
ใบสมคัรตวัแทนจาํหน่าย

เมื�อ บริษทั อาร์ม คอร์ปอเรช�ัน จาํกดั  ไดรั้บใบสมคัรและเอกสารประกอบฉบบัจริงแล้ว  เจา้หนา้ที�ฝ่ ายขายจะแจง้ผลการสมคัรทาง

โทรศพัท ์ ( ตามที�ไดแ้จง้ไว ้ในใบสมคัร ) ภายใน 3 วนั ทาํการหลงัจากที�ไดรั้บใบสมคัร

เมื�อไดรั้บแจง้การอนุมติัแล้ว สามารถส�ังซ�ือสินคา้ไดท้นัที พร้อมส่วนลดที�ไดรั้บแจง้จากผู้จดัการฝ่ าย 

ใบสมคัรจะมีผลบังคบัใช้สมบูรณ์ต่อเมื�อมีการสั�งซื�อสินค้า 

เอกสารที�ตองใชในการสมัครตัวแทนจําหนาย พรอมผูมีอํานาจลงนามประทับตรา 

1. หนังสือรับรองบริษัทพรอมวัตถุประสงค  ( อายุไมเกิน  90  วัน )

2. บัญชีรายชื�อผู้ถือหุน (อบจ. 5)

3. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  ( ภ.พ.20 )

4. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม 

5. แผนที�แสดงต�ังสาํนกังาน / ร้าน / บริษทัฯ

6. ภาพถ่ายที�ต�ังสาํนกังาน  ( อายไุม่เกิน  6  เดือน )

7. เอกสารแสดงผลงานบริษัท  เชน  ตวัอยา่งใบส�ังซ�ือหรืองานติดต�ังที�ผา่นมา 

8. เอกสารเพิ�มเติม  ( ถามี )

8.1 สาํเนาบญัชีธนาคาร (Statement ย อนหลัง 6 เดือน) 

8.2 ประวัติบริษัท (Company Profile) 

8.3 แผนงานประจําป และ/ หรือ แผนการตลาด 

9. ทานประสงคใหติดตอกลบัท�ี  ชื�อ-สกลุ ...........................................................................เบอร โทร…………...................................

บริษทั อาร์ม คอร์ปอเรชั�น จาํกดั
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10.

11.



ขอมูลของผูสมัครตัวแทนจําหน าย 

กรุณาใหขอมูลและสงเอกสารอยางครบถวนและถูกตอง เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาเปนผูแทนจัดจําหนาย 

1) ชื�อบริษัท / หางหุนสวน / ราน ที�จดทะเบียนตามกฎหมาย (ภ.พ.20)

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

ภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................................................................... 

2) ที�อยูสําหรับออกใบกํากับภาษี.....................................................................................................................................................................

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

โทรศัพท : ...................................................................................โทรสาร : …………………………………………………………….. 

Website ของบริษัท http//www : ........................................................................E – Mail :……………………………………………... 

3) ที�อยูส่าํหรับส่งสินคา้ ( กรณีตางจากขอ 2. ) …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

โทรศัพท : ...................................................................................โทรสาร : …………………………………………………………….. 

4)  ขายปลีก  งานตดิตั�ง ประเภทธุรกิจ      ขายสง

ขยายความขอมูลขางตน ประเภทสินคา้

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

5) พื�นที�จัดแสดงสินคา  มีหนาราน  ใช Office เปนโชวรูม  กําลังดําเนินการ  มีแผนในอนาคต  ไมมี

 ขยายความขอมูลขางตน .................................................................................................................................................................... 

6) ชื�อเจ้าของ / ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที�ที�ตดิต่อ

ตําแหน ง ชื�อ-สกุล เบอร ติดตอ เบอร มือถือ E-mail 

1. เจ าของ

2.กรรมการผ ูจ ัดการ

3.ผจก.ฝายจดัซื�อ

4.ผจก.ฝ ายขาย

5.ผจก.ฝ ายบัญชี/การเงิน

6.เจาหนาที�จัดซื�อ

7.เจาหนาที�บัญชี

บริษทั อาร์ม คอร์ปอเรช �ัน จาํกดั
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7) กลุมลูกคาหลัก

 ที�พักอาศัย / อาคารสํานักงาน  ( ……….  %)   หนวยงานราชการ  ( ……….  %)   สถาบันการศึกษา  ( ……….  %) 

 โรงงาน / นิคมอุสาหกรรม  ( ……….  %)   บริษัท / หางราน  ( ……….  %)   ลูกคาจากหนาราน  ( ……….  %) 

  ฐานลูกคาเดิมที�ขายสินคาอยู( ธุรกิจประเภท................................... )  ( ……….  %)   อื่นๆ …………….……  ( ……….  %) 

8) ยอดขาย  ปที่ผานมา....................บาทเฉลี่ยตอป....................บาท  เปาหมายสําหรับปนี�...................บาทเฉลี�ยตอเดือน....................บาท

9) กรณีที�มีบริษัทในเครือ หรือ สาขา โปรดระบุรายละเอียดดังนี�  มี   ไมมี 

ชื�อบริษัทในเครือ/สาขา ประเภทธุรกิจ ที�ตั�ง 

1 

2 

3 

4 

10) โปรดระบุชนิดสินคาที�ทานจะสั�งซื�อ

1................................................................................................. 

2................................................................................................ 

3............................................................................................... 

4............................................................................................... 

5............................................................................................... 

11) จาํนวนพนกังาน  ทั�งหมด............คน / พนกังานขาย..........คน / ช่างบริการ..........คน / ฝ่าย……………(  ที�เกี�ยวขอ้ง  )..........คน

12) วันเวลาทําการ  ในสัปดาหจํานวน..........วัน  ตั�งแต....................ถึง....................  ตั�งแตเวลา....................น.ถึง....................น.

13) การสั�งซื�อสินคา  ตองใชใบสั�งซื�อ  หรือไม    ใช    ไมใช้

13.1  ผูมีอํานาจลงนามสั�งซื�อจํานวน..........ทาน    ลงนามทานใดทานหนึ่ง    ลงนามรวมกันอื่นๆ......................................... 

(  1.  )  ชื�อ-สกลุ.....................................................................................ตัวอย างลายมือชื�อ(  ลายเซ็น  ).............................................. 

(  2.  )  ชื�อ-สกลุ....................................................................................ตัวอย างลายมือชื�อ(  ลายเซ็น  ).............................................. 

(  3.  )  ชื�อ-สกลุ.....................................................................................ตัวอย างลายมือชื�อ(  ลายเซ็น  ).............................................. 

13.2 ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการสั�งซื�อ(  ถามี  ) ............................................................................................................................................ 

**  เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการสั�งซื�อ จะตองมีลายเซ็นผูมีอํานาจลงนามพรอมตราประทับบริษัท (  ถามี  )  ** 

14) การรับสินคา
14.1  ผูมีอํานาจลงนามรับสินคาจํานวน..........ทาน    ลงนามทานใดทานหนึ�ง    ลงนามรวมกันอื�นๆ..................................... 

(  1.  )  ชื�อ-สกลุ....................................................................................ตัวอย างลายมือชื�อ(  ลายเซ็น  ).............................................. 

(  2.  )  ชื�อ-สกลุ.....................................................................................ตัวอย างลายมือชื�อ(  ลายเซ็น  ).............................................. 

14.2 ขอมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรับสินคา(  ถามี  ) .................................................................................................................................... 

บริษทั อาร์ม คอร์ปอเรช �ัน จาํกดั
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**  เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับสินคา้  จะตอ้งมีลายเซ็นผูมี้อาํนาจลงนามพร้อมตราประทบับริษทั (  ถา้มี  )  ** 

**  ในกรณีที�ส่งเจา้หนา้ที�มารับสินคา้เองจะตอ้งโทรแจง้ทางบริษทัพร้อมมีหนงัสือชี�แจง(  ถา้มี  )  **

15) เงื�อนไข  /  ขั�นตอนการชาํระเงิน    เงินสด    เช็ค    โอนเงินผา่นธนาคาร    อื�นๆ.........................................................

15.1  เจา้หนา้ที�  ที�ทาํหนา้ที�ดา้นการชาํระเงิน 

(  1.  ) ชื�อ-สกลุ.....................................................................................ตําแหน ง..............................โทรศัพท ................................... 
(  2.  )  ชื�อ-สกลุ........................................................................................ตําแหน ง..............................โทรศัพท ................................... 

15.2  ผ ูมีอํานาจลงนามการชําระเงินจํานวน..........ทาน    ลงนามทานใดทานหนึ่ง    ลงนามร วมกันอื่นๆ.............................. 

(  1.  )  ชื�อ-สกลุ........................................................................................ตัวอย างลายมือชื�อ(  ลายเซ็น  ).............................................. 

(  2.  )  ชื�อ-สกลุ.......................................................................................ตัวอย างลายมือชื�อ(  ลายเซ็น  ).............................................. 

ตัวอยางลายมือชื�อผูมีอํานาจ และตัวอยางตราประทับ 

ลายมือชื�อผูมีอํานาจ ตราประทับ 

บริษทั อาร์ม คอร์ปอเรช �ัน จาํกดั
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 อนุมัติการสมัครตัวแทนจําหน าย  ไมอนุมัติ  อนุมัติการสมัครตัวแทนจําหน าย  ไมอนุมัติ 

ความเห็นผูจัดการฝาย................................................................ ความเห็นผูจัดการทั�วไป................................................................. 

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

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

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

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

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

 ผ ูจ ัดการฝ ายขาย  ผูจัดการทั�วไป 



เงื�อนไขการรับประกัน  Warranty Expression 

ขอกําหนดทั�วไป 

1. การบริการนี�จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภณัฑที์�ซื�อโดยตรงกบับริษทัฯ เท่านั�น

2. ระยะประกนัของสินคา้ 24 เดือน นบัจากวนัที�บริษทัตวัแทนจาํหน่ายขายสินคา้ใหก้บัผูใ้ชง้าน

3. สินคาและอุปกรณสวนควบตางๆ ตองเกิดจากความผิดพลาดทางดานมาตรฐานการผลิต สามารถเปลี�ยนสินคา้ไดภ้ายใน 7

วนั นบัตั�งแต่วนัที�รับสินคา้

4. ในการขอรับบริการตองนําเอกสารใบรับประกันมาแสดงทุกครั� งเพื�อใชเปนหลักฐานยืนยันตอบริษัทฯ

5. สินคา้ที�ไดรั้บการซ่อมหรือเปลี�ยนแลว้ จะไดรับความคุมครองเทากับระยะเวลาที�เหลืออยูข่องสินคา้เดิม หรือ 30 วนันบั

จากวนัที�ซ่อม โดยถือเอาระยะเวลาที�ยาวนานกวา่เป็นหลกั

ขอยกเว นการรับประกัน 

1. สินคา้ถูกตดัแปลง หรือสบัเปลี�ยนอะไหล่ภายใน  ที�ไม่ไดม้าจากบริษทัฯ

2. สภาพของอุปกรณผิดรูปทรงจากเดิม เชน แตก, หกั, บิ�น, งอ, ยบุ, เบี�ยว, ราว, ทะลุ และ ขีดขวน เปนตน
3. สภาพของอุปกรณเกิดขึ�นจากการใชงานผิดประเภทและจะไม่รับผดิชอบความเสียหายของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อนัเกิด

จากไอระเหยของสารเคมีในบริษทั หรือ โรงงาน

4. ไดรั้บการแกไ้ข ดดัแปลง ซ่อมแซม หรือดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งโดยผูที้�ไม่ใช่ช่างหรือพนกังานจากบริษทัอาร์ม

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั

5.

6.

หากสินคา้มีปัญหา อนัเกิดจากตวัสินคา้เอง บริษทัจะซ่อมสินคา้ใหโ้ดยลูกคา้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และหากไม่สามารถซ่อม

ไดก้จ็ะทาํการเปลี�ยนสินคา้ใหใ้หม่โดยลูกคา้ไม่มีค่าใชจ่้าย หากสินคา้มีปัญหาในช่วงระยะเวลาที�ยงัอยูใ่นการรับประกนั

7.

ความเสียหายอันเนื�องจากอุปกรณ์ต่อพว่งอื�นโดยผูที้�ไม่ใช่ช่างหรือพนกังานจากบริษทัอาร์ม คอร์ปอเรชั�น จาํกดัติดตั�ง 

8.

ความเสียหายอันเนื�องจากกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง ไดแ้ก่ ไฟฟ้าดบั, ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าเกิน และไฟฟ้ารั�ว เป็นตน้

9.

ความเสียหายอันเนื�องจากภัยธรรมชาติ เชน ภัยจากนํา้ทวม , ภัยจากฟาผา และภัยจากลมพายุ เปนตน 

10.

ความเสียหายอันเนื�องจากอัคคีภัย ทั�งหมดหรือบางสวนจนเปนเหตุใหสินคาและอุปกรณไดรับความเสียหาย 

ทางบริษทัจะมีใบรับประกนัสินคา้ให ้ซึ� งจะรับประกนัความเสียหายของตวัสินคา้ตามรายการในใบเสนอราคาเท่านั�น 

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายที�เกิดกบัตวับุคคล หากเกิดจากความบกพร่องของระบบประตูอตัโนมติั

หมายเหตุ 

1. เพื�อใหสินคามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใชงานไดดีอยางสมา่ํเสมอ และมีอายุการใชงานที�ยาวนาน โดยไม
กอใหเกิดความเสียหายไดงาย ควรปฏิบัติตามคูมือการใช งาน

2. เมื�อมีปญหาที�เกิดจากการติดตั�ง หรือไมสามารถแกไขปญหาที�ลูกคาได และมีความตองการใหเจาหนาที�ของบริษัทฯ ออก

ไปเพื�อชวยเหลือ สามารถแจงมาไดที�บริษัทฯ ฝายบริการลูกคา โดยตองไดรับการพิจารณาจากผูจัดการฝายบริการ ลูกคา
หรือผูบริหารที�สูงกวา

บริษทั อาร์ม คอร์ปอเรชั�น จาํกดั
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