
ใบสมัครตัวแทนจําหนาย 
 

การสมัครเปน Dealer 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1.สําเนาทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม ภพ.20,ภพ.01 หรือ ภพ.09 
   ( ภพ.01 และ ภพ.09 ใชในกรณีที่มกีารแกไข หรือเพิม่ที่อยูและยังไมไดรับ ภพ.20 ฉบับลาสุด) 
2.สําเนาหนังสือรับรองของบริษัท ฉบับลาสุด พรอมทั้งวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกจิทางดานคอมพิวเตอร 
อิเล็กทรอนิกส กลองวงจรปด ตูสาขาโทรศัพท 
3.สําเนาใบทะเบียนการคาจากกระทรวงพานิชย 
4.สําเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
5.สําเนาทะเบยีนบานของคณะกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
6.แผนที่สถานที่สงสินคา 
 

 หมายเหต ุ เอกสารในขอ 1-3 จะตองใหผูเซ็นตรับรองเปนบุคคลในสําเนาบัตรประชาชน และทะเบยีนบานเทานั้น 
 

ขอกําหนดเบื้องตนในการเปนตัวแทนจําหนาย 
1. ตองทําธุรกิจจดัจําหนายสินคาอุปกรณช้ินสวนคอมพิวเตอร และอิเล็คทรอนิคส เปนหลัก 
2. ตองจดทะเบียนการคากับกรมการคาอยางถูกตอง และไมไดอยูในชวงเวลาดําเนนิการจดทะเบยีนยกเลิก หรือถูกเพิกถอน

ใบทะเบยีนการคา 
3. ตองมีความสามารถบริหารงาน พัฒนาการจัดจําหนายสินคาใหกับบริษัทไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ หรือตามที่

บริษัทแจงใหทราบ 
4. ตัวแทนจําหนายตองยินยอมใหบริษัทตรวจสอบรายละเอียดตางๆ และเปดเผยขอมูลสวนตัว เครดิต หรือขอมูลอ่ืนใดที่

ตัวแทนจําหนายมีอยูกับบรษิัท เพื่อบริษัทจะใชในการพจิารณาใหเครดิตแกตวัแทนจําหนาย รวมถึงประโยชนในดาน
อ่ืนๆของบริษัท 

5. ตัวแทนจําหนายตองแจงใหบริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารประกอบการพิจารณา 
6. สามารถดูแล ปฏิบัติตอลูกคาทั้งชวงจําหนายสินคา และหลังจําหนายสินคา ตามเงื่อนไขการรับประกัน และขอกําหนด

ของบริการที่บริษัทกําหนดไวไดโดยเครงครัด 
7. สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการซื้อสินคา และขอกําหนดการชําระเงินที่บริษัทกําหนดไวโดยเครงครัด 
8. ตัวแทนจําหนายตองสงบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขารวมกิจกรรม และฝกอบรมตามที่บริษัทจะจดัขึ้น โดยทาง

บริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาทุกครั้ง 
9. ผูบริหารกิจการตองค้ําประกนั หรือจัดใหมกีารค้ําประกันภาระหนี้สินทีจ่ะเกิดขึ้นจากการทําธุรกิจตามที่ระบุในสญัญาค้ํา

ประกัน โดยบุคคลที่ค้ําประกันตองเปนบคุคลที่มีความสามารถในการทําธุรกิจ ตองไมเปนบุคคลทุพลภาพ หรือตองคดี
ใด หรือ ไมเปนบุคคลที่กําลังถูกฟองลมละลาย 

10.บริษัทมีสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกการเปนตัวแทนจาํหนายโดยจะแจงใหทราบลวงหนา ในกรณทีี่ขาดการตดิตอหรือไม
มีการทําธุรกิจรวมกันภายใน 6 เดือน หรือตัวแทนไมสามารปฏิบัติตามขอกําหนดเบือ้งตนไดอยางครบถวน หรือบริษัท
ตรวจสอบแลวพบวาขอมูลเอกสารที่ไดจากตัวแทนมีขอความเปนเทจ็ ถูกเปลี่ยนแปลง แกไขโดยมชิอบดวยกฎหมาย ซ่ึง
กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ซ่ึงตัวแทนจําหนายยินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกดิขึ้นทุกกรณีแตเพียงผายเดยีว 

 



ใบสมัครตัวแทนจําหนาย 
 

การสมัครเปน Dealer 
เอกสารประกอบการสมัคร 

สําเนาใบ ภพ.20 หรือ ใบทะเบียนพานิชย  ( ภพ.01 สามารถใชแทนไดช่ัวคราว หากไดรับ ภพ.20 แลวตัวแทนจําหนาย
ตองดําเนินการจัดสงเอกสารนั้นใหบริษัททันที) 
สําเนาหนังสือรับรองของบริษัท ฉบับลาสุด พรอมทั้งวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางดานคอมพิวเตอร 
สําเนาใบทะเบยีนการคาจากกระทรวงพานชิย 
สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของคณะกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
บัญชีธนาคารยอนหลัง 3 เดอืน 
แผนที่สถานที่ตั้งของสถานที่ทําการ และสถานที่สงสินคา 

หมายเหต ุ เอกสารในขอ 1-3 จะตองใหผูเซ็นตรับรองเปนบุคคลในสําเนาบัตรประชาชน และทะเบยีนบานเทานั้น 
 

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน และถูกตองเพื่อความสะดวกในการพิจารณาของบรษิัท และเพื่อสิทธิของการ
เปนตัวแทนจัดจําหนายของบรษิัท 

1. ช่ือบริษัท/หางหุนสวน/ราน ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ภพ.20) 
ช่ือบริษัท ................................................................................................................................................ (ไทย ) 
                ................................................................................................................................................ (อังกฤษ ) 
หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี .................................................................................................................. 

 

2. ที่อยูสําหรับสงใบเรียกเก็บเงนิ (โปรดระบรุหัสไปรษณยี) 
เลขที่........................ซอย..................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง................................ 
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวดั.....................................รหัสไปรษณีย.................................. 
มือถือ : .......................................................... โทรศัพท........................................โทรสาร............................. 
อีเมล.................................................... 

 

3. ที่อยูสําหรับสงสินคา พรอมแสดงแผนทีแ่สดงสถานที่สงเพิ่มเติม (โปรดระบุรหัสไปรษณีย) 
เลขที่........................ซอย..................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง................................ 
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวดั.....................................รหัสไปรษณยี.................................. 
มือถือ : .......................................................... โทรศัพท........................................โทรสาร............................. 
                 

4. ประเภทกิจการหลัก (สามารถเลือกได 1 ขอเทานั้น) 
มีหนารานขายเครื่องประกอบหรืออุปกรณแยกชิน้  เปนธุรกิจที่เนนการประมูลงานเปนหลัก 
เนนขายเครื่อง Inter Brand,Local Brand เปนหลัก เปนธุรกิจรับปรึกษาและวางระบบงาน 
มีรานคาในศูนยการคา IP Center เชน เสรีเซ็นเตอร,พันธุทิพย,IT MALL ฯลฯ 
เนนขาย/ประกอบเครื่อง Brand ของตัวเองเปนหลัก 
 

             
 



5. วันทําการ ตั้งแตวัน.........................................ถึงวัน.................................................. 
เวลาทําการ เปดเวลา....................................... น. ปดเวลา......................................... น. 
 

6. ช่ือกรรมการผูมีอํานาจ/เจาของกิจการ 
1. นาย/นาง/นางสาว..................................................นามสกุล.......................................... 

โทรศัพท................................................................อีเมล................................................ 
2. นาย/นาง/นางสาว..................................................นามสกุล.......................................... 

โทรศัพท................................................................อีเมล................................................ 
 

7. เจาหนาทีจ่ัดซือ้ที่ติดตอกับบริษัท 
1. นาย/นาง/นางสาว..................................................นามสกุล.......................................... 

โทรศัพท................................................................อีเมล................................................ 
2. นาย/นาง/นางสาว..................................................นามสกุล.......................................... 

โทรศัพท................................................................อีเมล................................................ 
 

8. จํานวนพนกังานของบริษัท 
5-10 คน   6-10 คน  มากกวา 10 คน 
 

9. บัญชีธนาคารที่บริษัทใชบริการอยู 
ช่ือธนาคาร.............................................................สาขา................................................................... 
ประเภทบัญชี..........................................................เลขที่บัญชี......................................................... 
 

 ช่ือธนาคาร.............................................................สาขา................................................................... 
ประเภทบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี......................................................... 
 

ช่ือธนาคาร.............................................................สาขา................................................................... 
ประเภทบัญชี..........................................................เลขที่บัญชี......................................................... 
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เงื่อนไขการชําระเงิน 

 
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. .............. 

 
 
ขาพเจายนิดีทีชํ่าระคาสินคาที่ทางบริษัท เอเซ็ดคิง จํากัด ไดกําหนดขึ้นดังนี ้

ช่ือบริษัท 
สถานที่วางบิล 
 
โทรศัพท     โทรสาร 
 
สถานที่สงของ 
 
 
กําหนดชาํระเงิน 
 

(.........................) รับเช็คลวงหนากอนสงของ โดยวนัที่ในเชค็จะตองตรงกบัวันทํางานของธนาคาร 
(.........................) รับเช็คลวงหนาในวนัสงของ โดยวนัที่ในเชค็จะตองตรงกบัวันทํางานของธนาคาร 
(.........................) เก็บเช็คไดทุกวัน เมื่อครบกําหนดการชําระเงินตามที่ระบุใน Invoice ของบริษัทนั้น 
(.........................) วางบิลไดทุกวันที่........................ของเดือน 
(.........................)วางบิลไดทุกวันที่..........................ของสัปดาหที่.......................................................... 
(.........................) รับเช็คไดทุกวันที่......................... 
(.........................) เงินสด 
(.........................) อ่ืนๆ 
 

หมายเหต ุ ในกรณีที่วนัที่เกบ็เช็คตรงกับวนัหยดุ ใหเล่ือนการเก็บเช็คไปเปนวนัทํางานวันถัดไป 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
(.............................................................) 
ตําแหนง................................................. 
วันที่.............เดือน.............พ.ศ. ............ 
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หนังสือคํ้าประกัน 

 

เขียนที่................................................................... 
วันที่................เดือน......................พ.ศ. ................ 
 
 
ขาพเจา ( นาย/นาง/นางสาว )..............................................นามสกุล................................อายุ............................ป 
อยูบานเลขที่.............................หมูที่......................ซอย......................................ตําบล/แขวง............................... 
อําเภอ/เขต...............................................................จังหวดั..................................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพท..................................................................โทรสาร................................. 

  ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ไวใหตอ บริษัท เอเซ็ดคิง จํากัด ตั้งอยูบานเลขที่ 139/8  ถนนลาดพราว 
ซอย 87  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูขาย” ดังมีขอความตอไปนี ้

1. ตามที่บริษัท...........................................................ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ไดตกลงเปนตัวแทนจาํหนาย
สินคากับ “ผูขาย” และตกลงซื้อขายสินคาเปนคราวๆไปนั้น ขาพเจายอมผูกพันตนเอง โดยมีเงื่อนไขที่จะค้ํา
ประกันชนดิเพิกถอนไมได เชนเดยีวกับลูกหนี้ช้ันตนในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูขาย ตาม
ภาระหนี้สินผูกพันที่ผูซ้ือมีอยูกับผูขายไมจาํกัดวงเงิน ในกรณีที่ผูซ้ือผิดนัดชําระหนี้ หรือตองชําระเงิน
คาปรับ หรือคาใชจายใดๆ หรือผูซ้ือไมไดปฏิบัติหนาที่ใดที่กําหนดในการเปนตวัแทนจําหนายสินคา ทั้งนี้
โดยขาพเจาจะไมอางอิงถึงสิทธิใดๆ เพื่อโตแยง และผูขายไมจาํเปนตองเรียกรองใหผูซ้ือชําระหนี้นัน้กอน 

2. หาก “ผูขาย” ขยายระยะเวลาใหแก  “ผูซ้ือ” หรือยินยอมใหซ้ือ ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆในการ
เปนตัวแทนจาํหนายสินคา ใหถือวาขาพเจาไดยนิยอมในกรณีนัน้ดวย 

3. หนังสือค้ําประกันฉบับนี้ มผีลบังคับใชตั้งแตวนัลงนามในหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ จนถึงวันทีภ่าระหนาที่
ทั้งหลายของผูซ้ือจะไดปฏิบตัิใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพกิถอนการค้ําประกันฉบับนี้ ไมวากรณี
ใดๆตราบเทาที่ผูซ้ือยังตองรับผิดชอบตอผูขาย 

4. ขาพเจายอมสละสิทธิในการที่จะตอสูเรียกรองใหผูขายดาํเนินคดี และบังคับชําระหนี้เอาจากผูซ้ือกอนตาม
ความในมาตรา 688,689 และ 690 แหงประมวลกฎหมายพานิชย 

 
ขาพเจาไดอาน และทําความเขาใจตามหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ จึงลงนามไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
 

ลงชื่อ............................................................ผูค้ําประกัน 
(..........................................................).................. 

 ลงชื่อ...........................................................พยาน......... 
(..........................................................).................. 

ลงชื่อ............................................................พยาน........ 
(..........................................................).................. 
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แบบฟอรมการเปนตัวแทนจําหนาย 

 

วันที่...............เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

ช่ือ-นาสกุล กรรมการผูจัดการ...................................................................................................................................................... 
ช่ือนามสกุลผูติดตอ........................................................................................ตําแหนง................................................................ 
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