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง บริษัท ไอเดีย(ประเทศไทย)จ ากัด ทะเบียนเลขที่ 0105557138900 ตาม

หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่แนบสัญญา ส านักงานต้ังอยู่

เลขที่ 2918 ซ.พระรามสองที่ 43 ถ.พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพ 10150 ซ่ึง

ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “แฟรนไชส์ซอร์” ฝายหนี่ง กับ…………………………………………………….. 

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

ที่ต้ังร้านอยู่ที่..................................................................................................................................................................................  

ซ่ึงต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “แฟรนไชส์ซ่ี”  อีกฝ่ายหนึ่ง  โดยที่แฟรนไชสเ์ซอร์เป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า bubb และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มประเภทชา ปรากฎตาม

รายการเครื่องหมายการค้าแนบท้ายสัญญานี้  ซ่ึงต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”  

และแฟรนไชส์ซอร์มีความประสงค์จะท าความตกลงกับแฟรนไชส์ซ่ีตามเง่ือนไขและข้อก าหนดในสัญญา

ที่จะกล่าวต่อไป ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสัญญากันดังนี้ 

 

1. สิทธิที่ได้รบั 

1.1. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า  

1.2. วิเคราะห์ ประเมินท าเลพ้ืนทีเ่ปิดร้าน  

1.3. การออกแบบและตกแต่งร้าน  



1.4. ระบบการฝึกอบรบเมนูต่างๆ  

1.5. สื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขาย  

1.6. ทีมงานช่วยดูแล และให้ค าปรึกษา 

1.7. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานร้าน  

1.8. การจัดหาสินเชื่อส าหรับแฟรนไชส ์

 

2. ระบบบริหารจัดการร้านค้า POS (Point Of Sale) 

ค่าบริการซอฟต์แวร์ 5400บาทต่อปี (เฉลี่ยวันละ 15บาท) จะถูกเรียกเก็บรายปี (ปีแรกใช้งาน

ฟรี) โดยโปรแกรมขายหน้าร้านรวมถึง 

• โปรแกรมขายหน้าร้าน 

• อัปเดทรายการเมนูอัตโนมัต ิ

• วิเคราะห์การตลาด ยอดขาย เมนูขายดี 

• การจัดการพนักงาน เวลาเข้า/ออกกะ 

• ระบบสมาชิกลูกค้า บัตรสะสมคะแนน 

• ระบบตรวจสอบยอดขาย Real-time ส าหรบัเจ้าของร้านจากมือถือ 

• รองรับการใช้งานทั้งมือถือและแท็บเล็ต iOS และ Android 

 

3. การอนุญาต 

แฟรนไชส์ซอร์ตกลงอนุญาตให้แฟรนไชส์ซ่ีใชเ้ครื่องหมายการค้าในสถานประกอบการค้า

ของแฟรนไชส์ซ่ีได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนและรายปีตลอดชีพ แฟรนไชส์ซอร์จะให้

ความช่วยเหลือด้านวิชาการเก่ียวกับการผลิตสินค้าแก่แฟรนไชส์ซ่ี 

 

4. มาตรฐานและคุณภาพในการผลิต 

แฟรนไชส์ซ่ีต้องใช้เครื่องหมายการค้าในสถานประกอบการค้าเฉพาะกับสินค้าซ่ึงได้ท าการผลิต

ตามกรรมวิธีของแฟรนไชส์ซอร์  โดยท าการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่แฟรน

ไชส์ได้ก าหนดไว้เท่านั้น 

 

5. ระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้า 

แฟรนไชส์มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายตลอดอายุการท าธุรกิจ นับต้ังแต่วันที่เซ็นสัญญาฉบับนี ้

 

6. การก าหนดอาณาบริเวณ 

A. ในระหว่างอายุสัญญาฉบับนี้แฟรนไชส์ซอรร์ับว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ เครื่องหมายการค้า



ดังกล่าว เพ่ือประกอบกิจการค้า ซ่ึงมีสภาพอย่างเดียวกันอย่างเป็น การแข่งขันกับกิจการ

ของแฟรนไชส์ซ่ีในบรเิวณอาณาเขต 2 กม. ยกเว้นที่ต้ัง ภายใน ห้างสรรพสินค้า จะถึงว่าเป็น

กรณีพิเศษ สามารถเปิดได้ เนื่องจากราคาขายสูงกว่าและเป็น การขายเจาะจงกลุ่มลูกค้าที่เดิน

ภายใน  

B. แฟรนไชส์ซอร์จะต้องรับผิดชอบและป้องกันแฟรนไชส์ซ่ี ในกรณี บุคคลภายนอก เรียกร้อง

หรือกล่าวหาใดๆอันเก่ียวกับการใช้ลิขสิทธิ์แบรนด์ ว่าเปน็การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธบิัตรของ

ผู้อื่น 

 

7. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

A. แฟรนไชส์ซีจะต้องใช้เครื่องหมายการค้าตามสัญญาฉบับนี้เพ่ือประกอบกิจการ ค้า

ตามปกติ และอยู่ในใต้ขอบเขตที่ก าหนดไว้ในสัญญา แฟรนไชส์ซ่ีตกลงว่าจะไม่กระทา การ

ใด ๆ อันเป็นการรบกวนหรือแย้งกับสิทธิ์การเป็นประโยชน์เจ้าของเครื่องหมายการค้า 

ของแฟรนไชส์ซอร์ ไม่ว่าจะกระทาเพ่ือของตนเอง หรือ ผู้อื่นตลอดจนจะไม่กระทาการใด ๆ 

หรือ ยอมให้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดี 

ของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ หรือ เป็นที่น่ารังเกียจแก่บุคคลใดใน

สถานที่ประกอบการค้า 

B. แฟรนไชส์ซ่ี สัญญาว่าจะไม่นาเครื่องหมายการค้า และ กิจการค้าตามสัญญา ฉบับนี้ ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปให้บุคคลภายนอกใช้ หรือ เช่าช่วงเว้นแต่จะได้รับ ความยินยอม

เป็นลายลักษณ์อักษรของ แฟรนไชส์ซอร ์

C. ในการการเปลี่ยนแปลง ต่อเติมร้าน ตกแต่งสถานประกอบการค้าในระหว่าง สัญญา

ทางแฟรนไชส์ซอร์ต้องส่งแบบที่ต้องการเปลี่ยน แจ้งให้ทางแฟรนไชส์ซอร์ทราบ เพ่ือทา

หนังสือยินยอมตามความเหมาะสม  

D. แฟรนไชส์ซ่ีจะต้องซ้ือสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ไม่ว่า จะเป็นสินค้า

ที่มีอยู่แล้วในขณะทาสัญญาหรือที่พึงมีต่อไปในภายหน้า ตลอดจนสินค้าที่แฟรนไชส์ซอร์

ก าหนดให้แฟรนไชส์ซ่ีสามารถซ้ือได้  

E. แฟรนไชส์ซ่ีจะต้องส่งลูกจ้างหรือตัวแทนเข้ารับการอบรมเก่ียวกับวิธีการผลิต ตาม

โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเก่ียวกับการประกอบกิจการจากแฟรนไชส์ ซอร์

ตามวันเวลาและสถานที่ซ่ึงแฟรนไชส์เซอร์แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถเข้าใจและ

ช านาญในการผลิตภาพสามมิติให้ได้มาตรฐานและกรรมวิธีที่ถูกต้องตามแบบอย่าง 

เครื่องหมายทางการค้าดังกล่าวรวมทั้ง แฟรนไชส์ซ่ีจะต้องจัดหาเครื่องแบบที่แฟรนไชส์ 

ซอร์ก าหนดเพ่ือให้ลูกจ้างหรือพนักงานสวมในเวลาปฏิบัติงาน โดยแฟรนไชส์ซ่ีจะเป็นผู้ 

ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  



F. แฟรนไชส์ซ่ีตกลงยินยอมให้แฟรนไชส์ซอร์หรือตัวแทนเข้าตรวจดูสถานที่ ประกอบการค้า

ได้ตลอดเวลา และ แฟรนไชส์ซีต้องจัดทารายการจาหน่ายใช้วัตถุดิบและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ตามแบบทีแ่ฟรนไชส์ซอร์ก าหนดเพ่ือให้สามารถทาการตรวจสอบได้และ ต้องเก็บเอกสาร

ดังกล่าวไว้ที่สถานที่ประกอบการค้า  

G. แฟรนไชส์ซ่ีต้องดาเนินการชาระภาษีการค้า และแสดงแบบรายการเสียภาษี อากรต่อทาง

ราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆในการเสียภาษีการค้าเองทั้งสิน้ 

H. แฟรนไชส์ซ่ีจะต้องป้องกันเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิให้ผู้อ่ืนกระทาการ ล่วงล้าสิทธิ์ใ ์น

เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า ปลอมหรือ

การเลียนแบบเครื่องหมายของ แฟรนไชส์ซอร์ การใช้รปูรอยประดิษฐ์ หรือ ข้อความใด ๆ 

จะต้องแจ้งให้แฟรนไชส์เซอรท์ราบทันที  

I. แฟรนไชส์ซ่ีต้องซ้ือวัตถุดิบนาเข้าจากแฟรนไชส์เซอร์เท่านั้น โดยมีวัตถุดิบ ย่อยบาง

รายการ แฟรนไชส์ซอร์จะออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้แฟรนไชส์ซ่ีซ้ือเองได้ภายหลัง 

J. การออกแบบสถานประกอบการค้า การตกแต่งเติม หรือ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แฟรน

ไชส์ซ่ีต้องแจ้งแก่แฟรนไชส์ซอร์เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่้อยกว่า 7 วันนับแต่เริ่ม

ด าเนินการ  

K. แฟรนไชส์ซ่ีไม่มีสิทธิป์รบัปรุง ดัดแปลง แก้ไข เมนู และวัตถุดิบ ตลอดจน โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ข้อมูล คู่มือและเอกสารที่เก่ียวข้องที่แฟรนไชส์ซอร์ส่งมอบตาม สัญญานี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานของแฟรนไชส์ซ่ีได ้

L. แฟรนไชส์ซีจะไม่ทาการคัดลอกสูตรการปรุงและกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์ 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแฟรนไชส์เซอรเ์ป็นลายลักษณอ์ักษร โดยแฟรนไชส์ซอรส์ามารถ

ยกเลิกสัญญาได้ทันที 

M. แฟรนไชส์ซ่ียอมรับว่าตราหรือชื่อของแฟรนไชส์ซอร์ที่ใชป้ระทับลงบน คู่มือ และ เอกสาร

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ แบรนด์ bubb ตามสัญญานี้เปน็ลิขสิทธิ์ของแฟรนไชส์ซอร์และ 

แฟรนไชส์ซ่ีจะไม่ปลด หรือ ลบตราหรือชื่อของแฟรนไชส์เซอร์ออกจากสิ่งดังกล่าว  

N. แฟรนไชส์ซ่ี ตกลงจะขายสินค้าในราคาที่แฟรนไชส์ซอร์ก าหนดให้ กรณีที่มีการ 

เปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า แฟรนไชส์ซอร์จะเป็นผูแ้จง้เรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาให้แฟ

รนไชส์ซ่ีทราบ และห้ามมิให้แฟรนไชส์ซ่ีทาการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ขายก่อนได้รับ 

ความยินยอมจากแฟรนไชส์ซอร์  

O. แฟรนไชส์ซ่ี สามารถขายสิทธิ์เซ้งต่อ ให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยมีค่าธรรมเนียม การดาเนินการ

โอนชื่อ เปลี่ยนที่อยู่ และค่าอบรมจานวน 10,000 บาท 

 

8. การน าสินค้าอ่ืนต้ังขาย มาตรการและเง่ือนไข 



สินค้าทุกชิ้นต้องติดฉลากสติกเกอร์ของทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคิด คาธรรมเนียมการ

วางขายจากสติกเกอร์ในอัตรา 10% ของราคาต้นทุนสินค้า หากมีการ ตรวจสอบพบว่าทาง

ร้านค้าละเมิดข้อตกลง ไม่ติดสติกเกอร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะท าการยกเลิก

สัญญา และระงับการขายทันที 

 

9. ผลของการผิดสัญญา 

หากมีการกระท าผิดหรือฝ่าฝืน ทางบริษัทจะท าการตักเตือน 1 ครั้ง และหากยังกระท าผิดอีก 

จะมีการด าเนินการตามกฎหมายตามมาตรา 70 ทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือนอีก 

 

พระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2565 มาตรา 70 “ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม

มาตรา 316 ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง หนึ่งแสนบาท ถ้าการกระท าความผิด

ตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษ จ าคุกต้ังแต่สามเดือนถึง

สองปี หรือปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 

10. การเลิกสัญญา 

ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม แฟรนไชส์ซ่ีจะต้องหยุดประกอบกิจการ

ทันที และไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไป  และแฟรนไชส์ซ่ีจะต้องคืนวัตถุดิบ ที่

ใช้ในการควบคุมการผลิตเมนูทั้งหมดของแฟรนไชส์ซอรใ์ห้แก่แฟรนไชส์ซอร์ทันท ี

 

11. เอกสารสัญญา 

บรรดาหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะส่งให้กับคู่สัญญาอีกฝ่าย หนึ่ง

เมื่อได้ส่งไปยังภูมิลาเนาของคู่สัญญาที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย หนึ่ง

ได้รับหนังสือเอกสารดังกล่าวแล้วและเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 

12. การเรียกร้องสิทธิและข้อพิพาท 

หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเก่ียวกับสัญญาแฟรนไชส์ฉบับนี ้คู่สัญญาตกลงให้ทาการฟอ้งร้อง 

และด าเนินคดีที่ศาลแพ่งกรุงเทพมหานคร 

 

13. ค่าประกันแบรนด ์

ค่าประกันการใช้สิทธิ์โลโก้ ชื่อแบรนด์ ระบบการด าเนินธรุกิจ สิทธิ์ในการขายสินค้า และเป็น

หลักประกันในการป้องกันการกระท าที่ผิดต่อเง่ือนไข หรือจรรยาบรรณของการประกอบ

ธุรกิจแฟรนไชส์ หากแฟรนไชส์ซ่ีกระท าผิดต่อเง่ือนไขใดๆก็ตาม เงินประกันจะถูกยีดและจะถูก



ยกเลิกสัญญาทันที ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น และทางแฟรนไชส์ซ่ีต้องส่ง

อุปกรณ์ที่มีโลโก้แบรนด์ bubb กลับคืนมาภายใน 7 วันหลังจากการยกเลิกสัญญา หากไม่

ปฏิบัติตาม แฟรนไชส์ซ่ีจะถูกด าเนินคดีทางกฎหมายลิขสิทธิ์ทันท ี

 

การโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

1. ผู้โอนสัญญาแฟรนไชส์จะต้องมีสัญญาแฟรนไชส์ที่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

2. ผู้รับโอนจะต้องผ่านการอบรมใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย 5000 บาท (เฉพาะเขตกรุงเทพ) และ

ต้องด าเนินธุรกิจตามแนวทางและมาตรฐานของแบรนด ์

3. ผู้รับโอนจะต้องตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในสัญญาแฟรนไชส์ 

รวมถึงการจัดการธุรกิจและการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ตามที่ก าหนดไว้ 

4. ค่าประกันแบรนด์เดิมจะถูกส่งต่อให้ผู้รับโอน โดยเริ่มนบัใหม่จากวันที่ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ 

ผู้โอนสามารถเรียกเงินค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าประกันการโอนได้ตามที่ก าหนดไว้ใน

สัญญา 

5. สัญญาแฟรนไชสแ์ละการโอนสัญญาแฟรนไชส์จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท 

 

หนังสือสัญญาน้ีท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและ

เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพ่ือ

เป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือ

ไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................แฟรนไชสซ์อร ์ 

( บริษัท ไอเดีย(ประเทศไทย) จ  ากัด ) 

 

ลงช่ือ.......................................... แฟรนไชสซ่ี์ 

( ) 


