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ใบสมัคร ผูแ้ ทนจําหน่ าย (Dealer)
ข้อกําหนดเบือ้ งต้นในการเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ าย

•
•
•
•

ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือระบบเน็ตเวิรค์ เป็ นหลัก
สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในการสังซื
่ อ้ สินค้า การส่งสินค้า และการชําระเงินได้
สามารถดูแลลูกค้าไดัท้ งั ้ ก่อนและหลังจําหน่ายสินค้า
มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็ นตัวแทนจําหน่ายใหักบั บริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
(ต้องมีการซือ้ ขายอย่างน้อยทุก 6 เดือน)
• สามารถส่งเอกสารในการสมัครได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้กาํ หนด
• แสดงข้อมูลสินค้าของทาง บริษทั พอยซ เทคโนโลยี จํากัด บนหน้าเว็ปไซต์ของบริษทั ท่าน

ข้อกําหนดเบือ้ งต้นในการชําระเงิ นและการจัดส่งสิ นค้า
การชําระเงินจะต้องเป็ นเช็คเงินสด, เงินสด, การโอนเงินเข้า หรือตามรูปแบบการชําระเงินในใบเสนอราคาการจัดส่งสินค้า
• กรุงเทพฯ
o จัดส่งสิ นค้าฟรี สําหรับการสังซื
่ อ้ ทีย่ อดไม่ต่าํ กว่า 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %)
o หากยอดการสังซื
่ ้อสินค้าตํ่ากว่าที่กําหนด ผู้ซ้อื ต้องมารับสินค้าที่บริษัทฯ หรือรับผิดชอบค่าจัดส่ง
สินค้า พร้อมชําระเงินเป็ นเงินสด / เช็คเงินสด
• ต่างจังหวัด
o จัดส่งสิ นค้าฟรี แบบพัสดุไปรษณี ย์ สําหรับการสังซื
่ อ้ ทีย่ อดไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท (ยังไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %)
o จัดส่งสินค้า ผ่านระบบขนส่งมวลชน คิดค่าบริการตามระยะทางและนํ้าหนัก โดยผูซ้ อ้ื เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
o จัดส่งสินค้า ผ่านบริษัท TNT คิดค่าบริการตามระยะทางและนํ้ าหนัก โดยผู้ซ้อื เป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
การจัดส่งสินค้าแบบพัสดุไปรษณีย์ และระบบขนส่งมวลชน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
บผิดชอบ ความเสียหายที่
์
อาจเกิดขึน้ ระหว่างการขนส่ง

หลักฐานในการสมัครตัวแทนจําหน่ าย

•
•
•
•
•
•

แบบฟอร์มการสมัคร
ภ.พ. 01 หรือ ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ. 09
สําเนาบัตรประชาชน ของผูม้ อี าํ นาจ - สําเนาทะเบียนบ้าน ของผูม้ อี าํ นาจ
สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษี
แผนทีต่ งั ้ บริษทั และสถานทีส่ ง่ ของ
หนังสือรับรองบริษทั ฯ ไม่เกิน 6 เดือน

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทีไ่ ด้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง
บริษทั พอยซ เทคโนโลยี จํากัด 76 สุขมุ วิท ซอย 2 เขต คลองเตย กรุงเทพ 10110
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ข้อมูลของผูส้ มัครตัวแทนจําหน่ าย “Dealer”
1. ชื่อบริษทั / ห้างหุน้ ส่วน / ร้าน ทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมาย (ภ.พ. 20)
ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................
Company Name ( English ) ..................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่เลขที่ ..................หมู่ ..................ซอย ……….........................................ถนน ................................................
ตําบล ........................อําเภอ ..........................จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ 1 : ..................................โทรศัพท์ 2 : ………...……………… Mobile Phone: ……………….…………...
โทรสาร 1 : ……………………………โทรสาร 2 : ……………………………….
Website ของบริษทั ………………………………………………….E-MAIL: ………………………………………......
2. ทีอ่ ยู่สาํ หรับส่งสินค้า (กรณีต่างจาก ภ.พ. 20)
ทีอ่ ยู่เลขที่ ..................หมู่ ..................ซอย ……….........................................ถนน ................................................
ตําบล ........................อําเภอ ..........................จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ 1 : ..................................โทรศัพท์ 2 : ………...……………… Mobile Phone: ……………….…………...
โทรสาร 1 : ……………………………โทรสาร 2 : ……………………………….
3. วันทําการ ตัง้ แต่วนั ....................... ถึงวัน …………….…. เวลาทําการ ………………….น. ถึง…………………...น.
4. ผูม้ อี าํ นาจลงนามสังซื
่ อ้ (Purchase Order)
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการสังซื
่ อ้ (ถ้ามี) ……………………………………………......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
หมายเหตุ : การสังซื
่ ้อสินค้าต้องใช้ใบ Purchase Order ในทุกกรณี
5. เงื่อนไข / ขัน้ ตอนการชําระเงิน คือ ………………………………………………………….….……………………….
……………………………………………………………………………………………………..…………………………
6. ชื่อเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ของท่านทีท่ าํ หน้าทีด่ า้ นการวางบิลและรับเช็ค คือ
ชื่อ - สกุล …………………………………………………………....... ตําแหน่ง …………………………………………
โทรศัพท์ …………………….…………….……ต่อ ……………….. Mobile …………………………………………….
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7. ชื่อเจ้าของ / ผูบ้ ริหาร / เจ้าหน้าทีท่ ต่ี ดิ ต่อ
ตําแหน่ง

ชื่อ – สกุล

เบอร์ตดิ ต่อ
ภายใน

Mobile

Email

1. เจ้าของ
2. กรรมการผูจ้ ดั การ
3. ผจก.ฝา่ ยจัดซือ้
4. ผจก.ฝา่ ยขาย
5. ผจก.ฝา่ ยบัญชี /
การเงิน
6. เจ้าหน้าทีจ่ ดั ซือ้
7. เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
8. ยอดขายรวมปี ทผ่ี ่านมา ……………...…………......บาท ยอดขายปจั จุบนั เฉลีย่ / เดือน…………………..…......บาท
ยอดขายประมาณไว้สาํ หรับปี น้…
ี …………………………….บาท
9. กลุ่มลูกค้าหลักของท่านคือ
o ผูบ้ ริโภค …………………………%
o สถาบันการศึกษา ………………..%
o หน่วยงานราชการ ……………….%
o องค์กรเอกชน ……………………%
o อื่น ๆ ……………………………..%
10. จํานวนพนักงานทัง้ หมด …………………...คน พนักงานขาย……………………..คน ช่างบริการ…….………….คน
11. โปรดระบุรายชื่อสถาบันการเงินทีท่ ่านใช้บริการ
สถาบันการเงิน
(ชื่อธนาคาร / สาขา)

เลขทีบ่ ญ
ั ชี

ประเภทบัญชี

วงเงิน
ประเภทวงเงิน

วงเงิน (บาท)
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12. ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี าํ นาจและตัวอย่างตราประทับ
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี าํ นาจ

กรรมการผูม้ อี าํ นาจ
ผูม้ อี าํ นาจสังซื
่ อ้

ผูม้ อี าํ นาจในการจ่ายเงิน

ผูม้ อี าํ นาจในการรับสินค้า

ตัวอย่างตราประทับ

ชื่อ – สกุล
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ตําแหน่ง

ตัวอย่างลายมือชื่อ
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เงื่อนไขและข้อตกลงทัวไป
่
ข้าพเจ้า บริษัท / ห้าง / ร้าน .......................................................... ตกลงเข้าเป็ นผู้แทนจําหน่ ายสินค้า หรือ
บริการประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง หรือสินค้าอื่นใด กับบริษทั
พอยซ เทคโนโลยี จํากัด โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงดังนี้
1. ผูแ้ ทนจําหน่ ายประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ าย สินค้าหรือบริการประเภทระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิรค์ และหรือ
ระบบโทรศัพท์เป็ นหลัก
2. ผู้แทนจําหน่ ายได้รบั การจดทะเบียนธุรกิจหรือทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ถูกต้องแล้ว และไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดําเนินจดยกเลิกหรือถูกเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขใบ
ทะเบียนดังกล่าวหรือถูกดําเนินคดี หรือฟื้นฟูกจิ การ หรือมีคาํ สังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย หรือถูกชําระบัญชี
3. ผูแ้ ทนจําหน่ายมีความสามารถบริหารงานและพัฒนาการจัดจําหน่ ายสินค้าให้กบั ทางบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ หรือข้อกําหนดทีบ่ ริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. หากผูแ้ ทนจําหน่ ายมีเว็ปไซต์ ต้องทําการประชาสัมพันธ์ สินค้าของ บริษัทพอยซ เทคโทคโนโลยี จํากัด ในเว็ปไซต์
ของผูแ้ ทนจําหน่ายด้วย
5. ผูแ้ ทนจําหน่ายตกลงจะจําหน่ายสินค้าหรือบริการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต อีกทัง้ จะใช้ความความสามารถทีจ่ ะส่งเสริม
สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ให้เป็ นที่แพร่หลายและให้คํารับรองว่าจะไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็ นการ
เสือ่ มเสีย และกระทบกระเทือนกับการจําหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว
6. ผูแ้ ทนจําหน่ ายยินยอมให้บริษทั ฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ หรือเปิ ดเผย หรือแจ้งข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลด้าน
สินเชื่อหรือข้อมูลอื่นใดทีผ่ แู้ ทนจัดจําหน่ ายมีอยู่กบั บริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ ในการพิจารณาการให้สนิ เชื่อ
แก่ผแู้ ทนจัดจําหน่าย รวมทัง้ ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของบริษทั ฯ ได้ทุกประการ
7. ในกรณีทผ่ี แู้ ทนจัดจําหน่ ายมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลจากเดิมทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ทางบริษทั ฯ อาทิเช่น การเปลีย่ นแปลงชื่อ
หรือสกุลของกรรมการ หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล ได้แก่ การย้ายภูมลิ ําเนาหรือทีอ่ ยู่จากทีไ่ ด้แจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบ
โดยผูแ้ ทนจัดจําหน่ายต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเปลีย่ นแปลง การบอกกล่าวต้องเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
8. ผูแ้ ทนจัดจําหน่ ายตกลงดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าได้ทงั ้ ช่วงจําหน่ ายสินค้า และหลังจําหน่ ายแล้วตามเงื่อนไขการ
รับประกันและข้อกําหนดของการบริการทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
9. ผู้แทนจัดจําหน่ ายจะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการซื้อสินค้าหรือบริการรวมถึงข้อกําหนดการชําระค่าสินค้า หรือ
บริการทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้ได้โดยเคร่งครัด
10. ในกรณีทข่ี าดการติดต่อหรือไม่มกี ารทําธุรกิจร่วมกันภายใน 6 เดือน หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเบือ้ งต้นใน
การเป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่ ายได้ครบถ้วน หรือตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเอกสารทีไ่ ด้จากผู้แทนจัดจําหน่ ายมีขอ้ ความ
เท็จ ถูกเปลีย่ นแปลงแก้ไขโดยมิชอบ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณาบอกเลิกการเป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่ ายโดย
์
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเหตุบอกเลิกการเป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่ ายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ ผูแ้ ทนจัด
จําหน่ายยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณีแต่เพียงฝา่ ยเดียว
11. ผูแ้ ทนจัดจําหน่ ายไม่นําสินค้าหรือบริการของบริษทั ฯ ไปทําธุรกิจทีไ่ ม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์
ของบริษทั ฯ หรือส่งผลเสียหายต่อบริษทั ฯ
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12. เพื่อประโยชน์ ในการการรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลหรือรหัสประจําตัวต่ าง ๆ หรือข้อเท็จ จริงใด ๆ ผู้แทน
จําหน่าย ให้คาํ รับรองต่อบริษทั ฯ ทีจ่ ะไม่เผยแพร่สงิ่ ดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น หน้าทีน่ ้ใี ห้ครอบคลุมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
หรืออาจเกีย่ วข้องกับผูแ้ ทนจัดจําหน่าย ทัง้ ในทางการค้าและส่วนตัว เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษทั ฯ
13. ในกรณีให้จดั ส่งสินค้าผ่านผู้อ่นื กล่าวคือ บริษัทขนส่งหรือผ่านพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่
ผูแ้ ทนจัดจําหน่ายเป็ นผูแ้ จ้ง ผูแ้ ทนจัดจําหน่ ายยินยอมรับผิดชอบทุกกรณีหากพบหรือสันนิษฐานได้ว่าไม่ได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของผูน้ ําส่งนัน้ ๆ และไม่มกี ารตกลงทําประกันการส่งสินค้า และผูแ้ ทนจําหน่ ายยอมรับการรับ
สินค้าถ้ามีการลงนามในใบขนส่ง แทนใบแจ้งหนี้ / ใบกํากับภาษีและถือว่าผูแ้ ทนจําหน่ายได้รบั สินค้าแล้ว
14. กรณีชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการอื่นใดล่าช้าเกินกําหนดเงื่อนไข หรือข้อตกลงการชําระเงิน ผู้แทนจัดจําหน่ าย
ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการชําระหนี้ล่าช้าในอัตรา 2% ต่อเดือนของจํานวนเงินทัง้ หมด
15. บริษทั ฯ จะเป็ นผูก้ ําหนดราคาของสินค้าหรือบริการ ให้ผแู้ ทนจัดจําหน่ ายทราบเป็ นครัง้ คราวของราคาอย่างตํ่าของ
สินค้าหรือบริการ และผูแ้ ทนจัดจําหน่ายจะไม่จาํ หน่ายสินค้าตํ่าไปกว่าราคาอย่างตํ่าทีบ่ ริษทั ฯ ได้กาํ หนดไป

เงื่อนไขการรับประกันทัวไป
่
• การรับประกันสินค้าจะเริม่ นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า
• ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จะได้รบั การรับประกันในกรณีทอ่ี าการชํารุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง
อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านัน้
• ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จะต้องมีสติ๊กเกอร์แสดงวันหมดการรับประกันและไม่มรี อยฉีกขาด ในกรณีทผ่ี ูซ้ อ้ื
ต้องการการคุม้ ครองการรับประกันผลิตภัณฑ์
• ทางบริษทั ฯ มีสทิ ธิในการคิ
ดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกัน ตามอาการเสียต่าง ๆ
์
ถึงแม้ว่าอาการเสียนัน้ ๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
• เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มผี ลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ทจ่ี าํ หน่ายโดย บริษทั พอยซ เทคโนโลยี จํากัด หรือตัวแทน
จําหน่ายของ บริษทั พอยซ เทคโนโลยี จํากัด เท่านัน้
• ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการทัง้ หมด เป็ นหน้าทีข่ องลูกค้าทีต่ อ้ งสํารองข้อมูลค่าการติดตัง้ ของลูกค้าก่อนทีจ่ ะส่ง
ผลิตภัณฑ์เข้ารับการบริการ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของโปรแกรมหรือข้อมูล
ใด ๆ ทัง้ สิน้
• สินค้าทุกประเภทต้องมารับบริการตรวจซ่อมทีศ่ นู ย์บริการ
• การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งในการส่งผลิตภัณฑ์มายังศูนย์บริการ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าขนส่งและความ
เสีย่ ง กรณีทผ่ี ลิตภัณฑ์ชาํ รุดหรือสูญหายในระหว่างการขนส่ง

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รบั ประกัน
• ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ การใช้งานทีผ่ ดิ วิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบํารุง การติดตัง้ การปรับ
หรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก
ขัน้ ตอนกระบวนการใช้ซง่ึ ระบุไว้ในคู่มอื การใช้ผลิตภัณฑ์
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• อาการเสียหรือความเสียหาย หรือการทํางานทีผ่ ดิ ปกติอนั เนื่องมาจากการกระแทก การทําของเหลวหรืออาหารหกใส่
ผลิตภัณฑ์หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ นํ้ าท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้า ผิดไปจากที่
บริษทั ฯ กําหนด
• การสึกหรอโดยทัวไปตามอายุ
่
การใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึน้ สนิม หรือรอยเปรอะเปื้ อน และภัยจากสัตว์
หรือแมลงกัดแทะ
• รอยขูดขีดและความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิวและส่วนประกอบภายนอกทีเ่ กิดจากการใช้งานของลูกค้า
• การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิน้ ส่วนประกอบทีห่ ายไปหลังจากเลยกําหนด 7 วัน นับจากวันทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์
• ส่วนประกอบใด ๆ ซึ่งถู กเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ ได้จดั จําหน่ า ยหรือผลิต ภัณฑ์ซ่งึ ถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รบั การ
ซ่อมแซมจากพนักงานใด ๆ ทีไ่ ม่ใช่พนักงานจากทาง บริษทั พอยซ เทคโนโลยี จํากัด
• หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่าหรือทําลาย และสติ๊กเกอร์รบั ประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ฉีกขาด
หรือลบทิง้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

Dead on Arrival (DOA)
ในกรณีทส่ี นิ ค้าชํารุดหรือไม่สามารถใช้งานได้หรือมีอาการขัดข้อง หรือเสีย ภายใน 7 วัน หลังจากวันทีไ่ ด้รบั สินค้า
(ตรวจสอบเอกสารจากใบเสร็จรับเงิน, ใบกํากับภาษี หรือใบส่งของ) ในกรณีน้ถี อื ว่าเป็ น DOA
บริษัทพอยซ เทคโนโลยี จํากัด จะทําการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทดแทน ซึ่งเป็ นสินค้ารุ่นเดียวกันหรือรุ่นที่ดกี ว่า
ให้แก่ลูกค้า การจัดส่งสินค้าทดแทน ในกรณี DOA ทางลูกค้าสามารถมารับสินค้าภายใน 3 วันทําการ นับจากทําการ
ตรวจสอบเอกสารและสินค้า หรืออาจจะมีความล่าช้าอันเนื่องจากขัน้ ตอนการตรวจสอบและการจัดหาสินค้า
สินค้าที่ส่งคืนจะต้องถูกส่งคืนครบภายใต้บรรจุหบี ห่อ หมายเลขกล่องและตัวเครื่องจะต้องตรงกัน, คู่มือและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นเสมือนเมื่อรับสินค้า มิฉะนัน้ จะไม่อยู่ในการรับประกัน DOA ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ น
์
สินค้าตัวใหม่แก่ลกู ค้า
การรับประกัน DOA นี้ไม่ควบคุมถึงความเสียหายซึง่ เกิดจากอุบตั เิ หตุ, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลง
ซ่อมแซมการแก้ไข, การติดตัง้ และทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลหรือข้อความทีไ่ ด้ให้แก่บริษทั ฯ และข้าพเจ้าเข้าใจข้อความ, ข้อตกลง, เงื่อนไขทัง้ หมด
โดยตลอด แล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์จงึ ได้ลงลายชื่อไว้เป็ นสําคัญ
ลงชื่อ ………….……………….….………..…..
(…………………….…..…………..……..)
..…….…/…...……/…..…..
ผูม้ อี าํ นาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
ตราประทับบริษทั

