ใบสมัคร ผู้แทนจำหน่ ำย (Dealer)
ข้ อกำหนดเบื้องต้นในกำรเป็ นผู้แทนจำหน่ ำย
• ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรื อระบบเน็ตเวิร์คเป็ นหลัก
• สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการสัง่ ซื้อสิ นค้า การส่งสิ นค้า และการชาระเงินได้
• สามารถดูแลลูกค้าได้ท้ งั ก่อนและหลังจาหน่ายสิ นค้า
• มีความสามารถในการบริ หารและพัฒนาธุรกิจในการเป็ นตัวแทนจาหน่ายให้กบั บริ ษทั พอยซ เทคโนโลยี จากัด ได้อย่าง
ต่อเนื่อง (ต้องมีการซื้อขายอย่างน้อยทุก 6 เดือน)
• สามารถส่งเอกสารในการสมัครได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่บริ ษทั พอยซ เทคโนโลยี จากัด ได้กาหนด
• สามารถแสดงข้อมูลสิ นค้าของทางบริ ษทั พอยซ เทคโนโลยี จากัด บนหน้าเว็ปไซต์ของบริ ษทั ท่าน
ข้ อกำหนดเบื้องต้นในกำรชำระเงินและกำรจัดส่ งสินค้ ำ
กำรชำระเงิน จะต้องชาระเงินเป็ นเงินสด เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรื อชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริ ษทั
พอยซ เทคโนโลยี จากัด ก่อนทาการรับหรื อส่งสิ นค้า
กำรจัดส่ ง
• กรุงเทพฯ
- จัดส่ งสินค้ ำฟรี สาหรับการสัง่ ซื้อสิ นค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % )
- หากยอดการสัง่ ซื้อสิ นค้าต่ากว่าที่กาหนด ผูแ้ ทนจาหน่ายต้องมารับสิ นค้าที่บริ ษทั พอยซ เทคโนโลยี จากัด
หรื อเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสิ นค้า
• ต่ ำงจังหวัด
- การจัดส่งสิ นค้า จะคิดค่าบริ การตามระยะทางและน้ าหนัก (ขั้นต่าที่ประมาณ 200 บาทต่อกล่อง)โดยผูแ้ ทนจาหน่ายเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
**การจัดส่งสิ นค้าแบบพัสดุไปรษณี ย ์ และระบบขนส่งมวลชน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการขนส่ง**
หลักฐำนในกำรสมัครตัวแทนจำหน่ ำย
• แบบฟอร์มการสมัครผูแ้ ทนจาหน่าย
• ภ.พ. 01 หรื อ ภ.พ. 20 หรื อ ภ.พ. 09
• สาเนาบัตรประชาชน ของผูม้ ีอานาจ – สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอานาจ
• สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
• แผนที่ต้งั บริ ษทั และสถานที่ส่งของ
• หนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์มายัง บริ ษทั พอยซ เทคโนโลยี จากัด 76 สุขมุ วิท ซอย 2
เขต คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

ข้ อมูลของผู้สมัครตัวแทนจำหน่ ำย “Dealer”
1. ชื่อบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน/ร้าน/ สถานประกอบการ ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ภพ.20)
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………..…………………...………………………………
Company Name (English) ………………………………………………………….………………………………………………
ที่อยูเ่ ลขที่………………………..หมู่……...……ซอย......…………………………….ถนน……………………………………......
ตาบล…………………………..อาเภอ……………..……………จังหวัด……...…………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………...…...
โทรศัพท์ 1: ………………………….…..โทรศัพท์ 2: …………………………… Mobile Phone: ……………….………………
โทรสาร 1: ……………………………….โทรสาร 2: …………………………….
Website ของบริ ษทั ………………………………………………………………………………………………………………
2. ที่อยูส่ าหรับจัดส่งสิ นค้า (กรณี ต่างจาก ภพ.20)
ที่อยูเ่ ลขที่………………………..หมู่……...……ซอย......…………………………….ถนน……………………………………......
ตาบล…………………………..อาเภอ……………..……………จังหวัด……...…………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………...…...
โทรศัพท์ 1: ………………………….…..โทรศัพท์ 2: …………………………… Mobile Phone: ……………….………………
โทรสาร 1: ……………………………….โทรสาร 2: …………………………….
3. ทางบริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่ายต้องการรับข่าวสารผ่านทางช่องทางใด  Facebook / Line@ โทรศัพท์
 Email …………………………………………………………………………………………………………………………
4. ชื่อเจ้าของ / ผูบ้ ริ หาร / เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ
ตาแหน่ง
เจ้าของกิจการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผจก.ฝ่ ายจัดซื้ อ
ผจก.ฝ่ ายขาย
ผจก.ฝ่ ายบัญชี/การเงิน
ผจก. ฝ่ าย IT
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ชื่อ-สกุล

Mobile
Phone

Email

ต้องการรับขาวสารหรือไม

YES

NO

5. ยอดขายรวมปี ที่ผา่ นมา…………………………………บาท ยอดขายปั จจุบนั เฉลี่ย/เดือน……………………………….…บาท
ยอดขายประมาณไว้สาหรับปี นี้……………………………….บาท

6. กลุ่มลูกค้าหลักของท่านคือ
ผูบ้ ริ โภค
หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ

………………%
………………%
………………%

สถาบันการศึกษา
องค์กรเอกชน

………………%
………………%

7. จานวนพนักงานทั้งหมด ………………….. คน พนักงานขาย……………………คน ช่างบริ การ……………………คน
8. สิ นค้า/บริ การหลักของทางบริ ษทั
 ตูส้ าขาโทรศัพท์ (โปรดระบุยหี่ อ้ ) ……………………………………………………………………………..………
 หัวเครื่ องโทรศัพท์ (โปรดระบุยหี่ อ้ ) ………………………………………………………………………..…………
 ระบบ Video Conference (โปรดระบุยหี่ อ้ ) ……………………………………………………………………………
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………

9. โปรดระบุรายชื่อสถาบันการเงินที่ท่านใช้บริ การ
สถาบันการเงิน
(ชื่อ ธนาคาร/สาขา)

เลขที่บญั ชี

ประเภทบัญชี

10. ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจ และตัวอย่างตราประทับ
ตัวอย่ ำงลำยมือชื่ อผู้มอี ำนำจ

ตัวอย่ ำงตรำประทับ

11. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจ ตาแหน่ง และตัวอย่างลายมือชื่อ
กรรมกำรผู้มอี ำนำจ

ชื่ อ-สกุล
1.

ผู้มอี ำนำจสั่งซื้อ

2.
3.
1.

ผู้มอี ำนำจจ่ ำยเงิน

2.
3.

ผู้มอี ำนำจใน
กำรรับสินค้ ำ

1.
2.
3.

ผู้มอี ำนำจในกำร
จ่ ำยเช็ค

1.
2.

ตำแหน่ ง

ตัวอย่ ำงลำยมือชื่ อ

เงื่อนไขและข้ อตกลงทัว่ ไป

ข้าพเจ้าบริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน…………………………………………………………...ตกลงเข้าเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายสิ นค้า
หรื อบริ การประเภทผลิตภัณฑ์เครี่ องโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง หรื อสิ นค้าอื่นใด กับบริ ษทั
พอยซ เทคโนโลยี จากัด จากัด โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงดังนี้
1. ผูแ้ ทนจาหน่ายประกอบธุรกิจการจัดจาหน่าย สิ นค้า หรื อบริ การประเภทระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค และระบบโทรศัพท์
เป็ นหลัก
2. ผูแ้ ทนจาหน่ายได้รับการจดทะเบียนธุรกิจ หรื อทะเบียนการค้า หรื อ ทะเบียนพาณิ ชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิ ชย์ถูกต้องแล้วและไม่ได้อยูใ่ นช่วงเวลาดาเนินจดยกเลิกหรื อถูกเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบทะเบียนดังกล่าว หรื อถูก
ดาเนินคดี หรื อฟื้ นฟูกิจการ หรื อมีคาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อล้มละลาย หรื อถูกชาระบัญชี
3. ผูแ้ ทนจาหน่ายมีความสามารถบริ หารงานและพัฒนาการจัดจาหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ
หรื อตามข้อกาหนดที่บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ผูแ้ ทนจาหน่ายตกลงจะจาหน่ายสินค้า หรื อบริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต อีกทั้งจะใช้ความรู ้ความสามารถที่จะส่งเสริ มสิ นค้า
หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นที่แพร่ หลาย และให้คารับรองว่าจะไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็ นการเสื่ อมเสี ย และ
กระทบกระเทือนกับการจาหน่ายสิ นค้าดังกล่าวแล้ว
5. ผูแ้ ทนจาหน่ายยินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ หรื อเปิ ดเผย หรื อแจ้ง ข้อมูลส่วนตัว หรื อข้อมูลด้านสิ นเชื่อ หรื อ
ข้อมูลอื่นใดที่ผแู ้ ทนจัดจาหน่ายมีอยูก่ บั บริ ษทั ฯเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ในการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ผแู ้ ทนจัดจาหน่าย
รวมทั้งประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของบริ ษทั ฯได้ทุกประการ
6. ในกรณี ที่ผแู ้ ทนจัดจาหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิมที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อสกุลของ
กรรมการ หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ การย้ายภูมิลาเนา หรื อที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งให้แก่บริ ษทั ฯทราบ โดยผูแ้ ทนจัดจาหน่ายต้อง
แจ้งให้บริ ษทั ฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง การบอกกล่าวต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. ผูแ้ ทนจัดจาหน่ายตกลงดูแล และให้บริ การแก่ลูกค้าได้ ทั้งช่วงจาหน่ายสิ นค้าและหลังจาหน่ายสิ นค้าแล้วตามเงื่อนไขการ
รับประกันและข้อกาหนดของการบริ การที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้โดยเคร่ งคัด
8. ผูแ้ ทนจัดจาหน่ายจะต้อง ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการซื้อสิ นค้า หรื อบริ การ รวมถึงข้อกาหนดการชาระเงินค่าสิ นค้า หรื อบริ การที่
บริ ษทั ฯกาหนดไว้ได้โดยเคร่ งคัด
9. กรณี ใช้เงื่อนไขเครดิต ผูแ้ ทนจาหน่ายตกลงทาหนังสื อค้ าประกัน หรื อจัดหาบุคคลที่บริ ษทั ฯยอมรับค้ าประกันภาระหนี้ที่จะ
เกิดขึ้นจากการทาธุรกิจตามที่ระบุในหนังสื อค้ าประกัน โดยบุคคลผูค้ ้ าประกันต้องเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการทาธุรกิจ
ไม่เป็ นบุคคลทุพลภาพ หรื อต้องดาเนินคดีใด หรื อบุคคลที่กาลังถูกฟ้องเป็ นบุคคลล้มละลาย และบริ ษทั ฯยอมรับ
10. ในกรณี ที่ขาดการติดต่อหรื อไม่มีการทาธุรกิจร่ วมกันภายใน 6 เดือน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเบื้องต้นในการเป็ น
ผูแ้ ทนจัดจาหน่ายได้ครบถ้วน หรื อตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเอกสารที่ได้จากผูแ้ ทนจัดจาหน่ายมีขอ้ ความเท็จ ถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไขโดยมิชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาบอกเลิกการเป็ นผูแ้ ทนจัดจาหน่ายโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเหตุ
บอกเลิกการเป็ นผูแ้ ทนจัดจาหน่ายก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ ผูแ้ ทนจัดจาหน่ายยินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นทุกกรณี แต่เพียงฝ่ ายเดียว
11. ผูแ้ ทนจัดจาหน่ายไม่นาสิ นค้า หรื อบริ การของบริ ษทั ฯไปทาธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง หรื อผิดกฎหมาย หรื อผิดวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ฯ หรื อส่งผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ

12. เพื่อประโยชน์ในการการรักษาความลับทางการค้า ข้อมูล หรื อรหัสประจาตัวต่าง ๆ หรื อข้อเท็จจริ งใด ๆ ผูแ้ ทนจัดจาหน่ายให้คา
รับรองต่อบริ ษทั ฯที่จะไม่เผยแพร่ สิ่งดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น หน้าที่น้ ีให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื ออาจเกี่ยวข้องกับ
ผูแ้ ทนจัดจาหน่าย ทั้งในทางการค้า และส่วนตัว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริ ษทั ฯ
13. ในกรณี ให้จดั ส่งสิ นค้าผ่านผูอ้ ื่นกล่าวคือ บริ ษทั ขนส่ง หรื อผ่านพนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอื่นที่ผแู ้ ทนจัด
จาหน่ายเป็ นผูแ้ จ้ง ผูแ้ ทนจัดจาหน่ายยินยอมรับผิดชอบทุกกรณี หากพบ หรื อสันนิษฐานได้วา่ ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ของผูน้ าส่งนั้นๆ และไม่มีการตกลงทาประกันการส่งสิ นค้า และผูแ้ ทนจาหน่ายยอมรับการรับสิ นค้าถ้ามีการลงนามในใบขนส่ง
แทนใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี และถือว่าผูแ้ ทนจาหน่ายได้รับสิ นค้าแล้ว
14. กรณี ชาระเงินค่าสิ นค้า หรื อบริ การอื่นใดล่าช้าเกินกาหนดเงื่อนไข หรื อข้อตกลงการชาระเงิน ผูแ้ ทนจัดจาหน่ายยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียมการชาระหนี้ล่าช้าในอัตรา 2% ต่อเดือนของจานวนเงินทั้งหมด
15. บริ ษทั ฯจะเป็ นผูก้ าหนดราคาของสิ นค้า หรื อบริ การ ให้ผแู ้ ทนจัดจาหน่ายทราบเป็ นครั้งคราวของราคาอย่างต่าของสิ นค้า หรื อ
บริ การ และผูแ้ ทนจัดจาหน่ายจะไม่จาหน่ายสิ นค้าต่าไปกว่าราคาอย่างต่าที่บริ ษทั ฯได้กาหนดไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล หรื อข้อความที่ได้ให้แก่บริ ษทั ฯ และข้าพเจ้าเข้าใจข้อความ, ข้อตกลง, เงื่อนไขทั้งหมดโดยตลอดแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ ………….……………….….………..….
(…………………….…..…………..…….. )
..…….…/…...…./…..…..
ผูม้ ีอานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ
ตราประทับบริ ษทั

