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 ใบสมคัร ผูแ้ทนจาํหน่าย (Dealer) 

 
ข้อกาํหนดเบือ้งต้นในการเป็นผูแ้ทนจาํหน่าย 

• ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์หรอืระบบเน็ตเวริค์เป็นหลกั 

• สามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการสัง่ซือ้สนิคา้ การสง่สนิคา้ และการชาํระเงนิได ้

• สามารถดแูลลกูคา้ไดัท้ ัง้ก่อนและหลงัจาํหน่ายสนิคา้ 

• มคีวามสามารถในการบรหิารและพฒันาธุรกจิในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายใหกับับรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

 (ตอ้งมกีารซือ้ขายอย่างน้อยทุก 6 เดอืน) 

• สามารถสง่เอกสารในการสมคัรไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามทีบ่รษิทัฯ ไดก้าํหนด 

• แสดงขอ้มลูสนิคา้ของทาง บรษิทัพอยซ เทคโนโลย ีจาํกดั บนหน้าเวป็ไซตข์องบรษิทัท่าน 

 

ข้อกาํหนดเบือ้งต้นในการชาํระเงินและการจดัส่งสินค้า 
การชาํระเงนิจะตอ้งเป็นเชค็เงนิสด, เงนิสด, การโอนเงนิเขา้ หรอืตามรปูแบบการชาํระเงนิในใบเสนอราคาการจดัสง่สนิคา้ 

• กรงุเทพฯ  

o จดัส่งสินค้าฟรี สาํหรบัการสัง่ซือ้ทีย่อดไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %) 

o หากยอดการสัง่ซื้อสนิค้าตํ่ากว่าที่กําหนด ผู้ซื้อต้องมารบัสนิค้าที่บรษิัทฯ หรือรบัผดิชอบค่าจดัส่ง

สนิคา้ พรอ้มชาํระเงนิเป็นเงนิสด / เชค็เงนิสด 

• ต่างจงัหวดั  

o จดัส่งสินค้าฟรี แบบพสัดไุปรษณีย ์สาํหรบัการสัง่ซือ้ทีย่อดไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท (ยงัไม่รวม

ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %) 

o จดัสง่สนิคา้ ผ่านระบบขนสง่มวลชน คดิค่าบรกิารตามระยะทางและน้ําหนกั โดยผูซ้ือ้เป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

o จดัส่งสนิค้า ผ่านบริษัท TNT คดิค่าบรกิารตามระยะทางและน้ําหนัก โดยผู้ซื้อเป็นผู้รบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 การจดัสง่สนิคา้แบบพสัดุไปรษณีย ์และระบบขนสง่มวลชน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ ความเสยีหายที่

อาจเกดิขึน้ระหว่างการขนสง่ 

 

หลกัฐานในการสมคัรตวัแทนจาํหน่าย 

• แบบฟอรม์การสมคัร 

• ภ.พ. 01 หรอื ภ.พ. 20 หรอื ภ.พ. 09 

• สาํเนาบตัรประชาชน ของผูม้อีาํนาจ - สาํเนาทะเบยีนบา้น ของผูม้อีาํนาจ 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี

• แผนทีต่ัง้บรษิทัและสถานทีส่ง่ของ 

• หนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ ไม่เกนิ 6 เดอืน 

 

สง่แบบฟอรม์ใบสมคัรพรอ้มเอกสารประกอบทีไ่ดล้งนามรบัรองสมบรูณ์ไปยงั 

บรษิทัพอยซ เทคโนโลย ีจาํกดั 76 สขุมุวทิ ซอย 2 เขต คลองเตย กรุงเทพ 10110 
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ข้อมลูของผูส้มคัรตวัแทนจาํหน่าย “Dealer” 

 

1. ชื่อบรษิทั / หา้งหุน้สว่น / รา้น ทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมาย (ภ.พ. 20) 

ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย) .......................................................................................................................... 

 Company Name ( English ) .......................................................................................................................... ........ 

 ทีอ่ยู่เลขที ่..................หมู่ ..................ซอย ……….........................................ถนน ................................................ 

 ตําบล ........................อาํเภอ ..........................จงัหวดั ...................................รหสัไปรษณีย ์................................... 

 โทรศพัท ์1 : ..................................โทรศพัท์ 2 : ………...……………… Mobile Phone: ……………….…………... 

 โทรสาร 1 : ……………………………โทรสาร 2 : ………………………………. 

 Website ของบรษิทั ………………………………………………….E-MAIL: ………………………………………...... 

 

2. ทีอ่ยู่สาํหรบัสง่สนิคา้ (กรณีต่างจาก ภ.พ. 20) 

 ทีอ่ยู่เลขที ่..................หมู่ ..................ซอย ……….........................................ถนน ................................................ 

 ตําบล ........................อาํเภอ ..........................จงัหวดั ...................................รหสัไปรษณีย ์................................... 

 โทรศพัท ์1 : ..................................โทรศพัท์ 2 : ………...……………… Mobile Phone: ……………….…………... 

 โทรสาร 1 : ……………………………โทรสาร 2 : ………………………………. 

 

3. วนัทาํการ ตัง้แต่วนั ....................... ถงึวนั …………….…. เวลาทาํการ ………………….น. ถงึ…………………...น. 

 

4.  ผูม้อีาํนาจลงนามสัง่ซือ้ (Purchase Order) 

 ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสัง่ซือ้ (ถา้ม)ี ……………………………………………...................................................... 

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

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

 หมายเหตุ : การสัง่ซื้อสนิคา้ตอ้งใชใ้บ Purchase Order ในทุกกรณี 

 

5. เงื่อนไข / ขัน้ตอนการชาํระเงนิ คอื ………………………………………………………….….………………………. 

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

 

6. ชื่อเจา้หน้าทีบ่รษิทัของท่านทีท่าํหน้าทีด่า้นการวางบลิและรบัเชค็ คอื  

     ชื่อ - สกุล …………………………………………………………....... ตําแหน่ง ………………………………………… 

 โทรศพัท ์…………………….…………….……ต่อ ……………….. Mobile ……………………………………………. 
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7. ชื่อเจา้ของ / ผูบ้รหิาร / เจา้หน้าทีท่ีต่ดิต่อ 

 

8. ยอดขายรวมปีทีผ่่านมา ……………...…………......บาท ยอดขายปจัจุบนั เฉลีย่ / เดอืน…………………..…......บาท 

 ยอดขายประมาณไวส้าํหรบัปีน้ี……………………………….บาท 

 

9. กลุ่มลกูคา้หลกัของท่านคอื 

o ผูบ้รโิภค …………………………% 

o สถาบนัการศกึษา ………………..% 

o หน่วยงานราชการ ……………….% 

o องคก์รเอกชน ……………………% 

o อื่น ๆ ……………………………..% 

 

10. จาํนวนพนกังานทัง้หมด …………………...คน พนกังานขาย……………………..คน ช่างบรกิาร…….………….คน 

 

11. โปรดระบุรายชื่อสถาบนัการเงนิทีท่่านใชบ้รกิาร 

สถาบนัการเงนิ 

(ชื่อธนาคาร / สาขา) 
เลขทีบ่ญัช ี ประเภทบญัช ี

วงเงนิ 

ประเภทวงเงนิ วงเงนิ (บาท) 

     

     

     

 

ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล 
เบอรต์ดิต่อ

ภายใน 
Mobile Email 

1. เจา้ของ     

     

2. กรรมการผูจ้ดัการ     

     

3. ผจก.ฝา่ยจดัซือ้     

     

4. ผจก.ฝา่ยขาย     

     

5. ผจก.ฝา่ยบญัช ี/ 

การเงนิ 

    

     

6. เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้     

     

7. เจา้หน้าทีบ่ญัช ี     
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12. ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจและตวัอย่างตราประทบั 

 

  ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีาํนาจ                                       ตวัอย่างตราประทบั 

 

 

 

 

กรรมการผูม้อีาํนาจ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ตวัอย่างลายมอืชื่อ 

ผูม้อีาํนาจสัง่ซือ้ 

1   

2   

3   

ผูม้อีาํนาจในการจ่ายเงนิ 

1   

2   

3   

ผูม้อีาํนาจในการรบัสนิคา้ 

1   

2   

3   
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เง่ือนไขและข้อตกลงทัว่ไป 

ขา้พเจ้า บรษิัท / หา้ง / รา้น .......................................................... ตกลงเขา้เป็นผู้แทนจําหน่ายสนิค้า หรอื

บรกิารประเภทผลติภณัฑ ์เครื่องโทรศพัท ์ระบบโทรศพัท ์ระบบคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ต่อพ่วง หรอืสนิคา้อื่นใด กบับรษิทั

พอยซ เทคโนโลย ีจาํกดั โดยมเีงื่อนไขขอ้ตกลงดงัน้ี 

 

1.  ผูแ้ทนจําหน่ายประกอบธุรกจิการจดัจําหน่าย สนิคา้หรอืบรกิารประเภทระบบคอมพวิเตอร ์ระบบเน็ตเวริค์ และหรอื

ระบบโทรศพัทเ์ป็นหลกั 

2.  ผู้แทนจําหน่ายได้รบัการจดทะเบียนธุรกิจหรือทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์จากกรมพฒันาธุรกจิการค้า

กระทรวงพาณิชยถ์ูกต้องแล้ว และไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดําเนินจดยกเลกิหรอืถูกเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ขใบ

ทะเบยีนดงักล่าวหรอืถูกดาํเนินคด ีหรอืฟ้ืนฟูกจิการ หรอืมคีาํสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์หรอืลม้ละลาย หรอืถูกชาํระบญัช ี

3.  ผูแ้ทนจาํหน่ายมคีวามสามารถบรหิารงานและพฒันาการจดัจําหน่ายสนิคา้ใหก้บัทางบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง และมี

ประสทิธภิาพ หรอืขอ้กาํหนดทีบ่รษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4.  หากผูแ้ทนจําหน่ายมเีวป็ไซต์ ต้องทําการประชาสมัพนัธ ์สนิคา้ของ บรษิัทพอยซ เทคโทคโนโลย ีจํากดั ในเวป็ไซต์

ของผูแ้ทนจาํหน่ายดว้ย 

5.  ผูแ้ทนจาํหน่ายตกลงจะจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ อกีทัง้จะใชค้วามความสามารถทีจ่ะส่งเสรมิ

สนิค้าหรอืบรกิารของบรษิัทฯ ให้เป็นที่แพร่หลายและให้คํารบัรองว่าจะไม่กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดให้เป็นการ

เสือ่มเสยี และกระทบกระเทอืนกบัการจาํหน่ายสนิคา้ดงักล่าวแลว้ 

6.  ผูแ้ทนจําหน่ายยนิยอมให้บรษิทัฯ ตรวจสอบรายละเอยีดต่าง ๆ หรอืเปิดเผย หรอืแจง้ขอ้มูลส่วนตวั หรอืขอ้มูลดา้น

สนิเชื่อหรอืขอ้มลูอื่นใดทีผู่แ้ทนจดัจําหน่ายมอียู่กบับรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ในการพจิารณาการใหส้นิเชื่อ

แก่ผูแ้ทนจดัจาํหน่าย รวมทัง้ประโยชน์ในดา้นอื่น ๆ ของบรษิทัฯ ไดทุ้กประการ 

7.  ในกรณีทีผู่แ้ทนจดัจําหน่ายมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลจากเดมิทีไ่ด้ใหไ้วก้บัทางบรษิทัฯ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงชื่อ

หรอืสกุลของกรรมการ หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูล ไดแ้ก่ การยา้ยภูมลิําเนาหรอืทีอ่ยู่จากทีไ่ดแ้จง้ใหแ้ก่บรษิัทฯ ทราบ 

โดยผูแ้ทนจดัจาํหน่ายตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเปลีย่นแปลง การบอกกล่าวต้องเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

8.  ผูแ้ทนจดัจําหน่ายตกลงดูแลและใหบ้รกิารแก่ลูกค้าไดท้ัง้ช่วงจําหน่ายสนิคา้ และหลงัจําหน่ายแล้วตามเงื่อนไขการ

รบัประกนัและขอ้กาํหนดของการบรกิารทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 

9.  ผู้แทนจดัจําหน่ายจะต้องปฏบิตัิตามขอ้ตกลงในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารรวมถึงขอ้กําหนดการชําระค่าสนิค้า หรือ

บรกิารทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไวไ้ดโ้ดยเคร่งครดั 

10. ในกรณีทีข่าดการตดิต่อหรอืไม่มกีารทาํธุรกจิร่วมกนัภายใน 6 เดอืน หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเบือ้งตน้ใน

การเป็นผูแ้ทนจดัจําหน่ายไดค้รบถ้วน หรอืตรวจสอบแล้วพบว่าขอ้มูลเอกสารทีไ่ด้จากผู้แทนจดัจําหน่ายมขีอ้ความ

เทจ็ ถูกเปลีย่นแปลงแกไ้ขโดยมชิอบ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาบอกเลกิการเป็นผูแ้ทนจดัจําหน่ายโดย

แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และหากเหตุบอกเลกิการเป็นผูแ้ทนจดัจําหน่ายก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ ผูแ้ทนจดั

จาํหน่ายยนิยอมรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีแต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

11. ผูแ้ทนจดัจาํหน่ายไม่นําสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัฯ ไปทําธุรกจิทีไ่ม่ถูกต้องหรอืผดิกฎหมาย หรอืผดิวตัถุประสงค์

ของบรษิทัฯ หรอืสง่ผลเสยีหายต่อบรษิทัฯ 
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12. เพื่อประโยชน์ในการการรกัษาความลบัทางการค้า ขอ้มูลหรอืรหสัประจําตัวต่าง ๆ หรือขอ้เทจ็จริงใด ๆ ผู้แทน

จาํหน่าย ใหค้าํรบัรองต่อบรษิทัฯ ทีจ่ะไม่เผยแพร่สิง่ดงักล่าวไปยงับุคคลอื่น หน้าทีน้ี่ใหค้รอบคลุมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอือาจเกีย่วขอ้งกบัผูแ้ทนจดัจาํหน่าย ทัง้ในทางการคา้และสว่นตวั เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัฯ 

13. ในกรณีให้จดัส่งสนิค้าผ่านผู้อื่นกล่าวคอื บรษิัทขนส่งหรอืผ่านพนักงาน หรอืตวัแทนของบริษัทฯ หรอืบุคคลอื่นที่

ผูแ้ทนจดัจาํหน่ายเป็นผูแ้จง้ ผูแ้ทนจดัจําหน่ายยนิยอมรบัผดิชอบทุกกรณีหากพบหรอืสนันิษฐานไดว้่าไม่ไดเ้กดิจาก

ความประมาทเลนิเล่อของผูนํ้าส่งนัน้ ๆ และไม่มกีารตกลงทําประกนัการส่งสนิคา้ และผูแ้ทนจําหน่ายยอมรบัการรบั

สนิคา้ถา้มกีารลงนามในใบขนสง่ แทนใบแจง้หน้ี / ใบกาํกบัภาษแีละถอืว่าผูแ้ทนจาํหน่ายไดร้บัสนิคา้แลว้ 

14. กรณีชําระเงินค่าสนิค้าหรอืบรกิารอื่นใดล่าช้าเกินกําหนดเงื่อนไข หรือข้อตกลงการชําระเงิน ผู้แทนจดัจําหน่าย

ยนิยอมชาํระค่าธรรมเนียมการชาํระหน้ีล่าชา้ในอตัรา 2% ต่อเดอืนของจาํนวนเงนิทัง้หมด 

15. บรษิทัฯ จะเป็นผูก้ําหนดราคาของสนิคา้หรอืบรกิาร ใหผู้แ้ทนจดัจําหน่ายทราบเป็นครัง้คราวของราคาอย่างตํ่าของ

สนิคา้หรอืบรกิาร และผูแ้ทนจดัจาํหน่ายจะไม่จาํหน่ายสนิคา้ตํ่าไปกว่าราคาอย่างตํ่าทีบ่รษิทัฯ ไดก้าํหนดไป 

 

เง่ือนไขการรบัประกนัทัว่ไป 

• การรบัประกนัสนิคา้จะเริม่นบัจากวนัทีซ่ือ้สนิคา้ 

• ผลติภณัฑแ์ละอุปกรณ์เสรมิต่าง ๆ จะไดร้บัการรบัประกนัในกรณีทีอ่าการชํารุดเกดิจากความผดิพลาดของตวัเครื่อง

อนัเน่ืองมาจากความผดิพลาดจากการผลติเท่านัน้ 

• ผลติภณัฑแ์ละอุปกรณ์เสรมิต่าง ๆ จะตอ้งมสีติ๊กเกอรแ์สดงวนัหมดการรบัประกนัและไม่มรีอยฉีกขาด ในกรณีทีผู่ซ้ือ้

ตอ้งการการคุม้ครองการรบัประกนัผลติภณัฑ ์

• ทางบรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการคดิอตัราค่าบรกิารในส่วนของการซ่อมและบรกิารเครื่องนอกประกนั ตามอาการเสยีต่าง ๆ

ถงึแมว้่าอาการเสยีนัน้ ๆ ไม่ถูกตรวจพบกต็าม 

• เงื่อนไขการรบัประกนัสนิคา้น้ีมผีลบงัคบัเฉพาะผลติภณัฑท์ีจ่าํหน่ายโดย บรษิทัพอยซ เทคโนโลย ีจํากดั หรอืตวัแทน

จาํหน่ายของ บรษิทัพอยซ เทคโนโลย ีจาํกดั เท่านัน้ 

• ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทัง้หมด เป็นหน้าทีข่องลกูคา้ทีต่อ้งสาํรองขอ้มลูค่าการตดิตัง้ของลูกคา้ก่อนทีจ่ะส่ง

ผลติภณัฑเ์ขา้รบัการบรกิาร ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืการสญูหายของโปรแกรมหรอืขอ้มูล

ใด ๆ ทัง้สิน้ 

• สนิคา้ทุกประเภทตอ้งมารบับรกิารตรวจซ่อมทีศ่นูยบ์รกิาร 

• การรบัประกนัน้ีไม่รวมถงึค่าขนสง่ในการสง่ผลติภณัฑม์ายงัศนูยบ์รกิาร ลูกคา้จะต้องรบัผดิชอบในค่าขนส่งและความ

เสีย่ง กรณีทีผ่ลติภณัฑช์าํรุดหรอืสญูหายในระหว่างการขนสง่ 

 

เง่ือนไขและข้อยกเว้นไม่รบัประกนั 

• ความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากอุบตัเิหตุ การใชง้านทีผ่ดิวธิ ีการทดลอง การสาธติ การซ่อมบํารุง การตดิตัง้ การปรบั

หรอืการดดัแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผดิพลาด หรอืความประมาทซึ่งเกดิจากความเขา้ใจคลาดเคลื่อนไปจาก

ขัน้ตอนกระบวนการใชซ้ึง่ระบุไวใ้นคู่มอืการใชผ้ลติภณัฑ ์
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• อาการเสยีหรอืความเสยีหาย หรอืการทาํงานทีผ่ดิปกตอินัเน่ืองมาจากการกระแทก การทําของเหลวหรอือาหารหกใส่

ผลติภณัฑ์หรอืภยัธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม แผ่นดนิไหว หรือเน่ืองมาจากการใช้แรงดนัไฟฟ้า ผดิไปจากที่

บรษิทัฯ กาํหนด 

• การสกึหรอโดยทัว่ไปตามอายุการใชง้านและการฉีกขาด การสกึกร่อน ขึน้สนิม หรอืรอยเปรอะเป้ือน และภยัจากสตัว์

หรอืแมลงกดัแทะ 

• รอยขดูขดีและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิและสว่นประกอบภายนอกทีเ่กดิจากการใชง้านของลกูคา้ 

• การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืชิน้สว่นประกอบทีห่ายไปหลงัจากเลยกาํหนด 7 วนั นบัจากวนัทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์

• ส่วนประกอบใด ๆ ซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จดัจําหน่ายหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รบัการ

ซ่อมแซมจากพนกังานใด ๆ ทีไ่ม่ใช่พนกังานจากทาง บรษิทัพอยซ เทคโนโลย ีจาํกดั 

• หมายเลขเครื่องของผลติภณัฑถ์ูกแกไ้ข, ลบ, ขดีฆ่าหรอืทําลาย และสติ๊กเกอรร์บัประกนัผลติภณัฑถ์ูกแกไ้ข ฉีกขาด 

หรอืลบทิง้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

Dead on Arrival (DOA) 

ในกรณีทีส่นิคา้ชาํรุดหรอืไม่สามารถใชง้านไดห้รอืมอีาการขดัขอ้ง หรอืเสยี ภายใน 7 วนั หลงัจากวนัทีไ่ดร้บัสนิคา้

(ตรวจสอบเอกสารจากใบเสรจ็รบัเงนิ, ใบกาํกบัภาษ ีหรอืใบสง่ของ) ในกรณีน้ีถอืว่าเป็น DOA 

 บรษิัทพอยซ เทคโนโลย ีจํากดั จะทําการเปลี่ยนสนิค้าตวัใหม่ทดแทน ซึ่งเป็นสนิค้ารุ่นเดยีวกนัหรอืรุ่นที่ดกีว่า 

ให้แก่ลูกคา้ การจดัส่งสนิคา้ทดแทน ในกรณี DOA ทางลูกคา้สามารถมารบัสนิคา้ภายใน 3 วนัทําการ นับจากทําการ

ตรวจสอบเอกสารและสนิคา้ หรอือาจจะมคีวามล่าชา้อนัเน่ืองจากขัน้ตอนการตรวจสอบและการจดัหาสนิคา้ 

สนิค้าที่ส่งคนืจะต้องถูกส่งคนืครบภายใต้บรรจุหบีห่อ หมายเลขกล่องและตัวเครื่องจะต้องตรงกนั, คู่มือและ

อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นเสมอืนเมื่อรบัสนิคา้ มฉิะนัน้จะไม่อยู่ในการรบัประกนั DOA ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น

สนิคา้ตวัใหม่แก่ลกูคา้ 

การรบัประกนั DOA น้ีไม่ควบคุมถึงความเสยีหายซึง่เกดิจากอุบตัเิหตุ, การใช้งานผดิประเภท, การดดัแปลง

ซ่อมแซมการแกไ้ข, การตดิตัง้และทดลองใชอ้ย่างไม่ถูกวธิ ี

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูหรอืขอ้ความทีไ่ดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ และขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความ, ขอ้ตกลง, เงื่อนไขทัง้หมด

โดยตลอด แลว้เหน็ว่าถูกตอ้งตามเจตนารมณ์จงึไดล้งลายชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 

 

ลงชื่อ ………….……………….….………..….. 

           (…………………….…..…………..……..) 

     ..…….…/…...……/…..….. 

 ผูม้อีาํนาจลงนาม / เจา้ของกจิการ 

 

 ตราประทบับรษิทั 


