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ใบสมัครตัวแทนจําหน่าย (DEALER)

คุณสมบัติผสู ้ มัครตัวแทนจําหน่าย
1.
2.
3.

ประกอบธุรกิจด้านเครื่ องสแกนลายนิ้วมือหรื อระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
มีการจดทะเบียนดําเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
บริ ษทั ฯ ไม่ได้อยูใ่ นช่วงเวลาจดยกเลิก เพิกถอน หรื อถูกฟ้องดําเนินคดีทางกฎหมาย

ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจําหน่าย
1.
2.

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตัวแทนจําหน่าย โดยระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามผูม้ ีอาํ นาจและประทับตรา
ส่ งแบบฟอร์ มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ลงนามพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง มายัง บจก. เบนเนกซ์
2.1 โดยตนเอง

2.2 โดยส่ ง E-Mail มาที่ sales@bennex.co.th , bennex_1@hotmail.com , md.bennex@hotmail.com
2.3 ทาง Line Official: @bennex
2.4 ทางไปรษณี ย ์ มาที่ บจก. เบนเนกซ์ 111/4 ถ. คูบ้ อน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510
3. เมื่อ บจก. เบนเนกซ์ ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบฉบับจริ งแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแจ้งผล การสมัครทางโทรศัพท์
ภายใน 7 วัน

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการสมัครตัวแทนจําหน่าย พร้อมผูม้ ีอาํ นาจลงนามประทับตรา
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสื อรับรองบริ ษทั ฯพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ.20 )
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
แผนที่ต้ งั สํานักงาน
ภาพถ่ายที่ต้ งั สํานักงาน (ปัจจุบนั )

1

2
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ข้อมูลของผูส้ มัครตัวแทนจําหน่าย
กรุ ณาให้ขอ้ มูลและส่ งเอกสารอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการพิจารณาเป็ นผูแ้ ทนจัดจําหน่าย

1. ชื่อบริ ษทั / ห้างหุน้ ส่วน / ร้าน ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ภ.พ.20)
ภาษาไทย..............................................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................................................................................
2. ที่อยูส่ าํ หรับออกใบกํากับภาษี................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ :....................................................................................................................... โทรสาร:........................................................................
Website ของบริ ษทั http://www: …………………………………………………….…………E-Mail: .......................................................
3. ที่อยูส่ าํ หรับส่ งสิ นค้า (กรณี ต่างจากข้อ 2.).............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ :............................................................................................................ โทรสาร:....................................................................................
4. ประเภทธุรกิจ
O ขายโทรทัศน์วงจรปิ ด
O ที่ปรึ กษาและวางระบบ O ขายคอมพิวเตอร์ O ขายเครื่ องสแกนลายนิ้วมือ
O อื่นๆ ขยายความข้อมูลข้างต้น .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
5. เงื่อนไข / ขั้นตอนการชําระเงิน O เงินสด O เช็ค

O โอนเงินผ่านธนาคาร O อื่นๆ...............................................................

6. ชื่อเจ้าของ / ผูบ้ ริ หาร / เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ
ตําแหน่ง
1.เจ้าของกิจการ
2.กรรมการผูจ้ ดั การ
3.ผจก.ฝ่ ายจัดซื้ อ
4.บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล

เบอร์ติดต่อ

เบอร์มือถือ

E-Mail
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เงื่อนไขและข้อตกลงทัว่ ไป
ข้าพเจ้า.............................................................เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน.............................................
ตกลงสมัครเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้ากับ บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงดังนี้
1. บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน ประกอบธุรกิจด้านเครื่ องสแกนลายนิ้วมือหรื อระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
2. บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน ได้รับการจดทะเบียนธุรกิจ หรื อทะเบียนการค้า หรื อทะเบียนพาณิ ชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิ ชย์ถูกต้องตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
3. บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน ไม่ได้อยูใ่ นช่วงเวลาจดยกเลิก เพิกถอน หรื อถูกฟ้องดําเนินคดีทางกฎหมาย ฟื้ นฟูกิจการ หรื่ อมีคาํ สัง่ พิทกั ษ์
ทรัพย์ หรื อล้มละลาย หรื อถูกชําระบัญชี
4. ตกลงจะจําหน่ายสิ นค้า หรื อบริ การด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยจะใช้ความรู ้ความสามารถที่จะส่ งเสริ มสิ นค้า หรื อ บริ การของ
บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด ให้เป็ นที่แพร่ หลาย และให้คาํ รับรองว่าจะไม่กระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดให้เป็ นการเสื่ อมเสี ยและ
กระทบกระเทือนกับการจําหน่ายสิ นค้าดังกล่าว
5. ในกรณี ที่ บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิมที่ได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด เช่นการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรื อ
ชื่อ – สกุล ของกรรมการ หรื อเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ โดยบริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง และทําหนังสื อชี้แจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมส่ งเอกสารแก้ไขมาแทนเอกสารเดิม
6. บริ ษทั /ห้างฯ/ร้านตกลงดูแล และให้บริ การแก่ลูกค้าได้ตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด
7. บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน จะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ รวมถึงข้อกําหนดการชําระเงินค่าสิ นค้า หรื อบริ การที่
บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด กําหนดไว้
8. กรณี ในเงื่อนไขการขอเครดิต บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน ตกลงทําตามสัญญาและตามเงื่อนไขที่ บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด กําหนดไว้
9. ในกรณี ที่ขาดการติดต่อหรื อไม่มีการทําธุรกิจร่ วมกันภายใน 6 เดือน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเบื้องต้นในการเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายได้ครบถ้วนหรื อตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเอกสารที่ได้จากบริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน มีขอ้ มูลอันเป็ น
เท็จ หรื อถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบ บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด ขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาบอกเลิกการเป็ นตัวแทนจําหน่าย
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเหตุบอกเลิกการเป็ นตัวแทนจําหน่ายก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด
บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี แต่เพียงฝ่ ายเดียว
10. บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน ไม่นาํ สิ นค้า หรื อบริ การไปทําธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง หรื อผิดกฎหมาย หรื อผิดวัตถุประสงค์ หรื อ ส่ งผลเสี ยหายต่อ
บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด
11. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลต่างๆ หรื อข้อเท็จจริ งใดๆ บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน ให้คาํ รับรองต่อ บริ ษทั เบนเนกซ์
จํากัด ที่จะไม่เผยแพร่ สิ่งดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น หน้าที่น้ ี ให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื ออาจเกี่ยวข้องกับ บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน
ทั้งในทางการค้า และส่ วนตัว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก บริ ษทั เบนเนกซ์ จํากัด

บริษัท เบนเนกซ์ จํากัด
111/4 ถ. คูบ้ อน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510
โทร. 0-2184-2404-7 แฟกซ์ 0-2184-2323 website :www.bennex.co.th

4

12. กรณี ชาํ ระเงินค่าสิ นค้า หรื อบริ การอื่นใดล่าช้าเกินเงื่อนไขข้อกําหนด หรื อข้อกําหนดการชําระเงิน บริ ษทั /ห้างฯ/ร้าน ยินยอมชําระ
ค่าธรรมเนียมในการชําระหนี้ล่าช้าในอัตรา 1.2 % ต่อเดือนของจํานวนเงินทั้งหมด หรื อยินยอมให้ปรับส่ วนลดราคาลง หรื อปรับ
ลดระยะเวลาเครดิตลง
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความ ข้อตกลง เงื่อนไขทั้งหมดโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล หรื อข้อความที่ได้ให้แก่ บริ ษทั
เบนเนกซ์ จํากัด ถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อกํากับไว้

ตราประทับบริ ษทั

ลงชื่อ........................................................
(
)
........../............../.............
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม/เจ้าของกิจการ

