
 
  

แบบฟอรม ใบสมัครเปนตวัแทนจําหนาย 
 

(โปรดกรอกรายละเอียดและสงเอกสารใหครบถวน  เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติใหแกทาน) 
วันที่....................เดือน................................................พ.ศ. ...................... 

1.  ช่ือบริษัท/หจก./ราน........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู...................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
โทร................................................................................แฟกซ..........................................................อีเมล.......................................................... 
2.  ช่ือ/นามสกุล กรรมการผูจัดการ (ไทย)...........................................................................................................................................................   
                                                    (อังกฤษ).......................................................................................................................................................... 
      ช่ือ/นามสกุล ผูติดตอ....................................................................................................ตําแหนง.................................................................... 
3.  ช่ือกรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทไดพรอมเงื่อนไขคือ................................................................................................................................ 
4.  เงินทุนจดทะเบียน..........................................................................บาท เงินทุนจดทะเบียนชําระแลว.....................................................บาท 
5.  เริ่มดําเนินกิจการ ป พ.ศ. ..................................ปจจุบันเปนเวลา.......................ป จํานวนพนักงานปจจุบัน..............................................คน 
6.  ยอดขายเฉลี่ยตอเดือนในชวง 12 เดือนที่ผานมา.............................................................................................................................บาท/เดือน 
7.  รายช่ือบริษัทในเครือ (ถามี) 
     1................................................................................................................... 2................................................................................................. 
8.  ช่ือธนาคารที่ใชบริการ 
 เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ธนาคาร สาขา เบอรโทรศัพท 
...........................................  ......................................  ..........................................  ..............................................  ............................................. 
...........................................  ......................................  ..........................................  ..............................................  ............................................. 
9.  ประเภทธุรกิจ 
            ขายอุปกรณไอที...............................         ผูรับเหมา                      บริษัทคอมพิวเตอร                 บริษัทซอฟแวร                
            ขายอุปกรณหมึกพิมพ                                    รานคาอุปกรณไฟฟา               อื่นๆ............................................................................            
10. ช่ือบริษัทที่ทานสั่งซื้อสินคาประจําและสามารถอางอิงได 
      1. .......................................................................................................................ประเภทสินคาที่ซื้อ.............................................................. 
      2. .......................................................................................................................ประเภทสินคาที่ซื้อ.............................................................. 
      3. .......................................................................................................................ประเภทสินคาที่ซื้อ.............................................................. 
                                                                                          
 
                                                                                                  ลงช่ือ.................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
                                                                                                         (..................................................................) 
       
            
                                                                                                                            ลงช่ือ.................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

                                                                                                         (.................................................................) 
         
                                                                                                           ประทับตราบริษัท 

                                                                                                                              

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาใหเครดิตในกรณีท่ีเอกสารไมครบ 
 สําเนา ภ.พ. 20 (และ ภ.พ. 01, ภ.พ. 09 (ถามี) )                                
 สําเนาทะเบียนบานกรรมการผูจัดการ                                       
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรรมการผูจัดการ   
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ไมเกิน 6 เดือน       
 สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของบริษัท                         
 สัญญาค้ําประกันการซื้อขาย                                                      
 สําเนารายชื่อผูถือหุน 
 สําเนา STATEMENT ยอนหลัง 3 เดือน 
 แผนที่ต้ังบริษัท 



 

                                 
                                   เงื่อนไขการชําระเงิน 
 

วันที่.............เดือน..............................................พ.ศ. ................. 
 
 ขาพเจายินดีที่จะชําระเงินคาสินคา / บริการ ที่ทาง บริษัท  บิสมอน  จํากัด  ไดกําหนดขึ้นดังนี้                
ช่ือบริษัท/หจก./ราน............................................................................................................................................................................................. 
สถานที่วางบิล (ที่อยู)........................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
โทร. ........................................................................................................แฟกซ.................................................................................................. 
 
สถานที่สงสินคา 
(ที่อยูเดียวกับที่วางบิลไมตองกรอก)..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
โทร. .......................................................................................................แฟกซ................................................................................................... 
 
กําหนดการชําระเงิน 
(..........) รับเช็คลวงหนาในวันสงสินคา โดยวันที่เช็คจะตองตรงกับวันทําการของธนาคาร 
(..........) รับเช็คไดทุกวันเมื่อครบกําหนดการชําระเงินตามระบุในใบแจงหนี้  (INVOICE) ของบริษัทฯ 
(..........) รับเช็คไดทุกวัน......................................................ของสัปดาห   เวลา.....................................................................น.  
(..........) รับเช็คไดทุกวัน......................................................ของเดือน      เวลา.....................................................................น.  
(..........) วางบิล เมื่อไดรับสินคา 
(..........) วางบิลไดทุกวัน......................................................ของสัปดาห  เวลา.....................................................................น. 
(..........) วางบิลไดทุกวัน......................................................ของเดือน       เวลา.....................................................................น. 
(..........) เงินสด 
(..........) อื่น ๆ................................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีขาพเจาไมสามารถชําระเงินตามกําหนด  ขาพเจายินยอมให  บริษัท  บิสมอน  จํากัด  คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในใบแจงหนี้ (INVOICE) 
จนกวาจะชําระหนี้ใหแลวเสร็จ 
หมายเหต ุ ลูกคาตางจังหวัด ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาใหทานชําระเงินคาสินคาโดยการโอนเงินผานทางธนาคาร 
 
   
  
    ลงช่ือ.............................................................................. 
             (...............................................................................) 
                                                                                                       ตําแหนง............................................................................. 
  
  
 
 

สําหรับเจาหนาที่      บริษัท บิสมอน จํากัด        กรอก 
 เอกสารประกอบครบถวน................................................ 
 ขาดเอกสาร................................................................. 
 ขอมูลจากธนาคาร........................................................ 
 ขอมูลจากบริษัทอางอิง.................................................. 
 วิเคราะห Statement..................................................... 
 วิเคราะหอ่ืน ๆ.............................................................. 
 ผลการพิจารณา............................................................             



 
 

 
รายชื่อผูมอีํานาจ  และ ตัวอยางลายเซ็นต 

 
 

วันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ..................... 
 
ผูมีอํานาจลงนามในใบสั่งซื้อ 
 
1.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต.................................... 
2.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต.................................... 
3.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต................................... 
 
ผูมีอํานาจลงนามรับสินคา  
 
1.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต................................... 
2.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต................................... 
3.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต................................... 
 
ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเช็ค 
 
1.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต................................... 
2.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต................................... 
3.   ช่ือ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต................................... 
 
รายชื่อผูท่ีจะใหบันทึก MAILING LIST สําหรับการแจงราคา และ PROMOTION ตาง ๆ 
 
1.  ช่ือ/สกุล (ไทย)..........................................................................................................ตําแหนง......................................................................... 
 
2.  NAME (ENGLISH) .....................................................................................................TITLE.............................................................................. 
 

                                                                                                                                           
  ลงช่ือ........................................................................ 
         (........................................................................) 
                                                                                                                          ตําแหนง........................................................................ 
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                                   สัญญาค้ําประกัน 
         

         สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ทําขึ้น ณ...................................................... 
                                                                                        เมื่อวันที่.............................................. 

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)...................................................... ผูค้ําประกันอายุ ............................................ป  
เช้ือชาติ........................สัญชาติ......................ที่อยู : บานเลขที่ ............................. หมู..............ถนน.....................................
แขวง /ตําบล.........................เขต / อําเภอ............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย....................................
บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที่...........................................................ออกให.........................................................................
เมื่อวันที่......................................สิ้นสุดวันที่........................................และ 

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................... ผูค้ําประกันอายุ ...............................ป  
เช้ือชาติ........................สัญชาติ......................ที่อยู : บานเลขที่ ............................. หมู..............ถนน....................................
แขวง /ตําบล.................................เขต / อําเภอ...........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...........................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................................ออกให.............................................................
เมื่อวันที่......................................สิ้นสุดวันที่........................................ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา   “ผูค้ําประกัน” 

โดยสัญญาฉบับนี้ขาพเจา “ผูค้ําประกัน” ขอทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้มอบไวใหแก บริษัท บิสมอน จํากัด ซึ่ง
ตอไปนี้เรียกวา  “บริษัท” ยึดถือไวเปนหลักฐาน 

เพื่อค้ําประกัน ................................................................................... ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ลูกหนี้” ในมูลหนี้อันเกิด
จากการซื้อขายสินคาคอมพิวเตอร หรืออุปกรณคอมพิวเตอร หรือผลิตภัณฑคอมพิวเตอร หรือเครื่องครุภัณฑสาขา
คอมพิวเตอร หรือเครื่องคอมพิวเตอร หรือสินคาอื่นใดที่บริษัทจําหนายใหแกลูกหนี้ หรือมูลหนี้อื่นใดที่ลูกหนี้ไดกอขึ้น ตอ
บริษัท โดยมีเงื่อนไข ขอกําหนด ขอตกลงดังตอไปนี้ 

1.ผูค้ําประกันตกลงค้ําประกันการชําระหนี้ทั้งเงินตน  ดอกเบี้ย  และเบี้ยปรับ  ซึ่งลูกหนี้คางชําระตลอดจนคา
สินไหมทดแทน หรือคาเสียหาย หรือคาภาระติดพันทั้งหลายอันเปนอุปกรณแหงนี้รายนี้อันเกิดจากการซื้อขาย หรือมูลหนี้
อื่นใดดังกลาวขางตนแลวทุกจํานวนโดยไมจํากัด จนกวาบริษัทจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมดโดยครบถวนเรียบรอย เต็มจํานวน 
และทั้งนี้ผูค้ําประกันตกลงผูกพันการชําระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยูแลวตอบริษัททั้งกอนและหลังการทําสัญญานี้ดวย 

2. ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้แกบริษัทไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือลูกหนี้มีหนีสินลนพันตัว ถูกพิทักษ
ทรัพย ลมละลาย ไรความสามารถ หรือสาบสูญ หรือตาย หรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือมีการชําระบัญชี หรือเลิก
บริษัท หรือมีเหตุอื่นใดอันทําใหบริษัทไมไดรับชําระหนี้ หรือนาจะไมไดรับชําระหนี้เต็มตามจํานวน ผูค้ําประกันตกลงจะ
ชําระหนี้ที่คางชําระอยูทั้งหมดใหแกบริษัททันที 

3. หากบริษัทไดผอนผันเวลาการชําระหนี้ หรือแปลงหนี้ใหม หรือลดหนี้ หรือประนีประนอมยอมความ กับลูกหนี้
ไมวาบริษัทจะไดแจงใหผูค้ําประกันทราบหรือไมก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดรับทราบและยินยอมตอการนั้นดวยทุก
ประการ โดยผูค้ําประกันคงผูกพันตามสัญญาค้ําประกันตอไปและผูค้ําประกันขอสละสิทธิ์ขอตอสูใดๆ ของลูกหนี้ที่อาจยก
ขอตอสูบริษัท ในเมื่อบริษัทไดเรียกรองใหผูค้ําประกันปฏิบัติตามสัญญา 

 

ลงช่ือ.................................................................ผูค้ําประกัน      ลงช่ือ..................................................................ผูค้ําประกัน 

       (                                                               )                                   (                                                               ) 
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4. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเรียกรอง หรือไมเรียกรอง หรือปลดหนี้ใหแกผูค้ําประกันคนหนึ่งคนใดก็ได โดยมิตอง
ขอความยินยอมหรือบอกกลาวใหแกผูค้ําประกันคนอื่นๆ ทราบกอน ซึ่งผูค้ําประกันคนอื่นที่เหลืออยูยังยอมรับผิดชอบใน
หนี้ทั้งหมด ในฐานะลูกหนี้รวมตอไปจนเต็มจํานวนทุกประการ 

5. ในกรณีลูกหนี้ผิดนัด ผูค้ําประกันตกลงชําระหนี้ทั้งหมดใหแกบริษัททันที โดยบริษัทมิตองเรียกใหลูกหนี้ชําระ
หนี้กอน และบริษัทไมตองฟองรองบังคับชําระหนี้จากทรัพยของลูกหนี้กอนแตไมเปนการตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกรอง หรือ
ฟองรองลูกหนี้ หรือกองมรดก หรือผูรับชวงรับโอนสิทธิและหนาที่ของลูกหนี้ใหชําระหนี้กอน หากบริษัทฟองรองบังคับ
ชําระหนี้เอากับลูกหนี้ กองมรดก หรือผูรับชวงรับโอนสิทธิและหนาที่ของลูกหนี้กอน แตมิไดรับชําระเต็มจํานวน ผูค้ํา
ประกับยินยอมชําระหนี้ที่ยังคงคางชําระอยูทั้งหมดทันที และยอมชําระคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ที่บริษัทเสียไป 
แมวาบริษัทจะไดแจงใหผูค้ําประกันทราบและยินยอมกอนหรือไมและแมจะมิไดฟองรองผูค้ําประกันรวมดวยก็ตาม 

6. ผูค้ําประกันตกลงรับผิดตอบริษัทรวมกับลูกหนี้ และผูค้ําประกันรายอื่น (หากมี) อยางลูกหนี้รวม 

7. การค้ําประกันนี้มีอยูตลอดไปผูค้ําประกันจะบอกเลิกเสียไมไดจนกวาบริษัทจะไดรับชําระหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย 
และคาเสียหายอื่นๆ ครบถวนเต็มจํานวนแลว เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท และลูกหนี้ไดหา
ผูค้ําประกันใหม ซึ่งบริษัทยอมรับการเขาค้ําประกันนั้น 

8. ผูค้ําประกันตกลงวา หากผูค้ําประกันยายถิ่นที่อยูไปจากที่ระบุไวตามสัญญาณนี้ ผูค้ําประกันจะตองแจง ให
บริษัททราบทันที 

9. การค้ําประกันนี้ยอมผูกพันผูค้ําประกันอยางสมบูรณ แมถึงหากจะเกิดขออางอิงขึ้นวาลูกหนี้จะเปนผูไร
ความสามารถ หรือเขาทําสัญญา หรือทําการซื้อขายกับบริษัทดวยความสําคัญผิดอยางใดๆ ก็ตามทั้งนี้โดยผูค้ําประกันจะไดรู
ถึงเหตุไรความสามารถ หรือสําคัญผิดนั้นหรือไมก็ตาม และผูค้ําประกันไมพนความรับผิดชอบแมหาก บริษัทกระทําการ
ใดๆ เปนเหตุใหผูค้ําประกันไมอาจเขารับชวงสิทธิไดทั้งหมด หรือแตบางสวนในสิทธิใดๆ อันไดให หรืออาจไดใหไวแก
บริษัทแตกอนหรือในขณะทําสัญญาค้ําประกันนี้ 

10. หากขอกําหนด หรือเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งในสัญญาค้ําประกันเปนโมฆะ หรือไมสมบูรณ หรือไมชอบดวย
กฎหมายใหขอกําหนด หรือเงื่อนไขขออื่นๆ ยังคงมีผลสมบูรณใชบังคับไดตอไปโดยแยกตางหากจากสวนที่เปนโมฆะ 
หรือไมสมบูรณนั้น 

ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันนี้โดยตลอดแลว และตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญานี้ทุกประการ จึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยาน พรอมทั้งมอบใหแกบริษัทยึดถือไวเปนสําคัญ 

 

 

 

 
ลงช่ือ.................................................................ผูค้ําประกัน      ลงช่ือ.....................................................................ผูค้ําประกัน 

       (                                                                 )                                (                                                                       ) 
ลงช่ือ................................................................พยาน                 ลงช่ือ....................................................................พยาน 

      (                                                                 )                                (                                                                        ) 
 
 



เงอืนไขและข้อตกลงในการเป็นตัวแทนจาํหน่าย
 

 
                                                                                                                                วนัที.......................................................... 

 
ขา้พเจา้ บริษทั/หา้งฯ/ร้าน..................................................................  ตกลงเขา้เป็น “ผูแ้ทนจาํหน่าย” สินคา้ หรือ

บริการประเภทผลิตภณัฑร์ะบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ สายสัญญาณชนิดต่างๆ เครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชินส่วน
คอมพิวเตอร์ เครืองประกอบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ทเวิร์ค ไอที หรือสินคา้อืนใดที บริษทั บิสม่อน จาํกดั ซึงต่อไปใน
เงือนไขฉบบันีใหเ้รียกวา่ “ผูจ้าํหน่าย” ติดตงั ใหบ้ริการ  โดยมีเงือนไขขอ้ตกลงดงันี  

 
1. ผูแ้ทนจาํหน่ายประกอบธุรกิจการจดัจาํหน่าย สินคา้ หรือบริการประเภทผลิตภณัฑเ์ครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชินส่วน

คอมพิวเตอร์ หรือเครืองประกอบคอมพวิเตอร์เป็นหลกั กลอ้งวงจรปิด หรือระบบเน็ทเวิร์ค 
2. ผูแ้ทนจาํหน่ายไดรั้บการจดทะเบียนธุรกิจ หรือทะเบียนการคา้หรือ ทะเบียนพาณิชยจ์ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้

กระทรวงพาณิชยถ์กูตอ้งแลว้และไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงเวลาดาํเนินจดยกเลิกหรือถกูเพิกถอนหรือเปลียนแปลงแกไ้ขใบ
ทะเบียนดงักล่าว หรือถูกดาํเนินคดี หรือฟืนฟกิูจการ หรือมีคาํสังพิทกัษท์รัพย ์หรือลม้ละลาย หรือถูกชาํระบญัชี 

3. ผูแ้ทนจาํหน่ายมีความสามารถในการบริหารงานและพฒันาการจดัจาํหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัฯไดอ้ยา่งต่อเนืองและมี
ประสิทธิภาพหรือตามขอ้กาํหนดทีบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

4. ผูแ้ทนจาํหน่ายตกลงจะจาํหน่ายสินคา้ หรือบริการดว้ยความซือสตัยสุ์จริต อีกทงัจะใชค้วามรู้ความสามารถทีจะ
ส่งเสริมสินคา้ หรือบริการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นทีแพร่หลาย และใหค้าํรับรองว่าจะไม่กระทาํการอยา่งหนึงอยา่งใดให้
เป็นการเสือมเสีย และกระทบกระเทือนกบัการจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ กบั บริษทั บิสม่อน จาํกดั  

5. ผูแ้ทนจาํหน่ายยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ หรือเปิดเผย หรือแจง้ ขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูลดา้น
สินเชือ เครดิต หรือขอ้มูลอืนใดทีผูแ้ทนจดัจาํหน่ายมีอยูก่บับริษทัฯเพือประโยชนข์องบริษทัฯ ในการพจิารณาการให้
สินเชือและวงเงินการสงัซือสินคา้ แก่ผูแ้ทนจดัจาํหน่าย หรือผูท้าํเงือนไขตามขอ้ตกลงนี รวมทงัประโยชนใ์นดา้นอืนๆ 
ของบริษทัฯไดทุ้กประการ รวมทงัยอมรับวา่ขอ้มูลในแบบฟอร์มใบสมคัรเป็นตวัแทนจาํหน่ายเป็นความจริง และให้
ถือวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของเงือนไขและขอ้ตกลงเป็นตวัแทนจาํหน่าย  

6. ในกรณีทีผูแ้ทนจดัจาํหน่ายมีการเปลียนแปลงขอ้มูลจากเดิมทีไดใ้หไ้วก้บับริษทัฯ อาทิเช่น  การเปลียนแปลงชือหรือ
สกลุของกรรมการ  หรือเปลียนแปลงขอ้มูล ไดแ้ก่ การยา้ยภูมิลาํเนา หรือทีอยูจ่ากทีไดแ้จง้ใหแ้ก่บริษทัฯทราบ โดย
ผูแ้ทนจดัจาํหน่ายตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเปลียนแปลง การบอกกล่าวตอ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

7. ผูแ้ทนจดัจาํหน่ายตกลงดูแล ขาย ติดตงั และใหบ้ริการแก่ลกูคา้ได ้ ทงัช่วยจาํหน่ายสินคา้และหลงัจาํหน่ายสินคา้แลว้
ตามเงือนไขการรับประกนัและขอ้กาํหนดของการบริการทีบริษทัฯ กาํหนดไวโ้ดยเคร่งคดั 

8. ผูแ้ทนจดัจาํหน่ายจะตอ้ง ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการซือสินคา้ หรือบริการ  รวมถึงขอ้กาํหนดการชาํระเงินค่าสินคา้ 
หรือบริการทีบริษทัฯกาํหนดไวไ้ดโ้ดยเคร่งคดั 

9. กรณีทีตวัแทนจาํหน่ายสังซือสินคา้เพือใชใ้นการสาธิตสินคา้ในราคาพิเศษ บริษทัฯขอสงวนสิทธิหา้มจาํหน่ายต่อ  
10. ลูกคา้อา้งอิงของบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสามารถนาํไปอา้งอิงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อน 
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11. ลูกคา้ทีบริษทัเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่ตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทนจาํหน่ายจะตอ้งเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบั ไม่สามารถนาํไปให้
บุคคลอืนๆได ้

12. กรณีใชเ้งือนไขเครดิต ผูแ้ทนจาํหน่ายตกลงทาํหนงัสือคาํประกนั หรือจดัหาบุคคลทีบริษทัฯยอมรับคาํประกนัภาระหนี
ทีจะเกิดขึนจากการทาํธุรกิจตามทีระบุในหนงัสือคาํประกนั โดยบุคคลผูค้าํประกนัตอ้งเป็นบุคคลทีมีความสามารถใน
การทาํธุรกิจ ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ หรือตอ้งดาํเนินคดีใด หรือบุคคลทีกาํลงัถูกฟ้องเป็นบุคคลลม้ละลาย และบริษทัฯ
ยอมรับ และในเงือนไขฉบบันี ทางผูจ้าํหน่าย ตวัแทน ผูใ้หบ้ริการ ไดจ้ดัหา................................................................
เขา้คาํประกนัในการสงัซือสินคา้จากบริษทั และผูค้าํประกนัยนิยอมเขา้รับผดิอยา่งลูกหนีร่วมไม่จาํกดัวงเงินค่าสินคา้
บริการ รวมทงัค่าใชจ่้ายต่างๆทีเกิดขึนตามเงือนไขขอ้ตกลงฉบบันี หรือทีจะมีขึนในภายหนา้ 

13. ในกรณีทีขาดการติดต่อหรือไม่มีการทาํธุรกิจร่วมกนัภายใน 6 เดือน หรือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเบืองตน้ใน
การเป็นผูแ้ทนจดัจาํหน่ายไดค้รบถว้น หรือตรวจสอบแลว้พบวา่ขอ้มูลเอกสารทีไดจ้ากผูแ้ทนจดัจาํหน่ายมีขอ้ความเทจ็ 
ถูกเปลียนแปลงแกไ้ขโดยมิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบอกเลิกการเป็นผูแ้ทนจดัจาํหน่ายโดยแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ และหากเหตุบอกเลิกการเป็นผูแ้ทนจดัจาํหน่ายก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ผูแ้ทนจดัจาํหน่าย
ยนิยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนทุกกรณีแต่เพียงฝ่ายเดียว 

14. ผูแ้ทนจดัจาํหน่ายไม่นาํสินคา้ หรือบริการของบริษทั ฯไปทาํธุรกิจทีไม่ถกูตอ้ง หรือผดิกฎหมาย หรือผดิวตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ หรือส่งผลเสียหายต่อบริษทัฯ 

15. ในกรณีใหจ้ดัส่งสินคา้ผา่นผูอื้นกล่าวคือ บริษทัขนส่ง  หรือผา่นพนกังาน หรือตวัแทนของบริษทัฯ หรือบุคคลอืนที
ผูแ้ทนจดัจาํหน่ายเป็นผูแ้จง้ ผูแ้ทนจดัจาํหน่ายยนิยอมรับผดิชอบทุกกรณีหากพบ หรือสนันิษฐานไดว้า่ไม่ไดเ้กิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของผูน้าํส่งนนัๆ  และไม่มีการตกลงทาํประกนัการส่งสินคา้ และผูแ้ทนจาํหน่ายยอมรับการรับ
สินคา้ถา้มีการลงนามในใบขนส่ง แทนใบแจง้หนี/ใบกาํกบัภาษี และถือวา่ผูแ้ทนจาํหน่ายไดรั้บสินคา้แลว้ 

16. กรณีชาํระเงินค่าสินคา้ หรือบริการอืนใดล่าชา้เกินกาํหนดเงือนไขตามทีไดต้กลงกนั  หรือขอ้ตกลงการชาํระเงิน ผูแ้ทน
จดัจาํหน่ายยินยอมชาํระเบียปรับการชาํระหนีล่าชา้ในอตัรา 2% ต่อเดือนของจาํนวนเงินทงัหมด  

17. บริษทั ฯจะเป็นผูก้าํหนดราคาของสินคา้ หรือบริการ ใหผู้แ้ทนจดัจาํหน่ายทราบเป็นครังคราวของราคาอยา่งตาํของ
สินคา้ หรือบริการ และผูแ้ทนจดัจาํหน่ายจะไม่จาํหน่ายสินคา้ตาํไปกวา่ราคาอยา่งตาํทีบริษทัฯไดก้าํหนดไป 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล หรือขอ้ความทีไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ และขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความ, ขอ้ตกลง, เงือนไขทงัหมดโดย

ตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงไดล้งลายชือไวเ้ป็นสาํคญั  
 
 
 

   ลงชือ ………….……………….….………..….   ลงชือ ………….……………….….………..…. 
        (…………………….…..…………..…….. )          (…………………….…..…………..…….. ) 
                     ..…….…/…...…./…..…..                          ..…….…/…...…./…..….. 
 
 
               ประทบัตราบริษทั(หากมี) 
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