บริษัท วอยซ์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด
เลขที 988 หมู ่ 2 ซ.เทศบาลบางปู 60 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ ายบ้ าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร 02 7012955 แฟกซ์ 02 7012963

ข้อมูลของผู ้สมัครตัวแทนจําหน่ าย “ Dealer ”
1. ชือบริ ษัท/ห้างหุ ้นส่วน/ร้าน ทีจดทะเบียนตามกฎหมาย (ภ.พ.20)
ชือสถานประกอบการ (ภาษาไทย)
……………………………………………………………………………………………….………………………………..……...
Company Name (English)
……………………………………………………………….………………………………………………….……….…………….
ทีอยู่เลขที ……………… หมู…
่ ……. ซอย ………………….……...…………. ถนน ………………….……….……………….....
แขวง/ตํ าบล ………………………………….……..…….. เขต/อํ าเภอ ...………………….……….……………………………….
จังหวั ด……………………………………….………..….. รหัสไปรษณีย ์ …….…………..…….....................…………………...
โทรศั พท์ 1. ………………………………….…………..... โทรศั พท์ 2. …………..………………………….……………………..
โทรสาร 1. ………………………………………..….….… โทรสาร 2. …………………..……………….………………………...
Mobile Phone…………………………..…………………….……………………………………….…………………………..
เวปไซต์ของบริ ษ ั ท ……………………………………………...….…… E-mail ………………...………..……………………….
2. ทีอยู่ส ําหรับส่งสิ นค้ า(กรณี ต่างจาก ภ.พ.20)
ทีอยู่เลขที ………… หมู…
่ …... ซอย ……….…………….…………… ถนน ………….………………….…………………….....
แขวง/ตํ าบล ………………………………………………..... เขต/อํ าเภอ ………….………..…….……………………………….
จังหวั ด………………………………………………….….... รหัสไปรษณี ย ์ …………..……….....................…………………...
โทรศั พท์ 1. ……………………………….………………….. โทรศั พท์ 2. ……………..……………….….….…………………..
โทรสาร 1. ……………………………….………………….… โทรสาร 2. .…………………………….….….…………………...
3. วั นทําการตั งแต่ว ั น……………... ถึงวั น ……….….……... เวลาทํ าการ …….……..…. น. ถึง ……..…………น.
หมายเหตุ : การสั งซื อสิ นค้ าต้ องใช้ ใบPurchase Order ในทุกกรณี
4. ชือจนท.บริ ษัทของท่านทีทําหน้าที ด้ านการวางบิลและรับเช็ค
ชือ-สกุล …………………………………………………..…….. ตํ าแหน่ง ………………..………….…………………………..
โทรศั พท์ …………………………………….. เบอร์ ต่อ ..……….... Mobile Phone ……………………………………….……..
5. กลุ่มลูกค้ าหลั กของท่านคือ
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………
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6. จํานวนพนักงานทั งหมด…………………….. คน พนักงานขาย ……………………… คน
เงือนไขและข้ อตกลงทัวไป
ข้ าพเจ้า บริ ษ ั ท/ห้าง/ร้าน ………………………………….…………………..…………………………..……………….
ตกลงเข้ าเป็ นผู ้ แทนจําหน่ายสิ นค้ า หรื อบริ การ ของหุ่ นยนต์เครื องดูดฝุ ่ นiClebo รวมทั งชิ นส่ วน อะไหล่ อื นๆ หรื อสิ น ค้ าอื นใด กับ บริ ษ ัท
วอยซ์ คอร์ ปอเรชั น จํ ากั ด โดยมีเงือนไขข้ อตกลงดั งนี
1. ผู ้ แทนจําหน่ายได้ รับการจดทะเบี ยนธุรกิจ หรื อทะเบี ยนการค้ าหรื อทะเบี ยนพาณิ ชย์จากกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
ถูกต้ องแล้ ว และไม่ได้ อยู่ในช่วงเวลาดํ าเนิ นจดยกเลิก หรื อถูกเพิกถอนหรื อเปลียนแปลงแก้ ไขใบทะเบียนดั งกล่าวหรื อถูกดํ าเนิ นคดี
หรื อฟื นฟูกิจการ หรื อมีคํ าสั งพิ ทั กษ์ทรัพย์ หรื อล้ มละลาย หรื อถูกชํ าระบั ญชี
2. ผู ้ แทนจําหน่ายมีความสามารถบริ หารงานและพั ฒนาการจัดจําหน่ ายสินค้ า ให้ก ั บบริ ษ ั ทฯ ได้ อย่ างต่อเนื อง และมีประสิ ทธิภาพ หรื อ
ข้ อกํ าหนดที บริ ษ ัทฯ จะแจ้ งให้ทราบล่วงหน้า
3. หากผู ้ แทนจําหน่ายมีเวปไซต์ต้ องทําการประชาสัมพั นธ์สินค้ าของบริ ษ ั ท วอยซ์ คอร์ปอเรชั น จํากั ด ในเวปไซต์ ของผู ้แทนจําหน่ าย
ด้ วย
4. ผู ้ แทนจําหน่ายตกลงจะจํ าหน่ายสิ นค้ า หรื อบริ การด้ วยความซื อสัตย์ สุจริ ต อีกทั งจะใช้ ความสามารถทีจะส่สริ
งเ มสิ นค้ า หรื อบริ การ
ของบริ ษัทฯ ให้เป็ นทีแพร่ หลาย และให้คํ ารับรองว่าจะไม่กระทํ าการอย่างหนึ งอย่างใดให้เป็ นการเสื อมเสี ย และกระทบกระเทื อน
กั บการจําหน่ ายสินค้ าดั งกล่าว
5. ผู ้ แทนจําหน่ายยินยอมให้บริ ษ ั ทฯ ตรวจสอบราย ละเอียดต่างๆ หรื อเปิ ดเผย หรื อแจ้ง ข้อมูลส่ วนตัว หรื อข้ อมูลด้านสิ นเชื อ หรื อ
ข้ อมูลอืนใดทีผู ้ แทนจัดจําหน่ายมีอยู่กับ บริ ษัทฯ เพื อประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ในการพิ จารณาการให้สินเขือ แก่ผู ้แทนจัดจําหน่ าย
รวมทั งประโยชน์ในด้ านอืนๆ ของบริ ษ ั ทฯ ได้ ทุกประการ
6. ในกรณี ทีผู ้แทนจัดจําหน่ ายมีการเปลียนแปลงข้อมูลเดิมที ได้ให้ไว้ก ั บทางบริ ษัทฯ อาทิ เช่น การเปลี ยนแปลงชื อ หรื อ สกุลของ
กรรมการ หรื อเปลียนแปลงข้ อมูล ได้ แก่ การย้ ายภูมิล ํ าเนา หรื อทีอยู่จากทีได้แจ้งให้แก่บริ ษัท ฯ ทราบ โดย ผู ้แทนจัดจําหน่ ายต้อง
แจ้ งให้บริ ษ ัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วั นก่อนการเปลียนแปลง การบอกกล่าวต้ องเป็ นลายลั กษณ์อั กษร
7. ผู ้ แทนจัดจําหน่ ายตกลงดูแล และให้บริ การแก่ลูกค้ าได้ ท ั งช่วงจําหน่ายสินค้ าและหลังจําหน่ ายแล้วตามเงือนไขการรับ ประกันและ
ข้ อกํ าหนดของการบริ การที บริ ษ ั ทฯ กํ าหนดไว้ โดยเคร่ งครัด
8. ผู ้ แทนจําหน่ายจะต้ องปฏิบ ั ติตามข้ อตกลงในการซื อสิ นค้ า หรื อบริ การรวมถึ งข้ อกํ าหนดการชําระค่าสิ นค้ า หรื อบริ การที บริ ษ ัท ฯ
กํ าหนดไว้ โดยเคร่ งครัด
9. ในกรณี ทีขาดการติดต่อหรื อไม่มีการทําธุรกิจร่ วมกั นภายใน6 เดือน หรื อไม่สามารถปฏิบ ั ติตามข้ อกํ าหนดเบื องต้ นในการเป็ นผู ้ แทน
จัดจําหน่ ายได้ ครบถ้ วน หรื อตรวจสอบแล้ วพบว่าข้ อมูลเอกสารทีได้ จากผู ้ แทนจัดจํ าหน่ายมีข้ อความเท็จ ถูกเปลียนแปลงแก้ ไขโดยมิ
ชอบ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิการพิจารณาบอกเลิกการเป็ นผู ้ แทนจั ดจําหน่าย โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเหตุบอกเลิกการเป็ น
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ผู ้ แทนจัดจําหน่ ายก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษ ั ทฯ ผู ้ แทนจัดจําหน่ายยินยอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที เกิ ดขึ นทุกกรณี แต่เพี ยง
ฝ่ ายเดียว
10. ผู ้ แทนจัดจําหน่ ายไม่น ําสิ นค้ า หรื อบริ การของบริ ษ ั ทฯ ไปทํ าธุรกิจทีไม่ถูกต้ อง หรื อผิดกฎหมาย หรื อผิวดั ตถุป ระสงค์ของบริ ษ ัทฯ
หรื อส่งผลเสี ยหายต่อบริ ษั ทฯ
11. เพื อประโยชน์ในการรักษาความลั บทางการค้ า ข้ อมูล หรื อรหัสประจําตั วต่างๆ หรื อข้อเท็จจริ งใดๆ ผู ้แทนจัดจําหน่ ายให้คํารับรอง
ต่อบริ ษัทฯ ที จะไม่เผยแพร่ สิ งดั งกล่าวไปยั งบุคคลอื น หน้าที นี ให้ครอบคลุมถึ งบุคคลที เกี ยวข้อง หรื ออาจเกียวข้องกับผู ้แทนจัด
จําหน่ายทั งในทางการค้า และส่วนตั ว เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริ ษ ั ทฯ
12. ในกรณี ให้จัดส่ ง สิ นค้ าผ่านผู ้อืน กล่า วคื อ บริ ษ ัทขนส่ง หรื อผ่ านพนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อบุคคล อื นที ผู ้แทนจัด
จําหน่ายเป็ นผู ้ แจ้ ง ผู ้ แทนจัดจําหน่ยายินยอมรับผิดชอบทุกกรณี หากพบ หรื อ สันนิ ษฐานได้ว่าไม่ได้เกิ ดจากความประมาทเลิน เล่อ
ของผู ้ น ําส่ งนั นๆ และไม่มีการตกลงทําประกั นการส่งสิ นค้ า และผู ้ แทนจําหน่ ายยอมรับการรั บ สิ นค้า ถ้ามีการลงนามในใบขนส่ง
แทนใบแจ้งหนี/ใบกํ ากั บภาษี และถือว่ าผู ้ แทนจําหน่ ายได้รับสิ นค้ าแล้ ว
13. กรณี ช ําระเงิ นค่ าสิ น ค้ า หรื อบริ การอื นใดล่า ช้าเกิ นกํา หนดเงื อนไข หรื อ ข้อตกลงการชําระเงิ น ผู ้ แทนจัดจําหน่ ายยิน ยอมชํ าระ
ค่าธรรมเนี ยมการชํ าระหนี ล่าช้ าในอั ตรา2% ต่อเดือนของจํานวนเงินทั งหมด
14. บริ ษัทฯ จะเป็ นผู ้ กํ าหนดราคาของสิ นค้ า หรื อบริ การให้ต ัวแทนจัดจําหน่ ายทราบเป็ นครั งคราวของราคาอย่างตํ ของสิ
า นค้า หรื อ
บริ การ และผู ้ แทนจัดจําหน่ ายจะไม่จ ําหน่ายสิ นค้ าตํ าไปกว่ าราคาอย่างตํ าทีบริ ษัทฯ ได้ กํ าหนดไป
เงือนไขการรับประกันทัวไป
 การรับประกั นสิ นค้ าจะเริ มนับจากวั นที ซื อสิ นค้ า
 ผลิตภั ณฑ์และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ จะได้ รับการรับประกั นในกรณี ที อาการชํ ารุ ดเกิดจากความผิดพลาดของตัว
เครื องอั นเนื องมาจากความผิดพลาดการผลิตเท่านั น
 ผลิตภั ณฑ์และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ จะต้ องมีสติ กเกอร์แสดงวั นหมดการรั บประกัน และไม่มีรอยฉี กขาด ในกรณี ทีผู ้ซื อต้องการ
คุ้มครองการรับประกั นผลิตภั ณฑ์
 ทางบริ ษัท ฯ มี สิ ท ธิ ในการคิ ดอัต ราค่า บริ การในส่ วนของการซ่ อ มแซมและบริ การเครื องนอกประกั น ตามอาการเสี ยต่างๆ
ถึงแม้ ว่าอาการเสี ยนันๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
 เงื อนไขการรั บประกันสิ น ค้า นี มี ผ ลบัง คับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที จําหน่ ายโดย บริ ษัท วอยซ์ คอร์ ป อเรชั น จํากั ดหรื อตัว แทน
จําหน่ายของบริ ษ ั ท วอยซ์ คอร์ ปอเรชั น จํากั ด เท่านั น
 สิ นค้ าทุกประเภทต้ องมารับบริ การตรวจซ่อมทีศูนย์ บริ การ
 การรับประกั นนี ไม่รวมค่าขนส่งในการส่งผลิตภั ณฑ์มายั งศูนย์ บริ การ ลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบในค่าขนส่ งและความเสี ยง กรณี
ทีผลิตภั ณฑ์ชํารุดหรื อสูญหายในระหว่ างการขนส่ง
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เงือนไขและข้ อยกเว้ นไม่ รับประกัน
 ความเสี ยหายอั นเนื องมาจากอุบั ติเหตุ การใช้ งานที ผิด วิธี การทดลอง การสาธิ ต การซ่ อมบํารุ ง การติ ดตั ง การปรั บ หรื อการ
ดัดแปลงที ไม่ เ หมาะสมและความผิ ดพลาด หรื อ ความประมาทซึ งเกิ ด จากความเข้า ใจคลาดเคลื อนไปจากความเข้า ใจ
คลาดเคลือนไปจากขั นตอนกระบวนการใช้ ซึ งระบุไว้ ในคู่มือการใช้ ผลิตภั ณฑ์
 อาการเสี ย หรื อความเสี ยหาย หรื อ การทํา งานที ผิ ดปกติ อ ันเนื องมาจากการกระแทก การทําของเหลวหรื อ อาหารตกใส่
ผลิตภั ณ ฑ์ หรื อภั ยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ นํ าท่วม แผ่นดินไหว หรื อเนื องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้ าผิดไปจากทีบริ ษัท ฯ
กํ าหนด
 การสึ กหรอโดยทั วไปตามอายุ การใช้ งานและการฉี กขาด การสึ กกร่ อน ขึ นสนิ ม หรื อรอยเปรอะเปื อน และภั ยจากสัต์ วหรื อ
แมลงกั ดแทะ
 รอยขูดขีดและความเสี ยหายที เกิดขึ นบนพื นผิวและส่ วนประกอบภายนอกทีเกิดขึ นจากการใช้ งานของลูกค้ า
 การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อชิ นส่ วนประกอบทีหายไปหลั งจากเลยกํ าหนด7 วั น นับจากวั นทีซื อผลิตภั ณฑ์
 ส่วนประกอบใดๆ ซึ งถูกเปลียนโดยชิ นส่ วนทีไม่ได้ จดจํั าหน่ าย หรื อผลิตภั ณฑ์ซึ งถูกถอดชิ นส่วน หรื อได้ รับการซ่ อมแซมจาก
พนักงานใดๆ ทีไม่ใช่พนักงานจากทางบริ ษ ัท วอยซ์ คอร์ปอเรชั น จํ ากั ด
 หมายเลขเครื องของผลิ ตภั ณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขี ดฆ่ า หรื อทําลาย และสติ กเกอร์ รับ ประกันผลิตภั ณฑ์ถูกแก้ ไข ฉี กขาด หรื อ
ลบทิ งไม่ว ่ ากรณี ใดๆ
Dead on Arrival (DOA)
ในกรณี ทีสิ นค้ าชํ ารุ ด หรื อไม่สามารถมีใช้งานได้ หรื อมีอาการขัดข้อง หรื อเสี ย ภายใน7 วั น หลังจากวั นที ได้รับสิ น ค้ า
(ตรวจสอบเอกสารจากใบเสร็ จรับเงิน, ใบกํากั บภาษี หรื อใบส่ งของ) ในกรณี นี ถือว่าเป็ น DOA
บริ ษัท วอยซ์ คอร์ ปอเรชั น จํากั ด จะทํ าการเปลียนสิ นค้ าตั วใหม่ทดแทน ซึ งเป็ นสิ นารุค้่ นเดี ยวกั นให้แก่ลูกค้า การจัดส่ง
สิ นค้ าทดแทน ในกรณี DOA ทางลูกค้ าสามารถมารับสิ นค้ า ภายใน3 วั นทําการ นับจากทําการตรวจสอบเอกสารและสิ น ค้า หรื อ
อาจจะมีความล่าช้ า อั นเนื องจากขั นตอนการตรวจสอบและการจัดหาสิ นค้ า
สิ นค้ าที ส่งคืนจะต้ องถูกส่งคืนครบภายใต้ บรรจุหีบ ห่ อ หมายเลขกล่องและตัวเครื องจะต้องตรงกั น คู่มือและอุปกรณ์ ต่อ
พ่วงอืนเสมือนเมือรั บสิ นค้า มิฉ ะนั นจะไม่อยู่ในการรั บประกั นDOA ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี ยนสิ น ค้ าตัวใหม่แก่
ลูกค้ า
การรับประกั น DOA นี ไม่ควบคุมถึงความเสี ยหายซึ งเกิดจากอุบ ั ติเหตุ การใช้ งานผิดประเภท,การดั ดแปลงซ่อมแซม, การ
แก้ ไข, การติดตั งและทดลองใช้ อย่ างไม่ถูกวิธี

บริษัท วอยซ์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด
เลขที 988 หมู ่ 2 ซ.เทศบาลบางปู 60 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ ายบ้ าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร 02 7012955 แฟกซ์ 02 7012963

ข้ าพเจ้าขอรับรองว่าข้ อมูล หรื อข้อความที ได้ให้แก่บริ ษ ัท ฯ และข้ าพเจ้าเข้าใจข้อความ,ข้อตกลง, เงือนไขทั งหมดโดย
ตลอด แล้วเห็ นว่าถูกต้ องตามเจตนารมณ์ จึ งได้ ลงลายชือไว้ เป็ นสําคั ญ

ตราประทับบริษัท

ลงชือ …………………………………………..……………
(………………………………………………..)
…… / …… / …...
ผู ้ มีอ ํ านาจลงนาม/ เจ้าของกิจการ

