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ใบสมคัรตวัแทนจําหน่าย 

 

 

1. จดทะเบียนธุรกิจหรือจดทะเบียนการคา้ หรือ  ทะเบียนพาณิชยจ์ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยถู์กตอ้ง ไม่ไดอ้ยู่

ในช่วงเวลาจดยกเลิกหรือเพิกถอน หรืออยูใ่นสถานร้าง หรือถูกฟ้องดาํเนินคดีทางกฏหมาย โดยจดทะเบียนและดาํเนินธุรกิจ

แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

คุณสมบตัผู้ิสมคัรตวัแทนจาํหน่าย 

2. สามารถบริหารและพฒันาธุรกิจในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายใหก้บับริษทัฯไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ มีประสิทธิภาพ 

3. มีเจา้หนา้ท่ีติดตั้งระบบอยา่งนอ้ย 3 ท่านข้ึนไปมีความรู้พ้ืนฐานดา้นไฟฟ้าและสามารถแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ใหก้บัผูใ้ชสิ้นคา้ได ้

4. มีเจา้หนา้ท่ี ทีมงานฝ่ายขายพร้อมท่ีจะจาํหน่ายสินคา้ หรือบริการประเภท  Security Systems อยา่งนอ้ย 2 ท่านข้ึนไป 

5. มีเจา้หนา้ท่ี ท่ีสามารถเขา้ฝึกอบรมความรู้ดา้นการติดตั้งระบบ และเทคนิคการใชง้านทั้ง Hardware และ Software 

6. พร้อมปฎิบติัตามเง่ือนไขการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

7. สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ เพ่ือจาํหน่ายต่อได ้เเละพร้อมท่ีจะจาํหน่ายสินคา้ทางบริษทัฯเป็นหลกั หรือมีการวางแผนงานการตลาดท่ี

ชดัเจน 

 

 

1. หนงัสือรับรองบริษทัพร้อมวตัถุประสงค ์ ( อายไุม่เกิน 90 วนั ) 

เอกสารทีใ่ช้ในการสมคัรเป็นตวัแทนจาํหน่าย พร้อมผู้มอีาํนาจลงนามประทบัตรา 

2. บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้  ( อบจ. 5 )  

3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( ภ.พ. 20 ) 

4. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นผูมี้อาํนาจลงนาม 

5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังาน/ร้าน/บริษทัฯ 

6. ภาพถ่ายท่ีตั้งสาํนกังาน ( อายไุม่เกิน 6 เดือน ) 

เอกสารเพ่ิมเติม ( ถา้มี ) 

7. สาํเนาบญัชีธนาคาร ( Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน) หรือ Bank guaranty กรณีขอ credit term 

8. ประวติับริษทั (Company Profile)  

9. แผนงานประจาํปี และ/หรือ แผนการตลาด 
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ข้อมูลของผู้สมัครตัวแทนจําหน่าย 

 

กรุณาใหข้อ้มูลและส่งเอกสารอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย 

1. ช่ือบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจาํกดั/ร้าน ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย ( ภ.พ. 20 ) 

ภาษาไทย..................................................................................................................................................................  

ภาษาองักฤษ............................................................................................................................................................  

2. ท่ีอยูส่าํหรับออกใบกาํกบัภาษี..........................................................................................................................................  

โทรศพัท.์.......................................................................โทรสาร....................................................................................  

Website ของบริษทั.............................................................. E-mail……………………………………………………. 

3. ท่ีอยูส่าํหรับส่งสินคา้ ( กรณีต่างจากขอ้ 2 )...................................................................................................................... 

โทรศพัท.์............................................................................โทรสาร................................................................................  

4. ช่ือเจา้ของ/ ผูบ้ริหาร / เจา้หนา้ท่ีท่ีติดต่อ 

 

ตาํแหน่ง ช่ือ-สกลุ เบอร์ติดต่อ เบอร์มือถือ E-mail 

1. เจา้ของ     

    

2. กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

    

    

3. ผจก.ฝ่ายจดัซ้ือ     

    

4. ผจก. ฝ่ายขาย     

    

5.ผจก.ฝ่ายบญัชี/

การเงิน 

    

    

6.เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ     

    

7.เจา้หนา้ท่ีบญัชี     
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5. กลุ่มลูกคา้หลกั 

 ท่ีพกัอาศยั/สาํนกังาน(.......... %)    หน่วยงานราชการ(......... %) 

 สถาบนัการศึกษา (............... %)    บริษทั/หา้งร้าน (........... %) 

 ลูกคา้จากหนา้ร้าน (............. %)    อ่ืนๆ (.......... %) 

 ฐานลูกคา้เดิมท่ีขายสินคา้อยู(่ ธุรกิจประเภท......................... ................................) (.......%)  

6. จาํนวนพนกังานในบริษทั ทั้งหมด..........คน/ พนกังานขาย............คน/ ช่างบริการ..............คน/ ฝ่าย............ .................. 

( ท่ีเก่ียวขอ้ง ).............คน 

7. วนัและเวลาทาํการ  ในสปัดาห์จาํนวน...........วนั  ตั้งแต่...............ถึง.............. ตั้งแต่เวลา...............น ถึง.....................น.  

8. การสัง่ซ้ือสินคา้    ตอ้งใชใ้บสัง่ซ้ือหรือไม่       0  ใช ้           0  ไม่ใช ้ 

8.1. ผูมี้อาํนาจลงนามสัง่ซ้ือจาํนวน................ท่าน  0 ลงนามท่านใดท่านหน่ึง    0  ลงนามทั้งร่วมกนั  0อ่ืนๆ................... 

8.1.1. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น )........................................................  

8.1.2. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น )........................................................  

8.1.3. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น )........................................................  

8.2. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือ ( ถา้มี ) ..........................................................................................................................  

** เอกสารท่ีเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือตอ้งมีลายเซ็นผูมี้อาํนาจลงนามพร้อมประทบัตราบริษทั ( ถา้มี ) ** 

9. การรับสินคา้ 

9.1. ผูมี้อาํนาจลงนามรับสินคา้จาํนวน..........ท่าน 0 ลงนามท่านใดท่านหน่ึง  0 ลงนามทั้งร่วมกนั 0 อ่ืน........................... 

9.1.1. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น )........................................................  

9.1.2. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น )........................................................  

9.2. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือ ( ถา้มี ) ..........................................................................................................................  

** เอกสารท่ีเก่ียวกบัการรับสินคา้ ตอ้งมีลายเซ็นผูมี้อาํนาจลงนามพร้อมประทบัตราบริษทั ( ถา้มี ) ** 

** ในกรณีมารับสินคา้เองตอ้งโทรแจง้บริษทัพร้อมมีหนงัสือช้ีแจง ( ถา้มี ) ** 

10. เง่ือนไข / ขั้นตอนการชาํระเงิน   0 เงินสด   0 เช็ค   0 โอนเงินผา่นธนาคาร     0 อ่ืนๆ.............................................  

10.1. เจา้หนา้ท่ี ท่ีทาํหนา้ท่ีดา้นการวางบิลและการชาํระเงิน 

10.1.1. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น ).......................................................  

10.1.2. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น )..................................................  

10.2. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการชาํระเงิน ( ถา้มี )......................................................................................................................  

10.3. วนัและเวลาในการวางบิล  วนัท่ี...........ถึงวนัท่ี.........ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา........................น. ถึง.......................น.  

10.4. วนัและเวลาในการชาํระเงิน  วนัท่ี.............ถึงวนัท่ี...........ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา.......................น. ถึง.......................น.  

10.5. ผูมี้อาํนาจลงนามชาํระเงินจาํนวน..........ท่าน 0 ลงนามท่านใดท่านหน่ึง  0 ลงนามทั้งร่วมกนั 0 อ่ืน.......................... 

10.5.1. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น ).......................................................  

10.5.2. ช่ือ-สกลุ.............................................................ตวัอยา่งลายเซ็นช่ือ ( ลายเซ็น )........................................................  

** ระยะเวลาในการวางบิลและการชาํระเงิน ตอ้งไม่เกินระยะเวลาของเครดิตท่ีไดรั้บอนุมติัจากทางบริษทั ** 
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                                                         ข้อตกลงและเง่ือนไขการเป็นตัวแทนจําหน่าย 

 

 ขา้พเจา้ บริษทั/หา้ง/ร้าน.................................................................................................................ตกลงเขา้เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายสินคา้  

หรือบริการประเภทระบบ Security System และสินคา้อ่ืนใด กบั บริษทั โซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงรวมถึงสาขา หรือ กลุ่มบริษทั 

โซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงดงัน้ี 

 

1. ขา้พเจา้ไดรั้บการจดทะเบียนธุรกิจ หรือทะเบียนการคา้ หรือทะเบียนพานิชย ์จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย์  

ถูกตอ้งตามกฏหมายไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2. ขา้พเจา้ไม่อยูใ่นช่วงเวลายกเลิกจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขใบทะเบียนดงักล่าว หรือถูกดาํเนินคดี หรือ  

ฟ้ืนฟกิูจการ หรือมีคาํสัง่พิทกัษท์รัพย ์หรือลม้ละลาย หรือถูกชาํระบญัชี 

3. ขา้พเจา้ มีเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ย 3 ท่าน ซ่ึงมีความรู้พ้ืนฐานดา้นไฟฟ้ากาํลงั Hardware และ Software    

โดยผา่นการ อบรมของทางบริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั และสามารถนาํไปแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ใหก้บัลูกคา้ได ้

4. ขา้พเจา้มีนโยบายการรักษาฐานลูกคา้และการใหบ้ริการท่ีดี ไม่ทอดท้ิงลูกคา้ และมีมาตรฐานการใหบ้ริการทั้งก่อนและหลงัตามท่ี

บริษทักาํหนด โดยยดึถือลูกคา้เป็นหลกั เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดในตวัสินคา้และบริการแก่ผูใ้ชง้านตามนโยบายของบริษทั  

โซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

5. ขา้พเจา้ตอ้งเขา้รับการอบรมเบ้ืองตน้ในตวัสินคา้ท่ีจะจาํหน่าย ก่อนท่ีจะนาํสินคา้ของ บริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ไปจาํหน่าย 

และมีการสัง่สินคา้ขั้นตน้ 1 Set เพ่ือใชใ้นการอบรมและการเสนอขายใหก้บัลูกคา้ 

6. ขา้พเจา้ตอ้งมียอดการสัง่ซ้ือสินคา้ไม่ตํ่ากวา่ 30,000 บาท/เดือน เพื่อท่ีจะไดรั้บสิทธิของ Promotion และการสนบัสนุนดา้นต่างๆจาก 

บริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

7. หากขา้พเจา้มีการเปล่ียนขอ้มูลจากเดิมท่ีไดแ้จง้ไวก้บั บริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั เช่น การเปล่ืยนแปลงช่ือ หรือ ช่ือ-สกลุ  

ของกรรมการผูมี้อาํนาจ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลอ่ืนๆ โดย บริษทั/หา้ง/ร้าน จะตอ้งแจง้ใหท้ราบภายใน 7 วนั หลงัจากท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง และทาํหนงัสือช้ีแจงเป็นสายลกัษณ์อกัษรพร้อมส่งเอกสารแกไ้ขมาแทนเอกสารเดิม 

8. ขา้พเจา้ตกลงดูแล และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดต้ามเง่ือนไขการรับประกนัของบริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

9. ขา้พเจา้จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการซ้ือสินคา้หรือบริการ รวมถึงขอ้กาํหนดการชาํระค่าสินคา้ หรือ  บริการท่ี 

บริษทั โซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั กาํหนดไว ้

10. กรณีท่ีมีการขาดการสัง่ซ้ือสินคา้ติดต่อกนั 3 เดือน หรือ ไม่สามารถทาํตามขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายไดอ้ยา่ง

ครบถว้น บริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั มีสิทธิพิจารณาบอกเลิกการเป็นตวัแทนจาํหน่ายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้    

11. กรณีใหส่้งสินคา้ผา่นผูอ่ื้นกล่าวคือ บริษทัขนส่ง หรือผา่นพนกังาน หรือตวัแทน หรือบุคคลอ่ืนท่ีขา้พเจา้เป็นผูแ้จง้ ขา้พเจา้ยนิยอม

รับผดิชอบทุกกรณีหากพบ หรือสนันิษฐานไดว้า่ไม่ไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่อของผูน้าํส่งนั้นๆ และไม่มีการตกลงทาํประกนั

การส่งสินคา้ และขา้พเจา้ยอมรับการรับสินคา้  เช่น ถา้มีการลงนามในใบขนส่ง แทนใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี และถือวา่ขา้พเจา้

ไดรั้บสินคา้แลว้ 
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12. กรณีชาํระคา้สินคา้ หรือค่าบริการอ่ืนใดล่าชา้เกินเง่ือนไขกาํหนด หรือขอ้กาํหนดการชาํระเงิน ขา้พเจา้ยนิยอมชาํระค่าธรรมเนียม  

ในการชาํระหน้ีล่าชา้ในอตัรา 1.5 % ต่อเดือนของจาํนวนเงินทั้งหมด  หรือยนิยอมใหป้รับส่วนลดราคาลง หรือปรับลดระยะเวลา

เครดิตลง 

13. กรณีท่ีมีเอกสารเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งขา้พเจา้ กบั บริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั จะตอ้งมีลายเซ็นผูมี้อาํนาจลงนามพร้อม

ประทบัตราบริษทัดว้ยทุกคร้ัง 

14. กรณีในเง่ือนไขการขอเครดิต ขา้พเจา้ตกลงทาํหนงัสือคํ้าประกนั ตามเง่ือนไขการขอเครดิต เร่ืองเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีขออนุมติั

เครดิต 

15.  ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความ ขอ้ตกลง เง่ือนไขทั้งหมดโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล หรือขอ้ความท่ีไดใ้หแ้ก่บริษทัโซเลนท ์

ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงไดล้งลายมือช่ือกาํกบัไว ้

 

                                                               ลงช่ือ.........................................................................................  

                                                                   (.........................................................................................)  

                                                                                           .........../............./..............  

                                                                                       ผูมี้อาํนาจลงนาม/เจา้ของกิจการ  

 

 

 

 

 

     อนุมติัการสมคัรเป็นตวัแทนจาํหน่าย        ไม่อนุมติั                              อนุมติัการสมคัรเป็นตวัแทนจาํหน่าย        ไม่อนุมติั 

ความเห็นผูจ้ดัการฝ่ายขาย......................................... ....                        ความเห็นผูจ้ดัการทัว่................................................ ..... 

................................................................................. .....                        ............................................................................. ..........                           

                              (..................................................)                                                        (...................................................)  

                                      ......../............/............                                                                             ............/............../...........  

                                         ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการทัว่ไป  

 

    อนุมติัการขอเครดิต เครดิต..........วนั          ไม่อนุมติั                        อนุมติัเครดิต.......วนั/สวนลด.........เปอร์เซ็น        ไม่อนุมติั    

ความเห็นผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี........................................                      ความเห็นของกรรมการผูจ้ดการ............................................  

...................................................................................                      ...............................................................................................  

...................................................................................                      ...............................................................................................  

                              (..................................................) (คุณ ไชโย กิจไกรลาศ)  

                                      ......../............/............ ............/............../...........  

                                         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี กรรมการผูจ้ดัการ  

ตราประทบับริษทั 
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                                                  เง่ือนไขการรับประกนั Warranty Expression 

 

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

1. การบริการน้ีจะครอบคลุมเฉพาะผลิตภณ์ัท่ีซ้ือ โดยตรงกบัทาง บริษทั โซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั เท่านั้น 

2. ระยะประกนัของตวัสินคา้ 24 เดือน นบัจากท่ีบริษทัตวัแทนจาํหน่ายไดซ้ื้อสินคา้กบัทาง บริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยีจ่าํกดั  

3. ระยะเวลาติดตั้ง 12 เดือน ( ตวัแทนจาํหน่ายเป็นผูรั้บประกนั พร้อมService เอง )   

4. สินคา้และอุปกรณ์ส่วนควบคุมต่างๆตอ้งเกิดจากการผดิพลาดของมาตรฐานการผลิต สามารถเปล่ียนสินคา้ไดภ้ายใน 3-7 วนัทาํ

การ ( กรุงเทพฯ 3 วนั ต่างจงัหวดั 7 วนั ) 

5. ในการขอรับบริการตอ้งนาํเอกสารใบรับประกนัมาแสดงทุกคร้ังเพ่ือใหเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัต่อ บริษทัโซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

6. สินคา้ท่ีไดรั้บการเคลมหรือเปล่ียนแลว้ จะไดรั้บความคุม้ครองเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลือของสินคา้เดิม 

 

ข้อยกเว้นการรับประกนั 

1. สินคา้ถูกดดัแปลง หรือสบัเปล่ืยนอะไหล่ภายใน ท่ีไม่ไดม้าจาก บริษทั โซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั  

2. สภาพอุปกรณ์ผดิรูปแบบไปจากเดิม เช่น แตก, หกั, บ่ิน, งอ, ยบุ, เบ้ียว, ร้าว, ทะลุ และ ขีดข่วน เป็นตน้ 

3. สภาพอุปกรณ์เกิดข้ึนจากการใชง้านผดิประเภท 

4. สภาพอุปกรณ์เกิดข้ึนจากการเก็บรักษาไม่ถูกตอ้ง เช่น มีคราบนํ้ า, เกิดรอยสนิม, ตะใคร่นํ้ า, เกิดรอยใหม ้และ ผดิรูปจากความ

ร้อนภายนอก เป็นตน้ 

5. สต๊ิกเกอร์รับประกนัสินคา้และอุปกรณ์ (Void Warranty) ไม่อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ หรือถูกปิดทบัจนมองไม่เห็นสาระสาํคญั 

6. ความเสียหายอนัเน่ืองจากอุปกรณ์พว่งอ่ืน 

7. ความเสียหายอนัเน่ืองจากไฟฟ้าขดัขอ้ง ไดแ้ก่ ไฟฟ้าดบั, ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าเกิน, และไฟฟ้าร่ัวเป็นตน้ 

8. ความเสียหายอนัเน่ืองจากภยัธรรมชาติ เช่น ภยัจากนํ้ าท่วม, ภยัจากฟ้าผา่ และ ภยัจากพายเุป็นตน้ 

9. ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอคัคีภยั ทั้งหมดหรือบางส่วนจนเป็นเหตุใหสิ้นคา้และอุปกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

 

      หมายเหตุ 

1. เพ่ือใหสิ้นคา้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใชง้านไดดี้อยา่งสมํ่าเสมอ และมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน โดยไม่ก่อใหเ้กิด

ความเสียหายไดง่้าย ควรปฎิบติัตามคู่มือการใชง้าน 

2. เม่ือมีปํญหาท่ีเกิดจากการติดตั้งหรือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีลูกคา้ได ้และมรความตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีของ    บริษทั โซเลนท ์

ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ออกไปเพ้ือช่วยเหลือ สามารถแจง้มาไดท่ี้ บริษทั โซเลนท ์ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ฝ่ายบริการลูกคา้ โดยตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาจากผูจ้กัการฝ่ายบริการลูกคา้ หรือ ผูบ้ริหารท่ีสูงกวา่         
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                                          ตวัอย่างสายมอืช่ือผู้มอีาํนาจ และตวัอย่างตราประทบั 

 

                         ลายมือช่ือผูมี้อาํนาจ                                                                                                               ตราประทบั  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 กรณีมีตราสินคา้เป็นของตวัเอง 

 

 




