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หนังสือขอเปิดเครดติการชาํระค่าสินค้า 

ต้องการเปิดเครดติสาขา …………….. 

 
กรุณากรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการพจิารณาขออนุมัตเิครดติ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ บริษัท / ห้างหุ้นสว่นจํากดั / ร้าน 

(ที่อยู่ ปัจจุบัน)          อาคาร                                                เลขที่                  หมูท่ี่                     ซอย                                   ถนน 

แขวง / ตําบล                                                         เขต / อําเภอ                                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย์ 

โทรศพัท์                                                                                  โทรสาร                                                                 มือถือ 

(ที่อยู่ใน ภพ. 20)      อาคาร                                                เลขที่                  หมูท่ี่                     ซอย                                   ถนน 

แขวง / ตําบล                                                         เขต / อําเภอ                                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย์ 

โทรศพัท์                                                                                  โทรสาร                                                                 มือถือ 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี                       ทนุจดทะเบียน                                                   บาท 

สถานประกอบการ             ของตนเอง                          เซ้ง                            เชา่                             อ่ืน (ระบ)ุ 
ประเภทธุรกิจ                                                                                       ประเภทสินค้าทีต้่องการสัง่ซือ้ 

2. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทในเครือ / สาขา / โรงงาน 

บริษัทในเครือ / สาขา / โรงงาน ที่อยู ่ โทรศพัท์ 

1)   

2)   

3. ข้อมูลอ้างอิงทางธนาคาร 

ชื่อธนาคาร สาขา หมายเลขบญัช ี โทรศพัท์ 

1)    

2)    

4. ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า 

ชื่อบริษัท ประเภทสินค้าที่ซือ้ บคุคลที่ติดตอ่ โทรศพัท์ 

1)    

2)    

5. บุคคลที่มีอาํนาจส่ังซือ้สินค้า 

ชื่อผู้ มีอํานาจสัง่ซือ้สินค้า ตําแหน่ง ตวัอยา่งลายเซ็น โทรศพัท์ 

1)    

2)    

3)    

 

ตราประทบั 
บริษัท 

 

 
ลงช่ือ                                                                    ผู้ขอเครดิต 

 
(                                                                    ) 

ผู้ มีอํานาจลงนาม 
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6. ข้อมูลเก่ียวกับการส่ังซือ้สินค้า 

1. ทา่นต้องมีใบสัง่ซือ้สินค้าในการสัง่ซือ้สินค้าหรือไม่    ต้อง                   ไมต้่อง                        อ่ืน (ระบ)ุ 

2. หากทา่นมีใบสัง่ซือ้สินค้า ทา่นจะต้องสง่เอกสารใบสัง่ซือ้สินค้า ให้เราก่อนการสัง่ซือ้สินค้าเทา่นัน้ (ไมรั่บใบสัง่ซือ้สินค้าย้อนหลงั) 

3. ทา่นจะติดตอ่สัง่ซือ้สินค้ากบัเราในรูปแบบใด (สามารถเลือกได้มากกวา่ 1 หวัข้อ) 

    โทรศพัท์สัง่ซือ้สินค้า               สง่แฟกซ์สัง่ซือ้สินค้า                    สัง่ซือ้โดยตรงที่เคาน์เตอร์บริการ             อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
4. ทา่นเคยใช้บริการที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์,อนนัตภณัฑ์เซ็นเตอร์, หรือ อนนัตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์มาก่อนหรือไม่ 

    ไม่เคย                เคย      (ระบชุื่อพนกังานขายที่เคยติดตอ่) 

7. ข้อมูลเก่ียวกับการจัดส่งสินค้า 

1. ทา่นต้องการรับสินค้าอยา่งไร               ติดตอ่รับสินค้าเองที่เคาน์เตอร์บริการ                   ให้จดัสง่สินค้าให้ 

2. ถ้าทา่นต้องการให้จดัสง่สินค้าให้กรุณาระบสุถานที่จดัสง่และวนั-เวลาในการรับสินค้า 

 ตามที่อยูปั่จจบุนั                                  ตามที่อยูใ่น ภพ. 20                                           อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

อาคาร                                                                  เลขที่                  หมูท่ี่                     ซอย                                   ถนน 

แขวง / ตําบล                                                         เขต / อําเภอ                                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย์ 

โทรศพัท์                                                                                  โทรสาร                                                                 มือถือ 

วนั-เวลาในการรับสินค้า                                                                                          ชื่อผู้ติดตอ่ 

3. ในการรับสินค้า ต้องมีการประทบัตรารับสินค้าจากทางบริษัทของทา่นหรือไม่ 

 ต้อง                                                                ไมต้่อง                                                                 อ่ืน (ระบ)ุ 

8. ข้อมูลเก่ียวกับการรับสินค้าที่หน้าร้าน 

ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์ที่จะมาเลือกซือ้และรับสินค้าเองที่หน้าร้าน เพื่อความสะดวกและความรัดกมุในการจา่ยสินค้า ทางบริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการรับสินค้า 
หน้าร้านผา่นเคาท์เตอร์แคชเชียร์ดงันี ้

1. เบิกโดยใช้ใบส่ังซือ้สินค้า (PO) – ทางบริษัทฯ จะจา่ยสินค้าตอ่เม่ือมีการเปิดใบสัง่ซือ้สินค้าหรือมีคําสัง่ซือ้สินค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมลงนามเทา่นัน้ 
2. เบิกโดยผู้มีอาํนาจรับสินค้าหน้าร้าน – ทางบริษัทฯ จะจา่ยสินค้าให้กบับคุคลที่ระบวุา่มีสิทธ์ิในการรับสินค้าที่หน้าร้านเทา่นัน้ โดยผู้ที่มารับสินค้าจะต้อง 

แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือหลกัฐานอื่นๆ เพื่อแสดงวา่เป็นบคุคลตามรายชื่อดงักลา่ว 
อนึง่ หากลกูค้าที่มารับสินค้าหน้าร้านไม่มีทัง้ใบสัง่ซือ้สินค้า (PO) และ ไม่มีรายช่ือในรายการผู้มีสิทธ์ิรับสินค้า ลกูค้าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีเคาท์เตอร์บริการ ลกูค้า 

เพ่ือประสานงานกลบัไปยงับริษัทของท่านเพ่ือขออนญุาตให้รับสินค้าได้มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจ่ายสินค้าให้ 

 
รายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเบิกสินค้าหน้าร้าน มีดงันี ้

ช่ือ นามสกลุ แผนก – ตําแหน่ง หมายเลขบตัรประชาชน โทรศพัท์ 

     

     

     

     

     

     

 

ตราประทบั 
บริษัท 

 

 
ลงช่ือ                                                                    ผู้ขอเครดิต 

 
(                                                                    ) 

ผู้ มีอํานาจลงนาม 
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- หากทา่นต้องการ เปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิรับสินค้าหน้าร้านในภายหลงั กรุณาแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาที่ฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิให้ผู้ขอเครดิตเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้ มีสิทธ์ิรับสินค้า 

แตไ่มไ่ด้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

9. ข้อมูลเก่ียวกับการวางบิล 

1. ในการวางบิล ต้องมีใบสัง่ซือ้สินค้าแนบด้วยหรือไม่                ต้อง                                    ไมต้่อง                     อ่ืน (ระบ)ุ 

2. กรณีที่ต้องมีใบสัง่ซือ้สินค้าแนบในการวางบิล บริษัทฯ ขอรับใบสัง่ซือ้สินค้าก่อนจดัสง่สินค้าให้หากไมไ่ด้รับ บริษัทฯ ขอวางบิลโดยไมต้่องแนบใบสัง่ซือ้สนิค้า 

3. ทา่นสะดวกรับวางบิลด้วยวิธีใด       ทา่นรับบิลเองที่หน้าร้าน           โทรสาร             ไปรษณีย์            ไปวางบิลที่บริษัทฯ ทา่น 

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

อาคาร                                                                  เลขที่                  หมูท่ี่                     ซอย                                   ถนน 

แขวง / ตําบล                                                         เขต / อําเภอ                                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย์ 

โทรศพัท์                                                                                  โทรสาร                                                                 มือถือ 

เวลาในการวางบลิ                                                                                          ชื่อผู้ติดตอ่ 

5. ทางบริษัทมีนโยบายจดัทําเอกสารวางบิลตามรอบวนัที่30 ของเดือน 

6. ทางบริษัทมีนโยบายจดัทําเอกสารวางบิล ด้วยไฟล์รูปภาพจากต้นฉบบัใบสง่สินค้า โดยมีลายเซ็นต์ผู้ รับสินค้าในการแนบวางบิล 

10. วงเงนิเครดิต 

วงเงินเครดิตที่ต้องการ                                                                            บาท 

ชื่อผู้ติดตอ่กรณีต้องการสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม                                                                   โทรศพัท์                                       โทรสาร 

11.เงื่อนไขการค้าและการชาํระเงิน 

1. ระยะเวลาในการให้เครดติ 30  วนันบัจากเดือนที่ซือ้สินค้า 

 ตวัอยา่งการนบัระยะเวลาเครดติ : 

 1) ซือ้สินค้าวนัที่1/10/2557– 31/10/2557 

 2) ระยะเวลาเครดิต 30 วนันบัจากเดือนที่ซือ้สินค้า ดงันัน้กําหนดชําระเงินคือวนัที่30/11/2557 

 3) กําหนดชําระเงินช้าสดุภายในวนัที่5/12/2557 

2. ยอดการสัง่ซือ้สินค้า 2.1 ยอดสัง่ซือ้สินค้าขัน้ตํ่า 300 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ลกูค้าติดตอ่รับสินค้าเองที่เคาน์เตอร์บริการ 

 2.2 ยอดสัง่ซือ้สินค้าขัน้ตํ่า 1,000 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ให้จดัสง่สินค้าให้ 

 2.3 ยอดสัง่ซือ้ต้องไมต่ํ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน 

 
2.4 ยอดสัง่ซือ้สินค้าที่ตํ่ากวา่ 10,000 บาท/ เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการวางบลิทางโทรสาร 
และรับชําระเงินโดยการโอนเข้าบญัชีธนาคารในนามบริษัทฯ เทา่นัน้ 

3. การระงบัเครดิต 
กรณีที่มียอดเครดิตค้างชําระเกินกวา่ 60 วนั นบัตัง้แตว่นัครบกําหนดชําระเงิน ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการให้เครดิต 

4. การยกเลิกสญัญาเครดิต 
กรณีที่ไมมี่การสัง่ซือ้ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือค้างชําระเงินเกินระยะเวลา 90 วนั 
นบัตัง้แตว่นัครบกําหนดชําระของบริษัทฯ และหรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกสญัญาเครดิต 

 

 

ตราประทบั 
บริษัท 

 

 
ลงช่ือ                                                                    ผู้ขอเครดิต 

 
(                                                                    ) 

ผู้ มีอํานาจลงนาม 
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12. เอกสารประกอบการพิจารณาขอเครดิตการซือ้สินค้า 

กรุณาแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งละ 1 ชดุ (สําเนาเอกสารต้องมีการรับรองสําเนาของผู้ มีอํานาจลงนามและตราประทบับริษัทถกูต้อง) 

  สําเนาหนงัสือสาํคญัจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ขอเครดติ ซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไมเ่กิน 3 เดือน ก่อนวนัที่แสดงความจํานง 
  สําเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามที่จดทะเบียนไว้ 
  สําเนาใบจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภพ. 20) 
  สําเนาบญัชีกระแสรายวนั และ/หรือ ออมทรัพย์ย้อนหลงั  6 เดือน หรือยินดีทําหนงัสือคํา้ประกนัธนาคารจํานวน  ................................ บาท  
(กรณีที่ผู้ขอเครดิตเป็นบริษัทรับเหมากอ่สร้าง จะต้องมีหนงัสือคํา้ประกนัธนาคารตามวงเงินเครดิตที่ทา่นขอ) 
  แผนที่บริษัทฯ, สถานที่จดัสง่สินค้า, สถานที่วางบิล - รับเช็ค (กรณีที่เป็นคนละแหง่) 
  กรณีที่ผู้ขอเครดิตเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะต้องมี Bank Gaurantee ตามวงเงินเครดิตที่ทา่นขอ 
  หนงัสือมอบอํานาจในกรณีผู้ขอเครดิตเป็นผู้ดําเนินการแทนผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 
กรุณาสง่หนงัสือขอเครดิตฉบบันีแ้ละเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนมาที่ 

           ผู้จัดการสาขา (ขอเปิดเครดิตการชาํระค่าสินค้า) ตามที่อยู่ของสาขาที่ระบุด้านในเอกสารแนบด้านหลัง 

13. รายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาการขอเครดิตการซือ้สินค้า 

1. ผู้ขอเครดิตสามารถซือ้สินค้าได้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เฉพาะสาขาที่ระบเุทา่นัน้ 
2. บริษัทฯ มีอํานาจเพิกถอนสิทธิตา่งๆ ทีบ่ริษัทฯ ให้แกผู่้ขอเครดติเม่ือใดก็ได้โดยไมจ่ําเป็นต้องแจ้งหรือแสดงเหตผุลให้ผู้ขอเครดิตทราบลว่งหน้า 
3. ในกรณีที่ผู้ขอเครดติย้ายที่อยูเ่ปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ รับสนิค้าหน้าร้าน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ 

ที่เป็นสาระสําคญัที่ระบไุว้ในหนงัสือขอเครดิตฉบบันีผู้้ขอเครดติจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลาย ลกัษณ์อกัษรทนัทีหากบริษัทฯ ได้ดําเนินการใดๆ 
ไปโดยอาศยัรายละเอียดตา่งๆ ที่ได้แจ้งไว้ในฉบบันีก้่อนได้รับแจ้งการย้ายที่อยูแ่ละการเปลี่ยนแปลงรายชื่อการรับสินค้าหน้าร้าน หรือการเปลี่ยนแปลง 
ดงักลา่วข้างต้น ผู้ขอเครดิต ตกลงให้ถือวา่ผู้ขอเครดิตได้รับทราบ การดําเนินการนัน้ๆ ของบริษัทฯ ถกูต้องสมบรูณ์แล้ว 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อกําหนดใดๆ เก่ียวกบัการให้เครดติตามหนงัสือฉบบันีต้ามดลุยพินิจของบริษัทฯ 
แตเ่พียงผู้ เดียว ทัง้นี ้โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ขอเครดิตทราบถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือแก้ไขดงักลา่ว 

5. หากผู้ขอเครดิตผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่ และบริษัทฯ ต้องดําเนินการตามกฎหมาย ผู้ขอเครดติตกลงรับผิดชอบ และชดใช้คา่เสียหาย 
คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินการตาม กฎหมาย รวมทัง้คา่ทนายความตามจํานวนที่บริษัทฯ ต้องชําระไปตามความเป็นจริง พร้อมด้วยดอกเบีย้ตามกฎหมาย 
เพ่ือการดงักลา่วให้แกบ่ริษัทฯ จนครบถ้วนเต็มจํานวน 

6. กรณี มียอดค้างชําระเกินระยะเวลาที่กําหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คิดดอกเบีย้ 1.5 % ตอ่เดือน นบัตัง้แตว่นัที่ครบกําหนดชําระ  
 
ผู้ขอเครดิตขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกในหนังสือขอเครดิตฉบับนีเ้ป็นความจริงทุกประการ และผู้ขอเครดิตยินยอมให้บริษัท 

ฮาร์ดแวร์เฮาส์แอนด์โฮม โปรดักส์จาํกัด ดาํเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 

เก่ียวกับผู้ขอเครดิตเพื่อการอนุมัติการขอเครดิตเม่ือการขอเครดิตตามหนังสือนีไ้ด้รับการอนุมัติผู้ขอเครดิตยินยอมผูกพัน 

และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือขอเปิดเครดิตฉบับนีทุ้กประการ 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                           วนัที่                 เดือน                                     พ.ศ.                  
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ตราประทบั 
บริษัท 

 

 
ลงช่ือ                                                                    ผู้ขอเครดิต 

 
(                                                                    ) 

ผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

 



5 

ข้อ 14                                               หนังสือค ำ้ประกัน 
(ค ำ้ประกนัหนีอ้นัเกิดจำกกำรซือ้สนิค้ำหรือบริกำร) 

         
       วนัท่ี ..................................................................................... 
 
 ข้ำพเจ้ำ…………………………..……………อำย…ุ……….ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี 
………………..ตรอก/ซอย………………….ถนน………….................……แขวง/ต ำบล……………..................……เขต/อ ำเภอ.................
.………จงัหวดั……………….................…ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวำ่“ผู้ค ำ้ประกนั”ตกลงท ำหนงัสอืนีใ้ห้ไว้แก่บจก./หจก./บมจ................................
...............................................................ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวำ่ “ ลกูหนี ้” เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่  
 ข้อ 1.  ตำมที่ ลกูหนี ้ได้ท ำเร่ืองขอซือ้สนิค้ำ แบบเงินเช่ือ กบั บจก. ฮำร์ดแวร์เฮำส์ (ส ำนกังำนใหญ่) หรือ(สำขำ ) 
ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวำ่ “เจ้ำหนี”้ โดยมีรำยละเอยีดปรำกฏตำมหนงัสอืขอเปิดเครดิตกำรช ำระคำ่สนิค้ำ ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวำ่ “สญัญำ”   
ซึง่ผู้ค ำ้ประกนัได้อำ่นรำยละเอียด และเง่ือนไข ในหนงัสอืดงักลำ่วเป็นอยำ่งดีแล้วนัน้  
           ผู้ค ำ้ประกนัตกลงผกูพนัเข้ำค ำ้ประกนัลกูหนีต้อ่เจ้ำหนี ้โดยขอสญัญำวำ่  
ถ้ำลกูหนีป้ฏิบตัิผิดนดัผิดข้อตกลงตำมสญัญำหรือมีหนีส้นิค้ำงช ำระตอ่เจ้ำหนีห้รือท ำให้เจ้ำหนีเ้สยีหำยไมว่ำ่ด้วยประกำรใดๆผู้ค ำ้ประกนัตกล
งยินยอมช ำระหนีห้รือคำ่เสยีหำยบรรดำที่เจ้ำหนีม้ีสทิธิเรียกร้องกบัลกูหนีก้่อนและผู้ค ำ้ประกนัตกลงร่วมรับผิดในฐำนะลกูหนีร่้วมกบัลูกหนีต้ล
อดไปจนกวำ่เจ้ำหนีจ้ะได้รับช ำระหนีห้มดสิน้แล้ว  
 ข้อ 2.  หำกเจ้ำหนีผ้อ่นผนัหรือผอ่นเวลำใด ๆ ให้แก่ลกูหนี ้ผู้ค ำ้ประกนัตกลง     ยินยอมรับกำรผอ่นผนั ผอ่นเวลำนัน้ด้วย 
โดยเจ้ำหนีไ้มจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ค ำ้ประกนัทรำบ และผู้ค ำ้ประกนัจะไมถื่อกำรผอ่นผนั ผอ่นเวลำ 
เป็นเหตปุลดเปลือ้งควำมรับผิดของตนเป็นอนัขำด 
 ข้อ 3.  ผู้ค ำ้ประกนัตกลงจะไมถ่อนค ำ้ประกนัตำมสญัญำนี ้จนกวำ่ลกูหนีจ้ะหลดุพ้นควำมผกูพนัควำมรับผิดกบัเจ้ำหนี ้
 ข้อ 4.  ในกรณีที่เจ้ำหนีก้บัลกูหนีไ้ด้ก ำหนดเง่ือนไขเพิม่เตมิหรือแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญำเป็นประกำรใด ไมว่ำ่ครำวหนึง่ครำวใด  
ผู้ค ำ้ประกนัยงัคงมีควำมผกูผนัในฐำนะผู้ค ำ้ประกนัตอ่เจ้ำหนี ้และจะไมย่กเหตดุงักลำ่วมำปฏิเสธควำมรับผิดตำมหนงัสอืนีอ้ยำ่งเด็ดขำด 
 ข้อ 5.  
ผู้ค ำ้ประกนัตกลงสละสทิธิที่จะยกเอำบรรดำข้อตอ่สู้ตำ่งๆที่ลกูหนีม้ีอยูก่บัเจ้ำหนีม้ำเพื่อปฏิเสธควำมรับผิดของตนตำมหนงัสอืนีอ้ยำ่งเดด็ขำด 
 ข้อ 6.  กำรบอกกลำ่วทวงถำม หรือสง่เอกสำรใดไปยงัผู้ค ำ้ประกนัตำมภมูิล ำเนำที่ปรำกฏในหนงัสอืนี ้ให้ถือเป็นกำรสง่โดยชอบ 
และผู้ค ำ้ประกนัได้ทรำบนบัแตว่นัท่ีค ำบอกกลำ่วหรือเอกสำรพงึไปถึงตำมปกติ 

หนงัสอืนีท้ ำขึน้เป็นหนึง่ฉบบั ผู้ค ำ้ประกนัได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในหนงัสอืนีโ้ดยตลอดเป็นอยำ่งดีแล้ว 
เห็นวำ่ตรงกบัเจตนำของตน จงึลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญัตอ่หน้ำพยำนและมอบให้เจ้ำหนีย้ดึถือไว้  

 
 

ลงช่ือ.................................................................... ผู้ค ำ้ประกนั 
(                                                                   ) 

 
ลงช่ือ....................................................................... พยำน 

(                                                         ) 
 

ลงช่ือ................................................................. พยำน 
(                                                           )  
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บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จาํกัด 
กรุณาเก็บส่วนนีไ้ว้เพื่อยืนยันเงื่อนไขการค้าและการชาํระเงนิ ในกรณีที่คุณผ่านการให้เครดิตแล้ว  

 

เงื่อนไขการค้าและการชาํระเงนิ 

1. ระยะเวลาในการให้เครดิต 

30  วนันบัจากเดือนที่ซือ้สินค้า 

ตวัอยา่งการนบัระยะเวลาเครดิต : 

1) ซือ้สินค้าวนัที1่/10/2557– 31/10/2557 

2) ระยะเวลาเครดิต 30 วนันบัจากเดือนที่ซือ้สินค้า ดงันัน้กําหนดชําระเงินคือวนัที่30/11/2557 

3) กําหนดชําระเงินช้าสดุภายในวนัที5่/12/2557 

2. ยอดการสัง่ซือ้สินค้า 

2.1 ยอดสัง่ซือ้สินค้าขัน้ตํ่า 300 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ลกูค้าติดตอ่รับสินค้าเองที่เคาน์เตอร์บริการ 

2.2 ยอดสัง่ซือ้สินค้าขัน้ตํ่า 1,000 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ให้จดัสง่สินค้าให้ 

2.3 ยอดสัง่ซือ้ต้องไมต่ํ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน 

2.4 ยอดสัง่ซือ้สินค้าที่ตํ่ากวา่ 10,000 บาท/ เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการวางบิลทางโทรสาร และรับชําระเงิน
โดยการโอนเข้าบญัชีธนาคารในนามบริษัทฯ เทา่นัน้ 

3. ใบสัง่ซือ้สินค้า 
ในกรณีที่ผู้ขอเครดิตมีใบสัง่ซือ้สินค้า ผู้ขอเครดิตจะต้องสง่เอกสารใบสัง่ซือ้สินค้าให้ก่อนการสัง่ซือ้สินค้าเทา่นัน้ ไมรั่บใบสัง่
ซือ้สินค้าย้อนหลงั 

4. การเปลี่ยนแปลงข้อมลู 

ในกรณีที่ผู้ขอเครดิตย้ายที่อยูเ่ปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ รับสินค้าหน้าร้าน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นสาระสําคญั
ที่ระบไุว้ในหนงัสือขอเครดิตฉบบันี ้ผู้ขอเครดิตจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที หากบริษัทฯ ได้
ดําเนินการใดๆ ไปโดยอาศยัรายละเอียดตา่งๆ ที่ได้แจ้งไว้ในฉบบันีก้่อนได้รับแจ้งการย้ายที่อยูแ่ละการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
การรับสินค้าหน้าร้าน หรือการเปลี่ยนแปลง ดงักลา่วข้างต้น ผู้ขอเครดิตตกลงให้ถือวา่ผู้ขอเครดิตได้รับทราบ การ
ดําเนินการนัน้ๆ ของบริษัทฯ ถกูต้องสมบรูณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิให้ผู้ขอเครดิตเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 

5. การระงบัเครดิต 
กรณีที่มียอดเครดิตค้างชําระเกินกวา่ 60 วนั นบัตัง้แตว่นัครบกําหนดชําระเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการ
ให้เครดิต 

6. การยกเลิกสญัญาเครดิต 
กรณีที่ไมมี่การสัง่ซือ้ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือค้างชําระเงินเกินระยะเวลา 90 วนั นบัตัง้แตว่นัครบกําหนดชําระ
ของบริษัทฯ และหรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกสญัญาเครดิต 
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ที่อยู่และบัญชีธนาคารของบริษัทฯ 

1. สาขาบางนา (BN) 

บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จํากดั (สํานกังานใหญ่) 
89/9 หมู7่ ถ.เทพรัตน กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 
 
ชื่อบญัชี: บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จํากดั 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาบางบอ่ เลขที่บญัช:ี 378-1-68408-3 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลี เลขที่บญัช:ี 340-2-20478-9 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลี เลขที่บญัช:ี 216-4-15541-4 ประเภทบญัช:ี ออมทรัพย์ 

2. สาขาศรีราชา (SR) 

บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จํากดั (สาขาศรีราชา) 
99/25-27 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ20110 
 
ชื่อบญัชี: บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จํากดั 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขานิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง เลขที่บญัช:ี 542-1-12272-2 ประเภทบญัช:ี ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนอตุสาหกรรมสหพฒันศรีราชา เลขที่บญัช:ี 434-2-54056-8 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอสัสมัชญัศรีราชา เลขที่บญัช:ี 982-0-01022-2 ประเภทบญัช:ี ออมทรัพย์ 

3. สาขาระยอง (RY) 

บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จํากดั (สาขาระยอง) 
599 หมู6่ ต.มะขามคูอ่.นิคมพฒันา จ.ระยอง 21180 
 
ชื่อบญัชี: บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จํากดั 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขามาบตาพดุ เลขที่บญัช:ี 229-1-87960-2 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขามาบตาพดุ เลขที่บญัช:ี 408-2-48057-6 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมพฒันา เลขที่บญัช:ี 589-0-99250-5 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

4. สาขาบอ่วิน (BW) 

บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จํากดั (สาขาบอ่วิน) 
898/8-9 หมู8่ ต.เขาคนัทรง อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ20110 
 
ชื่อบญัชี: บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จํากดั 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขานิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง เลขที่บญัช:ี 542-1-12272-2 ประเภทบญัช:ี ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนอตุสาหกรรมสหพฒันศรีราชา เลขที่บญัช:ี 434-2-54056-8 ประเภทบญัช:ี ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอสัสมัชญัศรีราชา เลขที่บญัช:ี 982-0-01022-2 ประเภทบญัช:ี ออมทรัพย์ 
 


