
           ใบสมัคร ผู้แทนจ ำหน่ำย (Dealer) 
 
ข้อก ำหนดเบ้ืองต้นในกำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำย 

• ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์หรือระบบเน็ตเวร์ิคเป็นหลกั  

• สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการสัง่ซ้ือสินคา้ การส่งสินคา้ และการช าระเงินได ้ 

• สามารถดูแลลูกคา้ไดท้ั้งก่อนและหลงัจ าหน่ายสินคา้ 

• มีความสามารถในการบริหารและพฒันาธุรกิจในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายใหก้บับริษทั พอยซ เทคโนโลย ีจ ากดั ไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง (ตอ้งมีการซ้ือขายอยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน) 

• สามารถส่งเอกสารในการสมคัรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีบริษทั พอยซ เทคโนโลย ีจ ากดั ไดก้ าหนด 

• สามารถแสดงขอ้มูลสินคา้ของทางบริษทั พอยซ เทคโนโลย ีจ ากดั บนหนา้เวป็ไซตข์องบริษทัท่าน 

ข้อก ำหนดเบ้ืองต้นในกำรช ำระเงนิและกำรจดัส่งสินค้ำ 
กำรช ำระเงนิ จะตอ้งช าระเงินเป็นเงินสด เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของบริษทั 
พอยซ เทคโนโลย ีจ ากดั ก่อนท าการรับหรือส่งสินคา้ 
กำรจดัส่ง 

• กรุงเทพฯ 

- จดัส่งสินค้ำฟรี ส าหรับการสัง่ซ้ือสินคา้ตั้งแต ่5,000 บาทข้ึนไป (ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % )  

- หากยอดการสัง่ซ้ือสินคา้ต ่ากวา่ท่ีก าหนด ผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งมารับสินคา้ท่ีบริษทั พอยซ เทคโนโลย ีจ ากดั 
         หรือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ 

• ต่ำงจงัหวดั  

-  การจดัส่งสินคา้ จะคิดค่าบริการตามระยะทางและน ้ าหนกั (ขั้นต ่าท่ีประมาณ 200 บาทต่อกล่อง)โดยผูแ้ทนจ าหน่ายเป็น
ผูรั้บผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

**การจดัส่งสินคา้แบบพสัดุไปรษณีย ์และระบบขนส่งมวลชน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบ ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหวา่งการขนส่ง** 
 
หลกัฐำนในกำรสมคัรตวัแทนจ ำหน่ำย 

• แบบฟอร์มการสมคัรผูแ้ทนจ าหน่าย 

• ภ.พ. 01 หรือ ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ. 09 

• ส าเนาบตัรประชาชน ของผูมี้อ านาจ – ส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อ านาจ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

• แผนท่ีตั้งบริษทัและสถานท่ีส่งของ 

• หนงัสือรับรองบริษทั ฯ ท่ีมีอายไุม่เกิน  6 เดือน   
 

 

ส่งแบบฟอร์มใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบท่ีไดล้งนามรับรองสมบูรณ์มายงั บริษทัพอยซ เทคโนโลย ีจ ากดั 76 สุขมุวทิ ซอย 2  

เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 



ข้อมูลของผู้สมคัรตวัแทนจ ำหน่ำย “Dealer” 

1. ช่ือบริษทั/หา้งหุน้ส่วน/ร้าน/ สถานประกอบการ ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย (ภพ.20)
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………..…………………...……………………………… 
Company Name (English) ………………………………………………………….……………………………………………… 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี………………………..หมู่……...……ซอย......…………………………….ถนน……………………………………...... 
ต าบล…………………………..อ าเภอ……………..……………จงัหวดั……...…………………รหสัไปรษณีย…์…………...…... 
โทรศพัท ์1: ………………………….…..โทรศพัท ์2: …………………………… Mobile Phone: ……………….……………… 
โทรสาร 1: ……………………………….โทรสาร 2: ……………………………. 
Website ของบริษทั ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่ีอยูส่ าหรับจดัส่งสินคา้ (กรณีต่างจาก ภพ.20)
ท่ีอยูเ่ลขท่ี………………………..หมู่……...……ซอย......…………………………….ถนน……………………………………...... 
ต าบล…………………………..อ าเภอ……………..……………จงัหวดั……...…………………รหสัไปรษณีย…์…………...…... 
โทรศพัท ์1: ………………………….…..โทรศพัท ์2: …………………………… Mobile Phone: ……………….……………… 
โทรสาร 1: ……………………………….โทรสาร 2: ……………………………. 

3. ทางบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งการรับข่าวสารผา่นทางช่องทางใด   Facebook / Line@ โทรศพัท์
 Email ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ช่ือเจา้ของ / ผูบ้ริหาร / เจา้หนา้ท่ีท่ีติดต่อ

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ 
Mobile 
Phone 

Email 
ตอ้งการรับขาวสารหรือไม 
YES NO 

เจา้ของกิจการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผจก.ฝ่ายจดัซ้ือ 

ผจก.ฝ่ายขาย 

ผจก.ฝ่ายบญัชี/การเงิน 

ผจก. ฝ่าย IT 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 



5. ยอดขายรวมปีท่ีผา่นมา…………………………………บาท  ยอดขายปัจจุบนั เฉล่ีย/เดือน……………………………….…บาท 
ยอดขายประมาณไวส้ าหรับปีน้ี……………………………….บาท 
 
 

6. กลุ่มลูกคา้หลกัของท่านคือ 
                 ผูบ้ริโภค  ………………%  สถาบนัการศึกษา ………………% 
                 หน่วยงานราชการ   ………………%  องคก์รเอกชน  ………………% 
                 อ่ืน ๆ                 ………………% 
 
7. จ านวนพนกังานทั้งหมด ………………….. คน พนกังานขาย……………………คน ช่างบริการ……………………คน   

 
8. สินคา้/บริการหลกัของทางบริษทั 

          ตูส้าขาโทรศพัท ์(โปรดระบุยีห่อ้) ……………………………………………………………………………..……… 
                  หวัเคร่ืองโทรศพัท ์(โปรดระบุยีห่อ้) ………………………………………………………………………..………… 
                  ระบบ Video Conference (โปรดระบุยีห่อ้) …………………………………………………………………………… 
                  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. โปรดระบุรายช่ือสถาบนัการเงินท่ีท่านใชบ้ริการ  

 
สถาบนัการเงิน เลขท่ีบญัชี ประเภทบญัชี 

(ช่ือ ธนาคาร/สาขา) 
   
   
   
 
 
10. ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อ  านาจ และตวัอยา่งตราประทบั  
 

ตวัอย่ำงลำยมือช่ือผู้มอี ำนำจ 
 
 

 ตวัอย่ำงตรำประทบั 

 
 
 
 
 

 



 
11. ตวัอยา่งลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ านาจ ต าแหน่ง และตวัอยา่งลายมือช่ือ 

 

กรรมกำรผู้มอี ำนำจ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ตวัอย่ำงลำยมือช่ือ 

 
ผู้มอี ำนำจส่ังซ้ือ 
 

1.   

2.   

3.   

 
ผู้มอี ำนำจจ่ำยเงนิ 
 

1.   

2.   

3.   

ผู้มอี ำนำจใน 
กำรรับสินค้ำ 

1.   

2.   

3.   

ผู้มอี ำนำจในกำร 
จ่ำยเช็ค 

1.   

2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เง่ือนไขและข้อตกลงทัว่ไป 
 
 

ขา้พเจา้บริษทั/หา้งฯ/ร้าน…………………………………………………………...ตกลงเขา้เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้  
หรือบริการประเภทผลิตภณัฑเ์คร่ีองโทรศพัท ์ ระบบโทรศพัท์ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง หรือสินคา้อ่ืนใด กบับริษทั       
พอยซ เทคโนโลย ีจ ากดั จ ากดั โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงดงัน้ี  
 
1. ผูแ้ทนจ าหน่ายประกอบธุรกิจการจดัจ าหน่าย สินคา้ หรือบริการประเภทระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวร์ิค และระบบโทรศพัท์

เป็นหลกั 
2. ผูแ้ทนจ าหน่ายไดรั้บการจดทะเบียนธุรกิจ หรือทะเบียนการคา้ หรือ ทะเบียนพาณิชยจ์ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวง

พาณิชยถู์กตอ้งแลว้และไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงเวลาด าเนินจดยกเลิกหรือถูกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขใบทะเบียนดงักล่าว หรือถูก
ด าเนินคดี หรือฟ้ืนฟกิูจการ หรือมีค าสัง่พิทกัษท์รัพย ์หรือลม้ละลาย หรือถูกช าระบญัชี 

3. ผูแ้ทนจ าหน่ายมีความสามารถบริหารงานและพฒันาการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัฯไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
หรือตามขอ้ก าหนดท่ีบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

4. ผูแ้ทนจ าหน่ายตกลงจะจ าหน่ายสินคา้ หรือบริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อีกทั้งจะใชค้วามรู้ความสามารถท่ีจะส่งเสริมสินคา้ 
หรือบริการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลาย และใหค้  ารับรองวา่จะไม่กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดใหเ้ป็นการเส่ือมเสีย และ
กระทบกระเทือนกบัการจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวแลว้ 

5. ผูแ้ทนจ าหน่ายยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ หรือเปิดเผย หรือแจง้ ขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูลดา้นสินเช่ือ หรือ
ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีผูแ้ทนจดัจ าหน่ายมีอยูก่บับริษทัฯเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ในการพิจารณาการใหสิ้นเช่ือแก่ผูแ้ทนจดัจ าหน่าย 
รวมทั้งประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัฯไดทุ้กประการ 

6. ในกรณีท่ีผูแ้ทนจดัจ าหน่ายมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลจากเดิมท่ีไดใ้หไ้วก้บับริษทัฯ อาทิเช่น  การเปล่ียนแปลงช่ือหรือสกลุของ
กรรมการ  หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลู ไดแ้ก่ การยา้ยภูมิล าเนา หรือท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ใหแ้ก่บริษทัฯทราบ โดยผูแ้ทนจดัจ าหน่ายตอ้ง
แจง้ใหบ้ริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง การบอกกล่าวตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

7. ผูแ้ทนจดัจ าหน่ายตกลงดูแล และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ได ้ ทั้งช่วงจ าหน่ายสินคา้และหลงัจ าหน่ายสินคา้แลว้ตามเง่ือนไขการ
รับประกนัและขอ้ก าหนดของการบริการท่ีบริษทัฯ ก าหนดไวโ้ดยเคร่งคดั 

8. ผูแ้ทนจดัจ าหน่ายจะตอ้ง ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการซ้ือสินคา้ หรือบริการ  รวมถึงขอ้ก าหนดการช าระเงินค่าสินคา้ หรือบริการท่ี
บริษทัฯก าหนดไวไ้ดโ้ดยเคร่งคดั 

9. กรณีใชเ้ง่ือนไขเครดิต ผูแ้ทนจ าหน่ายตกลงท าหนงัสือค ้าประกนั หรือจดัหาบุคคลท่ีบริษทัฯยอมรับค ้าประกนัภาระหน้ีท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการท าธุรกิจตามท่ีระบุในหนงัสือค ้าประกนั โดยบุคคลผูค้  ้าประกนัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการท าธุรกิจ 
ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ หรือตอ้งด าเนินคดีใด หรือบุคคลท่ีก าลงัถูกฟ้องเป็นบุคคลลม้ละลาย และบริษทัฯยอมรับ 

10. ในกรณีท่ีขาดการติดต่อหรือไม่มีการท าธุรกิจร่วมกนัภายใน 6 เดือน หรือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ในการเป็น
ผูแ้ทนจดัจ าหน่ายไดค้รบถว้น หรือตรวจสอบแลว้พบวา่ขอ้มูลเอกสารท่ีไดจ้ากผูแ้ทนจดัจ าหน่ายมีขอ้ความเทจ็ ถูกเปล่ียนแปลง
แกไ้ขโดยมิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบอกเลิกการเป็นผูแ้ทนจดัจ าหน่ายโดยแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และหากเหตุ
บอกเลิกการเป็นผูแ้ทนจดัจ าหน่ายก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ผูแ้ทนจดัจ าหน่ายยนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนทุกกรณีแต่เพียงฝ่ายเดียว 

11. ผูแ้ทนจดัจ าหน่ายไม่น าสินคา้ หรือบริการของบริษทั ฯไปท าธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือผดิกฎหมาย หรือผิดวตัถุประสงคข์องบริษทั
ฯ หรือส่งผลเสียหายต่อบริษทัฯ 



12. เพ่ือประโยชนใ์นการการรักษาความลบัทางการคา้ ขอ้มูล หรือรหสัประจ าตวัต่าง ๆ หรือขอ้เทจ็จริงใด ๆ ผูแ้ทนจดัจ าหน่ายใหค้  า
รับรองต่อบริษทัฯท่ีจะไม่เผยแพร่ส่ิงดงักล่าวไปยงับุคคลอ่ืน หนา้ท่ีน้ีใหค้รอบคลุมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจเก่ียวขอ้งกบั
ผูแ้ทนจดัจ าหน่าย ทั้งในทางการคา้ และส่วนตวั เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัฯ 

13. ในกรณีใหจ้ดัส่งสินคา้ผา่นผูอ่ื้นกล่าวคือ บริษทัขนส่ง  หรือผา่นพนกังาน หรือตวัแทนของบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนท่ีผูแ้ทนจดั
จ าหน่ายเป็นผูแ้จง้ ผูแ้ทนจดัจ าหน่ายยนิยอมรับผดิชอบทุกกรณีหากพบ หรือสนันิษฐานไดว้า่ไม่ไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่อ
ของผูน้ าส่งนั้นๆ  และไม่มีการตกลงท าประกนัการส่งสินคา้ และผูแ้ทนจ าหน่ายยอมรับการรับสินคา้ถา้มีการลงนามในใบขนส่ง 
แทนใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษี และถือวา่ผูแ้ทนจ าหน่ายไดรั้บสินคา้แลว้ 

14. กรณีช าระเงินค่าสินคา้ หรือบริการอ่ืนใดล่าชา้เกินก าหนดเง่ือนไข หรือขอ้ตกลงการช าระเงิน ผูแ้ทนจดัจ าหน่ายยนิยอมช าระ
ค่าธรรมเนียมการช าระหน้ีล่าชา้ในอตัรา 2% ต่อเดือนของจ านวนเงินทั้งหมด 

15. บริษทั ฯจะเป็นผูก้  าหนดราคาของสินคา้ หรือบริการ ใหผู้แ้ทนจดัจ าหน่ายทราบเป็นคร้ังคราวของราคาอยา่งต ่าของสินคา้ หรือ
บริการ และผูแ้ทนจดัจ าหน่ายจะไม่จ าหน่ายสินคา้ต ่าไปกวา่ราคาอยา่งต ่าท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดไป 
 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล หรือขอ้ความท่ีไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ และขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความ, ขอ้ตกลง, เง่ือนไขทั้งหมดโดยตลอดแลว้ 

เห็นวา่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงไดล้งลายช่ือไวเ้ป็นส าคญั  
 

 
 

                           ลงช่ือ ………….……………….….………..….  
   (…………………….…..…………..…….. ) 

                                              ..…….…/…...…./…..….. 
 

               ผูมี้อ  านาจลงนาม/เจา้ของกิจการ 
 
 

 
 
 

 

ตราประทบับริษทั 
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