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ใบสมคัรตวัแทนจาํหน่าย  (DEALER) 

 

     คุณสมบติัผูส้มคัรตวัแทนจาํหน่าย  

1. ประกอบธุรกิจดา้นเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือหรือระบบความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. มีการจดทะเบียนดาํเนินการธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่  6 เดือน 
3. บริษทั ฯ ไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงเวลาจดยกเลิก  เพิกถอน  หรือถูกฟ้องดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

 

    ขั้นตอนการสมคัรตวัแทนจาํหน่าย 

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรตวัแทนจาํหน่าย  โดยระบุขอ้มูลใหค้รบถว้น  พร้อมลงนามผูมี้อาํนาจและประทบัตรา 
2. ส่งแบบฟอร์มใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบการสมคัร ลงนามพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง มายงั บจก.  เบนเนกซ์ 

                                     2.1     โดยตนเอง 

                                    2.2     โดยส่ง E-Mail  มาท่ี  sales@bennex.co.th , bennex_1@hotmail.com , md.bennex@hotmail.com 
         2.3      ทาง Line Official: @bennex 

                                     2.4      ทางไปรษณีย ์มาท่ี บจก.  เบนเนกซ์  111/4   ถ. คูบ้อน  แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ  10510      
3.     เม่ือ บจก. เบนเนกซ์  ไดรั้บใบสมคัรและเอกสารประกอบฉบบัจริงแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายแจง้ผล การสมคัรทางโทรศพัท ์       
        ภายใน 7 วนั 

 
 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการสมคัรตวัแทนจาํหน่าย  พร้อมผูมี้อาํนาจลงนามประทบัตรา 

1. หนงัสือรับรองบริษทัฯพร้อมวตัถุประสงค ์(อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( ภพ.20 ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูมี้อาํนาจลงนาม 
4. แผนท่ีตั้งสาํนกังาน 
5. ภาพถ่ายท่ีตั้งสาํนกังาน  (ปัจจุบนั) 
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ขอ้มูลของผูส้มคัรตวัแทนจาํหน่าย 

กรุณาใหข้อ้มูลและส่งเอกสารอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาเป็นผูแ้ทนจดัจาํหน่าย 
 

1.   ช่ือบริษทั / หา้งหุน้ส่วน / ร้าน ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย (ภ.พ.20) 
ภาษาไทย.............................................................................................................................................................................................................. 
ภาษาองักฤษ......................................................................................................................................................................................................... 

 
2.   ท่ีอยูส่าํหรับออกใบกาํกบัภาษี................................................................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................................................................................................... 
      โทรศพัท ์:....................................................................................................................... โทรสาร:........................................................................ 
      Website ของบริษทั http://www: …………………………………………………….…………E-Mail: ....................................................... 
 
3.   ท่ีอยูส่าํหรับส่งสินคา้ (กรณีต่างจากขอ้ 2.)............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................................................................................... 
     โทรศพัท ์:............................................................................................................ โทรสาร:.................................................................................... 
 
4.   ประเภทธุรกิจ 
      O       ขายโทรทศัน์วงจรปิด O      ท่ีปรึกษาและวางระบบ      O     ขายคอมพิวเตอร์     O     ขายเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 
      O  อ่ืนๆ   ขยายความขอ้มูลขา้งตน้ ................................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................................................................................... 
 
5.   เง่ือนไข / ขั้นตอนการชาํระเงิน   O     เงินสด      O    เชค็        O     โอนเงินผา่นธนาคาร     O      อ่ืนๆ...............................................................              
 
6.   ช่ือเจา้ของ / ผูบ้ริหาร / เจา้หนา้ท่ีท่ีติดต่อ 
 

ตาํแหน่ง ช่ือ-สกลุ เบอร์ติดต่อ เบอร์มือถือ E-Mail 

1.เจา้ของกิจการ     

2.กรรมการผูจ้ดัการ     

3.ผจก.ฝ่ายจดัซ้ือ     

4.บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง     
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เง่ือนไขและขอ้ตกลงทัว่ไป 

 
         ขา้พเจา้.............................................................เป็นผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั/หา้งฯ/ร้าน............................................. 

ตกลงสมคัรเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้กบั บริษทั  เบนเนกซ์ จาํกดั โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงดงัน้ี 

1. บริษทั/หา้งฯ/ร้าน ประกอบธุรกิจดา้นเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือหรือระบบความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. บริษทั/หา้งฯ/ร้าน ไดรั้บการจดทะเบียนธุรกิจ หรือทะเบียนการคา้ หรือทะเบียนพาณิชย ์  จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวง

พาณิชยถู์กตอ้งตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
3. บริษทั/หา้งฯ/ร้าน ไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงเวลาจดยกเลิก เพิกถอน หรือถูกฟ้องดาํเนินคดีทางกฎหมาย ฟ้ืนฟูกิจการ หร่ือมีคาํสั่งพิทกัษ์

ทรัพย ์หรือลม้ละลาย หรือถูกชาํระบญัชี 
4. ตกลงจะจาํหน่ายสินคา้ หรือบริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยจะใชค้วามรู้ความสามารถท่ีจะส่งเสริมสินคา้ หรือ บริการของ  

บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลาย และใหค้าํรับรองวา่จะไม่กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดใหเ้ป็นการเส่ือมเสียและ
กระทบกระเทือนกบัการจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าว 

5. ในกรณีท่ี บริษทั/หา้งฯ/ร้าน มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลจากเดิมท่ีไดแ้จง้ไวก้บั บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั เช่นการเปล่ียนแปลง ช่ือ หรือ 
ช่ือ – สกลุ ของกรรมการ หรือเปล่ียนขอ้มูลอ่ืนๆ โดยบริษทั/หา้งฯ/ร้าน จะตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เปล่ียนแปลง และทาํหนงัสือช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมส่งเอกสารแกไ้ขมาแทนเอกสารเดิม 

6. บริษทั/หา้งฯ/ร้านตกลงดูแล และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดต้ามเง่ือนไขการรับประกนัของ บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั 
7. บริษทั/หา้งฯ/ร้าน จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการซ้ือสินคา้หรือบริการ รวมถึงขอ้กาํหนดการชาํระเงินค่าสินคา้ หรือบริการท่ี 

บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั กาํหนดไว ้
8. กรณีในเง่ือนไขการขอเครดิต   บริษทั/หา้งฯ/ร้าน  ตกลงทาํตามสัญญาและตามเง่ือนไขท่ี  บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั กาํหนดไว ้
9. ในกรณีท่ีขาดการติดต่อหรือไม่มีการทาํธุรกิจร่วมกนัภายใน 6 เดือน หรือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ในการเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายไดค้รบถว้นหรือตรวจสอบแลว้พบวา่ขอ้มูลเอกสารท่ีไดจ้ากบริษทั/หา้งฯ/ร้าน มีขอ้มูลอนัเป็น 
เทจ็ หรือถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยมิชอบ บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบอกเลิกการเป็นตวัแทนจาํหน่าย
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และหากเหตุบอกเลิกการเป็นตวัแทนจาํหน่ายก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั 
บริษทั/หา้งฯ/ร้าน ยนิยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณีแต่เพียงฝ่ายเดียว 

   10.   บริษทั/หา้งฯ/ร้าน ไม่นาํสินคา้ หรือบริการไปทาํธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือผดิกฎหมาย หรือผดิวตัถุประสงค ์หรือ ส่งผลเสียหายต่อ 
บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั 

 
   11.   เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความลบัทางการคา้ ขอ้มูลต่างๆ หรือขอ้เทจ็จริงใดๆ บริษทั/หา้งฯ/ร้าน ใหค้าํรับรองต่อ บริษทั เบนเนกซ์ 

จาํกดั ท่ีจะไม่เผยแพร่ส่ิงดงักล่าวไปยงับุคคลอ่ืน หนา้ท่ีน้ีใหค้รอบคลุมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจเก่ียวขอ้งกบั บริษทั/หา้งฯ/ร้าน 
ทั้งในทางการคา้ และส่วนตวั เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจาก บริษทั เบนเนกซ์ จาํกดั 
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 12.  กรณีชาํระเงินค่าสินคา้ หรือบริการอ่ืนใดล่าชา้เกินเง่ือนไขขอ้กาํหนด หรือขอ้กาํหนดการชาํระเงิน บริษทั/หา้งฯ/ร้าน ยนิยอมชาํระ
ค่าธรรมเนียมในการชาํระหน้ีล่าชา้ในอตัรา 1.2 % ต่อเดือนของจาํนวนเงินทั้งหมด หรือยนิยอมใหป้รับส่วนลดราคาลง หรือปรับ
ลดระยะเวลาเครดิตลง 

   ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความ ขอ้ตกลง เง่ือนไขทั้งหมดโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล หรือขอ้ความท่ีไดใ้หแ้ก่ บริษทั 
เบนเนกซ์ จาํกดั ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงไดล้งลายมือช่ือกาํกบัไว ้

 
 
 

                                                    ลงช่ือ........................................................ 
                                                                                        (                                                          )  
                                                                                                 ........../............../............. 
    
                                                                                            ผูมี้อาํนาจลงนาม/เจา้ของกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ตราประทบับริษทั 


