แบบฟอรม ใบสมัครเปนตัวแทนจําหนาย
(โปรดกรอกรายละเอียดและสงเอกสารใหครบถวน เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติใหแกทาน)
วันที่....................เดือน................................................พ.ศ. ......................
1. ชื่อบริษัท/หจก./ราน........................................................................................................................................................................................
ที่อยู......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
โทร................................................................................แฟกซ..........................................................อีเมล..........................................................
2. ชื่อ/นามสกุล กรรมการผูจัดการ (ไทย)...........................................................................................................................................................
(อังกฤษ)..........................................................................................................................................................
ชื่อ/นามสกุล ผูติดตอ....................................................................................................ตําแหนง....................................................................
3. ชื่อกรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทไดพรอมเงื่อนไขคือ................................................................................................................................
4. เงินทุนจดทะเบียน..........................................................................บาท เงินทุนจดทะเบียนชําระแลว.....................................................บาท
5. เริ่มดําเนินกิจการ ป พ.ศ. ..................................ปจจุบันเปนเวลา.......................ป จํานวนพนักงานปจจุบัน..............................................คน
6. ยอดขายเฉลี่ยตอเดือนในชวง 12 เดือนที่ผานมา.............................................................................................................................บาท/เดือน
7. รายชื่อบริษัทในเครือ (ถามี)
1................................................................................................................... 2.................................................................................................
8. ชื่อธนาคารที่ใชบริการ
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เบอรโทรศัพท
........................................... ...................................... .......................................... .............................................. .............................................
........................................... ...................................... .......................................... .............................................. .............................................
9. ประเภทธุรกิจ
ขายอุปกรณไอที...............................
ผูรับเหมา
บริษัทคอมพิวเตอร
บริษัทซอฟแวร
ขายอุปกรณหมึกพิมพ
รานคาอุปกรณไฟฟา
อื่นๆ............................................................................
10. ชื่อบริษัทที่ทานสั่งซื้อสินคาประจําและสามารถอางอิงได
1. .......................................................................................................................ประเภทสินคาที่ซื้อ..............................................................
2. .......................................................................................................................ประเภทสินคาที่ซื้อ..............................................................
3. .......................................................................................................................ประเภทสินคาที่ซื้อ..............................................................
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาใหเครดิตในกรณีที่เอกสารไมครบ
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
แผนที่ตั้งบริษัท

ลงชื่อ.................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
(..................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
(.................................................................)
ประทับตราบริษัท

เงื่อนไขการชําระเงิน
วันที่.............เดือน..............................................พ.ศ. .................
ขาพเจายินดีที่จะชําระเงินคาสินคา / บริการ ที่ทาง บริษัท บิสมอน จํากัด ไดกําหนดขึ้นดังนี้
ชื่อบริษัท/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
หมายเหตุ ลูกคาตางจังหวัด ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาใหทานชําระเงินคาสินคาโดยการโอนเงินผานทางธนาคาร
สําหรับเจาหนาที่ บริษัท บิสมอน จํากัด กรอก
เอกสารประกอบครบถวน................................................
ขาดเอกสาร.................................................................
ขอมูลจากธนาคาร........................................................
ขอมูลจากบริษัทอางอิง..................................................
วิเคราะห Statement.....................................................
วิเคราะหอื่น ๆ..............................................................
ผลการพิจารณา............................................................

ลงชื่อ..............................................................................
(...............................................................................)
ตําแหนง.............................................................................

รายชื่อผูม อี ํานาจ และ ตัวอยางลายเซ็นต
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ. .....................
ผูมีอํานาจลงนามในใบสั่งซื้อ
1. ชื่อ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต....................................
2. ชื่อ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต....................................
3. ชื่อ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต...................................
ผูมีอํานาจลงนามรับสินคา
1. ชื่อ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต...................................
2. ชือ่ ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต...................................
3. ชือ่ ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต...................................
ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเช็ค
1. ชื่อ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต...................................
2. ชือ่ ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต...................................
3. ชือ่ ..................................................................................ตําแหนง................................................................ลายเซ็นต...................................
รายชื่อผูที่จะใหบันทึก MAILING LIST สําหรับการแจงราคา และ PROMOTION ตาง ๆ
1. ชื่อ/สกุล (ไทย)..........................................................................................................ตําแหนง.........................................................................
2. NAME (ENGLISH) .....................................................................................................TITLE..............................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(........................................................................)
ตําแหนง........................................................................
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สัญญาค้ําประกัน
สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ทําขึ้น ณ......................................................
เมื่อวันที่..............................................
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)...................................................... ผูค้ําประกันอายุ ............................................ป
เชื้อชาติ........................สัญชาติ......................ที่อยู : บานเลขที่ ............................. หมู..............ถนน.....................................
แขวง /ตําบล.........................เขต / อําเภอ............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย....................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...........................................................ออกให.........................................................................
เมื่อวันที่......................................สิ้นสุดวันที่........................................และ
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................... ผูค้ําประกันอายุ ...............................ป
เชื้อชาติ........................สัญชาติ......................ที่อยู : บานเลขที่ ............................. หมู..............ถนน....................................
แขวง /ตําบล.................................เขต / อําเภอ...........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...........................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................................ออกให.............................................................
เมื่อวันที่......................................สิ้นสุดวันที่........................................ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “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
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน ลงชื่อ..................................................................ผูค้ําประกัน
(
)
(
)
หนา 1/4
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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 หรือเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในสัญญาค้ําประกันเปนโมฆะ หรือไมสมบูรณ หรือไมชอบดวย
กฎหมายใหขอกําหนด หรือเงื่อนไขขออื่นๆ ยังคงมีผลสมบูรณใชบังคับไดตอไปโดยแยกตางหากจากสวนที่เปนโมฆะ
หรือไมสมบูรณนั้น
ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันนี้โดยตลอดแลว และตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญานี้ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน พรอมทั้งมอบใหแกบริษัทยึดถือไวเปนสําคัญ

ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน ลงชื่อ.....................................................................ผูค้ําประกัน
(
)
(
)
ลงชื่อ................................................................พยาน
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(
)
(
)
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เงือนไขและข้ อตกลงในการเป็ นตัวแทนจําหน่ าย
วันที..........................................................
ข้าพเจ้า บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน.................................................................. ตกลงเข้าเป็ น “ผูแ้ ทนจําหน่าย” สิ นค้า หรื อ
บริ การประเภทผลิตภัณฑ์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณชนิดต่างๆ เครื องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชินส่วน
คอมพิวเตอร์ เครื องประกอบคอมพิวเตอร์หรื อระบบเน็ทเวิร์ค ไอที หรื อสิ นค้าอืนใดที บริ ษทั บิสม่อน จํากัด ซึ งต่อไปใน
เงือนไขฉบับนีให้เรี ยกว่า “ผูจ้ าํ หน่าย” ติดตัง ให้บริ การ โดยมีเงือนไขข้อตกลงดังนี
1. ผูแ้ ทนจําหน่ายประกอบธุรกิจการจัดจําหน่าย สิ นค้า หรื อบริ การประเภทผลิตภัณฑ์เครื องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชินส่วน
คอมพิวเตอร์ หรื อเครื องประกอบคอมพิวเตอร์เป็ นหลัก กล้องวงจรปิ ด หรื อระบบเน็ทเวิร์ค
2. ผูแ้ ทนจําหน่ายได้รับการจดทะเบียนธุรกิจ หรื อทะเบียนการค้าหรื อ ทะเบียนพาณิ ชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ถกู ต้องแล้วและไม่ได้อยูใ่ นช่วงเวลาดําเนินจดยกเลิกหรื อถูกเพิกถอนหรื อเปลียนแปลงแก้ไขใบ
ทะเบียนดังกล่าว หรื อถูกดําเนินคดี หรื อฟื นฟูกิจการ หรื อมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อล้มละลาย หรื อถูกชําระบัญชี
3. ผูแ้ ทนจําหน่ายมีความสามารถในการบริ หารงานและพัฒนาการจัดจําหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯได้อย่างต่อเนืองและมี
ประสิ ทธิภาพหรื อตามข้อกําหนดทีบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ผูแ้ ทนจําหน่ายตกลงจะจําหน่ายสิ นค้า หรื อบริ การด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต อีกทังจะใช้ความรู ้ความสามารถทีจะ
ส่ งเสริ มสิ นค้า หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นทีแพร่ หลาย และให้คาํ รับรองว่าจะไม่กระทําการอย่างหนึงอย่างใดให้
เป็ นการเสื อมเสี ย และกระทบกระเทือนกับการจําหน่ายสิ นค้าต่างๆ กับ บริ ษทั บิสม่อน จํากัด
5. ผูแ้ ทนจําหน่ายยินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ หรื อเปิ ดเผย หรื อแจ้ง ข้อมูลส่ วนตัว หรื อข้อมูลด้าน
สิ นเชือ เครดิต หรื อข้อมูลอืนใดทีผูแ้ ทนจัดจําหน่ายมีอยูก่ บั บริ ษทั ฯเพือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ในการพิจารณาการให้
สิ นเชือและวงเงินการสังซื อสิ นค้า แก่ผแู ้ ทนจัดจําหน่าย หรื อผูท้ าํ เงือนไขตามข้อตกลงนี รวมทังประโยชน์ในด้านอืนๆ
ของบริ ษทั ฯได้ทุกประการ รวมทังยอมรับว่าข้อมูลในแบบฟอร์ มใบสมัครเป็ นตัวแทนจําหน่ายเป็ นความจริ ง และให้
ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของเงือนไขและข้อตกลงเป็ นตัวแทนจําหน่าย
6. ในกรณี ทีผูแ้ ทนจัดจําหน่ายมีการเปลียนแปลงข้อมูลจากเดิมทีได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ อาทิเช่น การเปลียนแปลงชือหรื อ
สกุลของกรรมการ หรื อเปลียนแปลงข้อมูล ได้แก่ การย้ายภูมิลาํ เนา หรื อทีอยูจ่ ากทีได้แจ้งให้แก่บริ ษทั ฯทราบ โดย
ผูแ้ ทนจัดจําหน่ายต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเปลียนแปลง การบอกกล่าวต้องเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
7. ผูแ้ ทนจัดจําหน่ายตกลงดูแล ขาย ติดตัง และให้บริ การแก่ลกู ค้าได้ ทังช่วยจําหน่ายสิ นค้าและหลังจําหน่ายสิ นค้าแล้ว
ตามเงือนไขการรับประกันและข้อกําหนดของการบริ การทีบริ ษทั ฯ กําหนดไว้โดยเคร่ งคัด
8. ผูแ้ ทนจัดจําหน่ายจะต้อง ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการซื อสิ นค้า หรื อบริ การ รวมถึงข้อกําหนดการชําระเงินค่าสิ นค้า
หรื อบริ การทีบริ ษทั ฯกําหนดไว้ได้โดยเคร่ งคัด
9. กรณีทีตัวแทนจําหน่ายสังซือสิ นค้าเพือใช้ในการสาธิตสิ นค้าในราคาพิเศษ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิห้ามจําหน่ายต่อ
10. ลูกค้าอ้างอิงของบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายสามารถนําไปอ้างอิงจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ก่อน
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11. ลูกค้าทีบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ตวั แทนจําหน่าย ตัวแทนจําหน่ายจะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ไม่สามารถนําไปให้
บุคคลอืนๆได้
12. กรณีใช้เงือนไขเครดิต ผูแ้ ทนจําหน่ายตกลงทําหนังสื อคําประกัน หรื อจัดหาบุคคลทีบริ ษทั ฯยอมรับคําประกันภาระหนี
ทีจะเกิดขึนจากการทําธุรกิจตามทีระบุในหนังสื อคําประกัน โดยบุคคลผูค้ าประกั
ํ
นต้องเป็ นบุคคลทีมีความสามารถใน
การทําธุรกิจ ไม่เป็ นบุคคลทุพลภาพ หรื อต้องดําเนินคดีใด หรื อบุคคลทีกําลังถูกฟ้ องเป็ นบุคคลล้มละลาย และบริ ษทั ฯ
ยอมรับ และในเงือนไขฉบับนี ทางผูจ้ าํ หน่าย ตัวแทน ผูใ้ ห้บริ การ ได้จดั หา................................................................
เข้าคําประกันในการสังซื อสิ นค้าจากบริ ษทั และผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมเข้ารับผิดอย่างลูกหนีร่ วมไม่จาํ กัดวงเงินค่าสิ นค้า
บริ การ รวมทังค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกิดขึนตามเงือนไขข้อตกลงฉบับนี หรื อทีจะมีขึนในภายหน้า
13. ในกรณี ทีขาดการติดต่อหรื อไม่มีการทําธุรกิจร่ วมกันภายใน 6 เดือน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเบืองต้นใน
การเป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่ายได้ครบถ้วน หรื อตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเอกสารทีได้จากผูแ้ ทนจัดจําหน่ายมีขอ้ ความเท็จ
ถูกเปลียนแปลงแก้ไขโดยมิชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาบอกเลิกการเป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่ายโดยแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และหากเหตุบอกเลิกการเป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่ายก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ ผูแ้ ทนจัดจําหน่าย
ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายทีเกิดขึนทุกกรณี แต่เพียงฝ่ ายเดียว
14. ผูแ้ ทนจัดจําหน่ายไม่นาํ สิ นค้า หรื อบริ การของบริ ษทั ฯไปทําธุรกิจทีไม่ถกู ต้อง หรื อผิดกฎหมาย หรื อผิดวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ หรื อส่ งผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
15. ในกรณี ให้จดั ส่ งสิ นค้าผ่านผูอ้ ืนกล่าวคือ บริ ษทั ขนส่ ง หรื อผ่านพนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอืนที
ผูแ้ ทนจัดจําหน่ายเป็ นผูแ้ จ้ง ผูแ้ ทนจัดจําหน่ายยินยอมรับผิดชอบทุกกรณี หากพบ หรื อสันนิษฐานได้วา่ ไม่ได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของผูน้ าํ ส่ งนันๆ และไม่มีการตกลงทําประกันการส่ งสิ นค้า และผูแ้ ทนจําหน่ายยอมรับการรับ
สิ นค้าถ้ามีการลงนามในใบขนส่ ง แทนใบแจ้งหนี/ใบกํากับภาษี และถือว่าผูแ้ ทนจําหน่ายได้รับสิ นค้าแล้ว
16. กรณีชาํ ระเงินค่าสิ นค้า หรื อบริ การอืนใดล่าช้าเกินกําหนดเงือนไขตามทีได้ตกลงกัน หรื อข้อตกลงการชําระเงิน ผูแ้ ทน
จัดจําหน่ายยินยอมชําระเบียปรับการชําระหนีล่าช้าในอัตรา 2% ต่อเดือนของจํานวนเงินทังหมด
17. บริ ษทั ฯจะเป็ นผูก้ าํ หนดราคาของสิ นค้า หรื อบริ การ ให้ผแู ้ ทนจัดจําหน่ายทราบเป็ นครังคราวของราคาอย่างตําของ
สิ นค้า หรื อบริ การ และผูแ้ ทนจัดจําหน่ายจะไม่จาํ หน่ายสิ นค้าตําไปกว่าราคาอย่างตําทีบริ ษทั ฯได้กาํ หนดไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล หรื อข้อความทีได้ให้แก่บริ ษทั ฯ และข้าพเจ้าเข้าใจข้อความ, ข้อตกลง, เงือนไขทังหมดโดย
ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายชือไว้เป็ นสําคัญ

ลงชือ ………….……………….….………..….
(…………………….…..…………..…….. )
..…….…/…...…./…..…..

ลงชือ ………….……………….….………..….
(…………………….…..…………..…….. )
..…….…/…...…./…..…..

ประทับตราบริ ษทั (หากมี)
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