
 
 

 

หนังสือขอเปิดเครดติการชาํระค่าสินค้า 

ต้องการเปิดเครดติสาขา …………….. 

 

กรุณากรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน เพือ่ความรวดเร็วในการพจิารณาขออนุมัตเิครดติ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ บรษัิท / หา้งหุน้สว่นจาํกดั / รา้น 

(ทีอ่ยู่ปัจจุบัน)          อาคาร                                                เลขที่                  หมูท่ี่                     ซอย                                   ถนน 

แขวง / ตาํบล                                                         เขต / อาํเภอ                                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์                                                                                 โทรสาร                                                                 มือถือ 

(ทีอ่ยู่ใน ภพ. 20)      อาคาร                                                เลขที่                  หมูท่ี่                     ซอย                                   ถนน 

แขวง / ตาํบล                                                         เขต / อาํเภอ                                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์                                                                                 โทรสาร                                                                 มือถือ 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี                       ทนุจดทะเบยีน                                                   บาท 

สถานประกอบการ             ของตนเอง                          เซง้                            เชา่                             อ่ืน (ระบ)ุ 

ประเภทธุรกิจ                                                                                       ประเภทสินคา้ทีต่อ้งการสั่งซือ้ 

2. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทในเครือ / สาขา / โรงงาน 

บรษัิทในเครอื / สาขา / โรงงาน ที่อยู ่ โทรศพัท ์

1)   

2)   

3. ข้อมูลอ้างอิงทางธนาคาร 

ช่ือธนาคาร สาขา หมายเลขบญัชี โทรศพัท ์

1)    

2)    

4. ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า 

ช่ือบรษัิท ประเภทสินคา้ที่ซือ้ บคุคลที่ตดิตอ่ โทรศพัท ์

1)    

2)    

5. บุคคลทีมี่อาํนาจส่ังซือ้สินค้า 

ช่ือผูมี้อาํนาจสั่งซือ้สินคา้ ตาํแหนง่ ตวัอยา่งลายเซ็น โทรศพัท ์

1)    

2)    

3)    

 

ตราประทบั 

บรษัิท 

 

 

ลงช่ือ                                                                    ผูข้อเครดิต 

 

(                                                                    ) 

ผูมี้อาํนาจลงนาม 

 

 

1 
 



 
 

6. ข้อมูลเก่ียวกับการส่ังซือ้สินค้า 

1. ทา่นตอ้งมีใบสั่งซือ้สนิคา้ในการสั่งซือ้สินคา้หรอืไม ่   ตอ้ง                   ไมต่อ้ง                        อ่ืน (ระบ)ุ 

2. หากทา่นมีใบสั่งซือ้สินคา้ ทา่นจะตอ้งสง่เอกสารใบสั่งซือ้สินคา้ ใหเ้ราก่อนการสั่งซือ้สินคา้เทา่นัน้ (ไมร่บัใบสั่งซือ้สินคา้ยอ้นหลงั) 

3. ทา่นจะติดตอ่สั่งซือ้สินคา้กบัเราในรูปแบบใด (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 หวัขอ้) 

    โทรศพัทส์ั่งซือ้สินคา้               สง่แฟกซส์ั่งซือ้สินคา้                    สั่งซือ้โดยตรงที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร             อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

4. ทา่นเคยใชบ้รกิารที่ฮารด์แวรเ์ฮาส,์อนนัตภณัฑเ์ซ็นเตอร,์ หรอื อนนัตภณัฑฮ์ารด์แวรม์าก่อนหรอืไม ่

    ไมเ่คย                เคย      �(ระบช่ืุอพนกังานขายที่เคยติดตอ่) 

7. ข้อมูลเก่ียวกับการจัดส่งสินค้า 

1. ทา่นตอ้งการรบัสินคา้อยา่งไร               ติดตอ่รบัสินคา้เองที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร                   ใหจ้ดัสง่สินคา้ให ้

2. ถา้ทา่นตอ้งการใหจ้ดัสง่สินคา้ใหก้รุณาระบสุถานที่จดัสง่และวนั-เวลาในการรบัสินคา้ 

 ตามที่อยูปั่จจบุนั                                  ตามที่อยูใ่น ภพ. 20                                           อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

อาคาร                                                                  เลขที่                  หมูท่ี่                     ซอย                                   ถนน 

แขวง / ตาํบล                                                         เขต / อาํเภอ                                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์                                                                                 โทรสาร                                                                 มือถือ 

วนั-เวลาในการรบัสินคา้                                                                                          ช่ือผูต้ิดตอ่ 

3. ในการรบัสินคา้ ตอ้งมีการประทบัตรารบัสินคา้จากทางบรษัิทของทา่นหรอืไม่ 

 ตอ้ง                                                                ไมต่อ้ง                                                                 อ่ืน (ระบ)ุ 

8. ข้อมูลเก่ียวกับการรับสินค้าทีห่น้าร้าน 

ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคท์ี่จะมาเลือกซือ้และรบัสินคา้เองทีห่นา้รา้น เพ่ือความสะดวกและความรดักมุในการจา่ยสินคา้ ทางบรษัิทฯ ขอแจง้วิธีการรบัสินคา้ หนา้

รา้นผ่านเคาทเ์ตอรแ์คชเชียรด์งันี ้

1. เบิกโดยใช้ใบส่ังซือ้สินค้า (PO) – ทางบรษัิทฯ จะจา่ยสินคา้ตอ่เม่ือมีการเปิดใบสั่งซือ้สินคา้หรอืมีคาํสั่งซือ้สินคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มลงนามเทา่นัน้ 

2. เบิกโดยผู้มีอาํนาจรับสินค้าหน้าร้าน – ทางบรษัิทฯ จะจา่ยสินคา้ใหก้บับคุคลที่ระบวุา่มีสิทธ์ิในการรบัสินคา้ที่หนา้รา้นเทา่นัน้ โดยผูท้ี่มารบัสินคา้จะตอ้ง 

แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหลกัฐานอ่ืนๆ เพ่ือแสดงวา่เป็นบคุคลตามรายช่ือดงักลา่ว 

อนึ่ง หากลกูคา้ท่ีมารบัสินคา้หนา้รา้นไม่มีทัง้ใบสั่งซือ้สินคา้ (PO) และ ไม่มีรายช่ือในรายการผูม้ีสิทธ์ิรบัสินคา้ ลกูคา้จะตอ้งติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีเคาทเ์ตอรบ์รกิาร ลกูคา้ เพ่ือ

ประสานงานกลบัไปยงับรษัิทของท่านเพ่ือขออนญุาตใหร้บัสินคา้ไดม้ิฉะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจ่ายสินคา้ให ้

 

รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเบิกสินคา้หนา้รา้น มีดงันี ้

ช่ือ นามสกลุ แผนก – ตาํแหน่ง หมายเลขบตัรประชาชน โทรศพัท ์

     

     

     

     

     

     

 

ตราประทบั 

บรษัิท 

 

 

ลงช่ือ                                                                    ผูข้อเครดิต 

 

(                                                                    ) 

ผูมี้อาํนาจลงนาม 
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- หากทา่นตอ้งการ เปลี่ยนแปลงรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรบัสินคา้หนา้รา้นในภายหลงั กรุณาแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรมาที่ฝ่ายบญัชีของบรษัิทฯ  
- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหผู้ข้อเครดติเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงผูมี้สิทธ์ิรบัสินคา้ แตไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

9. ข้อมูลเก่ียวกับการวางบิล 

1. ในการวางบลิ ตอ้งมีใบสั่งซือ้สินคา้แนบดว้ยหรอืไม ่               ตอ้ง                                    ไมต่อ้ง                     อ่ืน (ระบ)ุ 

2. กรณีที่ตอ้งมีใบสั่งซือ้สินคา้แนบในการวางบิล บรษัิทฯ ขอรบัใบสั่งซือ้สินคา้ก่อนจดัสง่สินคา้ใหห้ากไมไ่ดร้บั บรษัิทฯ ขอวางบิลโดยไมต่อ้งแนบใบสั่งซือ้สนิคา้ 

3. ทา่นสะดวกรบัวางบิลดว้ยวิธีใด       ทา่นรบับิลเองที่หนา้รา้น           โทรสาร             ไปรษณีย ์           ไปวางบลิที่บรษัิทฯ ทา่น 

4. สถานที่วางบิล         ตามที่อยูปั่จจบุนั                                ตามที่อยูใ่น ภพ. 20                                   อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

อาคาร                                                                  เลขที่                  หมูท่ี่                     ซอย                                   ถนน 

แขวง / ตาํบล                                                         เขต / อาํเภอ                                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์                                                                                 โทรสาร                                                                 มือถือ 

เวลาในการวางบลิ                                                                                          ช่ือผูต้ิดตอ่ 

5. ทางบรษัิทมีนโยบายจดัทาํเอกสารวางบิลตามรอบวนัที3่0 ของเดือน 

6. ทางบรษัิทมีนโยบายจดัทาํเอกสารวางบิล ดว้ยไฟลรู์ปภาพจากตน้ฉบบัใบสง่สินคา้ โดยมีลายเซ็นตผ์ูร้บัสินคา้ในการแนบวางบิล 

10. วงเงนิเครดิต 

วงเงินเครดิตที่ตอ้งการ                                                                            บาท 

ช่ือผูต้ิดตอ่กรณีตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม                                                                   โทรศพัท ์                                      โทรสาร 

11.เงือ่นไขการค้าและการชาํระเงิน 

1. ระยะเวลาในการใหเ้ครดติ 30  วนันบัจากเดือนที่ซือ้สินคา้ 

 ตวัอยา่งการนบัระยะเวลาเครดติ : 

 1) ซือ้สินคา้วนัที1่/10/2557– 31/10/2557 

 2) ระยะเวลาเครดิต 30 วนันบัจากเดือนที่ซือ้สินคา้ ดงันัน้กาํหนดชาํระเงินคือวนัที3่0/11/2557 

 3) กาํหนดชาํระเงินชา้สดุภายในวนัที5่/12/2557 

2. ยอดการสั่งซือ้สินคา้ 2.1 ยอดสั่งซือ้สินคา้ขัน้ต ํ่า 300 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ลกูคา้ติดตอ่รบัสินคา้เองที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 

 2.2 ยอดสั่งซือ้สินคา้ขัน้ต ํ่า 1,000 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ใหจ้ดัสง่สินคา้ให ้

 2.3 ยอดสั่งซือ้ตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน 

 
2.4 ยอดสั่งซือ้สินคา้ที่ต ํ่ากวา่ 10,000 บาท/ เดือน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการวางบลิทางโทรสาร และรบัชาํระเงิน

โดยการโอนเขา้บญัชีธนาคารในนามบรษัิทฯ เทา่นัน้ 

3. การระงบัเครดิต 
กรณีที่มียอดเครดิตคา้งชาํระเกินกวา่ 60 วนั นบัตัง้แตว่นัครบกาํหนดชาํระเงิน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการ

ใหเ้ครดิต 

4. การยกเลิกสญัญาเครดิต 
กรณีที่ไมมี่การสั่งซือ้ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรอืคา้งชาํระเงินเกินระยะเวลา 90 วนั นบัตัง้แตว่นัครบกาํหนดชาํระ

ของบรษัิทฯ และหรอื อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกสญัญาเครดิต 

 

 

ตราประทบั 

บรษัิท 

 

 

ลงช่ือ                                                                    ผูข้อเครดิต 

 

(                                                                    ) 

ผูมี้อาํนาจลงนาม 
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12. เอกสารประกอบการพิจารณาขอเครดิตการซือ้สินค้า 

กรุณาแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งละ 1 ชดุ (สาํเนาเอกสารตอ้งมีการรบัรองสาํเนาของผูมี้อาํนาจลงนามและตราประทบับรษัิทถกูตอ้ง) 

  สาํเนาหนงัสือสาํคญัจดทะเบียนนิติบคุคลของผูข้อเครดติ ซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์มเ่กิน 3 เดือน ก่อนวนัที่แสดงความจาํนง 
  สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามที่จดทะเบียนไว ้
  สาํเนาใบจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม (ภพ. 20) 
  สาํเนาบญัชีกระแสรายวนั และ/หรอื ออมทรพัยย์อ้นหลงั� 6 เดือน หรอืยินดีทาํหนงัสือค ํา้ประกนัธนาคารจาํนวน�� ................................ �บาท  

(กรณีที่ผูข้อเครดิตเป็นบรษัิทรบัเหมากอ่สรา้ง จะตอ้งมีหนงัสือค ํา้ประกนัธนาคารตามวงเงินเครดิตที่ทา่นขอ) 
  แผนที่บรษัิทฯ, สถานที่จดัสง่สินคา้, สถานที่วางบิล - รบัเช็ค (กรณีที่เป็นคนละแหง่) 
  กรณีที่ผูข้อเครดิตเป็นบรษัิทรบัเหมาก่อสรา้ง จะตอ้งมี Bank Gaurantee ตามวงเงินเครดิตที่ทา่นขอ 
  หนงัสือมอบอาํนาจในกรณีผูข้อเครดิตเป็นผูด้าํเนินการแทนผูมี้อาํนาจลงนามของบรษัิทฯ 
กรุณาสง่หนงัสือขอเครดิตฉบบันีแ้ละเอกสารประกอบการพิจารณาใหค้รบถว้นมาที่ 

           ผู้จัดการสาขา (ขอเปิดเครดิตการชาํระค่าสินค้า) ตามทีอ่ยู่ของสาขาทีร่ะบุด้านในเอกสารแนบด้านหลัง 

13. รายละเอียดและเงือ่นไขสัญญาการขอเครดิตการซือ้สินค้า 

1. ผูข้อเครดติสามารถซือ้สินคา้ไดท้ี่ฮารด์แวรเ์ฮาสเ์ฉพาะสาขาที่ระบเุทา่นัน้ 

2. บรษัิทฯ มีอาํนาจเพิกถอนสิทธิตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ใหแ้กผู่ข้อเครดติเม่ือใดก็ไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้หรอืแสดงเหตผุลใหผู้ข้อเครดิตทราบลว่งหนา้ 

3. ในกรณีที่ผูข้อเครดติยา้ยที่อยูเ่ปลี่ยนแปลงรายช่ือผูร้บัสนิคา้หนา้รา้น หรอืเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นสาระสาํคญัที่ระบไุวใ้นหนงัสือขอเครดิตฉบบั

นีผู้ข้อเครดิตจะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบเป็นลาย ลกัษณอ์กัษรทนัทีหากบรษัิทฯ ไดด้าํเนินการใดๆ ไปโดยอาศยัรายละเอียดตา่งๆ ที่ไดแ้จง้ไวใ้นฉบบันีก้อ่น

ไดร้บัแจง้การยา้ยที่อยูแ่ละการเปลี่ยนแปลงรายช่ือการรบัสินคา้หนา้รา้น หรอืการเปลี่ยนแปลง ดงักลา่วขา้งตน้ ผูข้อเครดิต ตกลงใหถื้อวา่ผูข้อเครดติได้

รบัทราบ การดาํเนินการนัน้ๆ ของบรษัิทฯ ถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้ บรษัิทขอสงวนสิทธิในการรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสิทธิในการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรอืแกไ้ขขอ้กาํหนดใดๆ เก่ียวกบัการใหเ้ครดิตตามหนงัสือฉบบันีต้ามดลุยพินิจของบรษัิทฯ แต่

เพียงผูเ้ดียว ทัง้นี ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ข้อเครดิตทราบถึงการปรบัปรุง เปลีย่นแปลงเพ่ิมเติม หรอืแกไ้ขดงักลา่ว 

5. หากผูข้อเครดิตผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หนึง่ และบรษัิทฯ ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมาย ผูข้อเครดิตตกลงรบัผิดชอบ และชดใชค้า่เสียหาย คา่ใชจ้า่ยในการ

ดาํเนินการตาม กฎหมาย รวมทัง้คา่ทนายความตามจาํนวนที่บรษัิทฯ ตอ้งชาํระไปตามความเป็นจรงิ พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ตามกฎหมาย เพ่ือการดงักลา่ว

ใหแ้ก่บรษัิทฯ จนครบถว้นเตม็จาํนวน 

6. กรณี มียอดคา้งชาํระเกินระยะเวลาที่กาํหนด บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ คิดดอกเบีย้ 1.5 % ตอ่เดือน นบัตัง้แตว่นัที่ครบกาํหนดชาํระ  

 

ผู้ขอเครดิตขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกในหนังสือขอเครดิตฉบับนีเ้ป็นความจริงทุกประการ และผู้ขอเครดิตยินยอมใหบ้ริษัท ฮารด์แวร์

เฮาสแ์อนดโ์ฮม โปรดักสจ์าํกัด ดาํเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับผู้ขอเครดิตเพื่อการอนุมัติการขอเครดิตเม่ือการขอเครดิตตามหนังสือนี้

ได้รับการอนุมัติผู้ขอเครดิตยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงือ่นไขต่างๆ ทีป่รากฏอยู่ในหนังสือขอเปิดเครดิตฉบับนีทุ้กประการ 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           วนัที่                 เดือน                                     พ.ศ.                  

 

 

 

 

ตราประทบั 

บรษัิท 

 

 

ลงช่ือ                                                                    ผูข้อเครดิต 

 

(                                                                    ) 

ผูมี้อาํนาจลงนาม 
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ข้อ 14                                                หนังสือคํา้ประกัน 

                                                              (คํา้ประกนัหนีอ้นัเกิดจากการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร) 

         

      วนัที่ ..................................................................................... 

 

 ขา้พเจา้…………………………..……………อาย…ุ……….ปี อยูบ่า้นเลขที ่ ………………..ตรอก/ซอย………………….

ถนน………….................……แขวง/ตาํบล……………..................……เขต/อาํเภอ..................………จงัหวดั……………….................…

ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่“ผูค้ ํา้ประกนั”ตกลงทาํหนงัสือนีใ้หไ้วแ้กบ่จก./หจก./บมจ...............................................................................................

ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ “ ลกูหนี ้” เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่  

 ขอ้ 1.  ตามที่ ลกูหนี ้ไดท้าํเรือ่งขอซือ้สินคา้ แบบเงินเช่ือ กบั บจก. ฮารด์แวรเ์ฮาส ์(สาํนกังานใหญ่) หรอื(สาขา ) ซึง่ตอ่ไปจะ

เรยีกวา่ “เจา้หนี”้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือขอเปิดเครดติการชาํระคา่สินคา้ ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ “สญัญา”   

ซึง่ผูค้ ํา้ประกนัไดอ้า่นรายละเอียด และเง่ือนไข ในหนงัสือดงักลา่วเป็นอยา่งดแีลว้นัน้  

           ผูค้ ํา้ประกนัตกลงผกูพนัเขา้ค ํา้ประกนัลกูหนีต้อ่เจา้หนี ้โดยขอสญัญาวา่  ถา้ลกูหนีป้ฏิบตัผิิดนดัผิดขอ้ตกลงตาม

สญัญาหรอืมีหนีส้ินคา้งชาํระตอ่เจา้หนีห้รอืทาํใหเ้จา้หนีเ้สียหายไมว่า่ดว้ยประการใดๆผูค้ ํา้ประกนัตกลงยินยอมชาํระหนีห้รอืคา่เสียหายบรรดา

ที่เจา้หนีมี้สิทธิเรยีกรอ้งกบัลกูหนีก้่อนและผูค้ ํา้ประกนัตกลงรว่มรบัผิดในฐานะลกูหนีร้ว่มกบัลกูหนีต้ลอดไปจนกวา่เจา้หนีจ้ะไดร้บัชาํระหนีห้มด

สิน้แลว้  

 ขอ้ 2.  หากเจา้หนีผ้่อนผนัหรอืผ่อนเวลาใด ๆ ใหแ้กล่กูหนี ้ผูค้ ํา้ประกนัตกลง     ยินยอมรบัการผ่อนผนั ผ่อนเวลานัน้ดว้ย โดย

เจา้หนีไ้มจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ค้ ํา้ประกนัทราบ และผูค้ ํา้ประกนัจะไมถื่อการผอ่นผนั ผ่อนเวลา เป็นเหตปุลดเปลือ้งความรบัผิดของตนเป็นอนั

ขาด 

 ขอ้ 3.  ผูค้ ํา้ประกนัตกลงจะไมถ่อนคํา้ประกนัตามสญัญานี ้จนกวา่ลกูหนีจ้ะหลดุพน้ความผกูพนัความรบัผิดกบัเจา้หนี ้

 ขอ้ 4.  ในกรณีที่เจา้หนีก้บัลกูหนีไ้ดก้าํหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเป็นประการใด ไมว่า่คราวหนึ่งคราวใด  

ผูค้ ํา้ประกนัยงัคงมีความผกูผนัในฐานะผูค้ ํา้ประกนัตอ่เจา้หนี ้และจะไมย่กเหตดุงักลา่วมาปฏิเสธความรบัผิดตามหนงัสือนีอ้ยา่งเด็ดขาด 

 ขอ้ 5.  ผูค้ ํา้ประกนัตกลงสละสิทธิที่จะยกเอาบรรดาขอ้ตอ่สูต้า่งๆที่ลกูหนีมี้อยูก่บัเจา้หนีม้าเพ่ือปฏิเสธความรบัผิดของตน

ตามหนงัสือนีอ้ยา่งเด็ดขาด 

 ขอ้ 6.  การบอกกลา่วทวงถาม หรอืสง่เอกสารใดไปยงัผูค้ ํา้ประกนัตามภมิูลาํเนาที่ปรากฏในหนงัสือนี ้ใหถื้อเป็นการสง่โดย

ชอบ และผูค้ ํา้ประกนัไดท้ราบนบัแตว่นัที่คาํบอกกลา่วหรอืเอกสารพงึไปถึงตามปกต ิ

หนงัสือนีท้าํขึน้เป็นหนึ่งฉบบั ผูค้ ํา้ประกนัไดท้ราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือนีโ้ดยตลอดเป็นอยา่งดีแลว้ เห็นวา่ตรงกบั

เจตนาของตน จงึลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัตอ่หนา้พยานและมอบใหเ้จา้หนีย้ดึถือไว ้ 

 

 
  ลงช่ือ.................................................................... ผูค้ ํา้ประกนั 

           (                                                                   ) 

 

  ลงช่ือ....................................................................... พยาน 

                                (                                                                    ) 

 

  ลงช่ือ................................................................. .....พยาน 

                                                                       (                                                                ) 
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บริษัท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกัด 

กรุณาเก็บส่วนนีไ้ว้เพ่ือยืนยันเงือ่นไขการค้าและการชาํระเงนิ ในกรณีทีคุ่ณผ่านการใหเ้ครดิตแล้ว 

 

เงือ่นไขการค้าและการชาํระเงิน 

1. ระยะเวลาในการใหเ้ครดติ 

30  วนันบัจากเดือนที่ซือ้สินคา้ 

ตวัอยา่งการนบัระยะเวลาเครดติ : 

1) ซือ้สินคา้วนัที1่/10/2557– 31/10/2557 

2) ระยะเวลาเครดิต 30 วนันบัจากเดือนที่ซือ้สินคา้ ดงันัน้กาํหนดชาํระเงินคือวนัที3่0/11/2557 

3) กาํหนดชาํระเงินชา้สดุภายในวนัที5่/12/2557 

2. ยอดการสั่งซือ้สินคา้ 

2.1 ยอดสั่งซือ้สินคา้ขัน้ต ํ่า 300 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ลกูคา้ติดตอ่รบัสินคา้เองที่เคานเ์ตอรบ์รกิาร 

2.2 ยอดสั่งซือ้สินคา้ขัน้ต ํ่า 1,000 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ใหจ้ดัสง่สินคา้ให ้

2.3 ยอดสั่งซือ้ตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน 

2.4 ยอดสั่งซือ้สินคา้ที่ต ํ่ากวา่ 10,000 บาท/ เดือน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการวางบลิทางโทรสาร และรบัชาํระเงิน

โดยการโอนเขา้บญัชีธนาคารในนามบรษัิทฯ เทา่นัน้ 

3. ใบสั่งซือ้สินคา้ 
ในกรณีที่ผูข้อเครดติมีใบสั่งซือ้สินคา้ ผูข้อเครดิตจะตอ้งสง่เอกสารใบสั่งซือ้สินคา้ใหก้่อนการสั่งซือ้สินคา้เทา่นัน้ ไมร่บัใบสั่ง

ซือ้สินคา้ยอ้นหลงั 

4. การเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 

ในกรณีที่ผูข้อเครดติยา้ยที่อยูเ่ปลี่ยนแปลงรายช่ือผูร้บัสนิคา้หนา้รา้น หรอืเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นสาระสาํคญั

ที่ระบไุวใ้นหนงัสือขอเครดติฉบบันี ้ผูข้อเครดิตจะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที หากบรษัิทฯ ได้

ดาํเนินการใดๆ ไปโดยอาศยัรายละเอียดตา่งๆ ที่ไดแ้จง้ไวใ้นฉบบันีก้่อนไดร้บัแจง้การยา้ยที่อยูแ่ละการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ

การรบัสินคา้หนา้รา้น หรอืการเปลี่ยนแปลง ดงักลา่วขา้งตน้ ผูข้อเครดติตกลงใหถื้อวา่ผูข้อเครดิตไดร้บัทราบ การ

ดาํเนินการนัน้ๆ ของบรษัิทฯ ถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใหผู้ข้อเครดิตเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ 

ที่เกิดขึน้แตเ่พียงผูเ้ดียว 

5. การระงบัเครดิต 
กรณีที่มียอดเครดิตคา้งชาํระเกินกวา่ 60 วนั นบัตัง้แตว่นัครบกาํหนดชาํระเงิน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการ

ใหเ้ครดิต 

6. การยกเลิกสญัญาเครดิต 
กรณีที่ไมมี่การสั่งซือ้ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรอืคา้งชาํระเงินเกินระยะเวลา 90 วนั นบัตัง้แตว่นัครบกาํหนดชาํระ

ของบรษัิทฯ และหรอื อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกสญัญาเครดิต 
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ทีอ่ยู่และบัญชีธนาคารของบริษัทฯ 

1. สาขาบางนา (BN) 

บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

89/9 หมู7่ ถ.เทพรตัน กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 

 

ช่ือบญัชี: บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั 

 ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาบางบอ่ เลขที่บญัชี: 378-1-68408-3 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลี เลขที่บญัชี: 340-2-20478-9 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลี เลขที่บญัชี: 216-4-15541-4 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

2. สาขาศรรีาชา (SR) 

บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั (สาขาศรรีาชา) 

99/25-27 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ2ี0110 

 

ช่ือบญัชี: บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั 

 ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขานิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง เลขที่บญัชี: 542-1-12272-2 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนอตุสาหกรรมสหพฒันศรรีาชา เลขทีบ่ญัชี: 434-2-54056-8 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอสัสมัชญัศรรีาชา เลขที่บญัชี: 982-0-01022-2 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

3. สาขาระยอง (RY) 

บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั (สาขาระยอง) 

599 หมู6่ ต.มะขามคูอ่.นิคมพฒันา จ.ระยอง 21180 

 

ช่ือบญัชี: บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั 

 ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขามาบตาพดุ เลขทีบ่ญัชี: 229-1-87960-2 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขามาบตาพดุ เลขที่บญัชี: 408-2-48057-6 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมพฒันา เลขที่บญัชี: 589-0-99250-5 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

4. สาขาบอ่วิน (BW) 

บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั (สาขาบอ่วิน) 

898/8-9 หมู8่ ต.เขาคนัทรง อ. ศรรีาชา จ. ชลบรุ2ี0110 

 

ช่ือบญัชี: บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั 

 ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขานิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง เลขที่บญัชี: 542-1-12272-2 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนอตุสาหกรรมสหพฒันศรรีาชา เลขทีบ่ญัชี: 434-2-54056-8 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอสัสมัชญัศรรีาชา เลขที่บญัชี: 982-0-01022-2 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

5. สาขาเทพารกัษ ์

บรษัิทฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั (สาขาเทพารกัษ)์ 

8/15 หมู ่11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 

 

ช่ือบญัชี: บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จาํกดั 

 ธนาคารกรุงศรอียธุยา สาขาบางบอ่ เลขที่บญัชี: 378-1-68408-3 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลี เลขที่บญัชี: 340-2-20478-9 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลี เลขที่บญัชี: 216-4-15541-4 ประเภทบญัชี: ออมทรพัย ์
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