หนังสือขอเปิ ดเครดิตการชําระค่ าสินค้ า
ต้ องการเปิ ดเครดิตสาขา ……………..
กรุ ณากรอกข้ อมูลพร้ อมแนบเอกสารประกอบให้ ครบถ้ วน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาขออนุมัตเิ ครดิต

1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ บริษัท / ห้ างหุ้นส่วนจํากัด / ร้ าน
อาคาร

(ที่อยู่ปัจจุบัน)

เลขที่

แขวง / ตําบล

หมูท่ ี่

ซอย

เขต / อําเภอ

โทรศัพท์

ถนน

จังหวัด

โทรสาร
อาคาร

(ที่อยู่ใน ภพ. 20)

มือถือ

เลขที่

แขวง / ตําบล

หมูท่ ี่

ซอย

เขต / อําเภอ

โทรศัพท์

ถนน

จังหวัด

โทรสาร

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
สถานประกอบการ

รหัสไปรษณีย์
มือถือ


 ของตนเอง
 เซ้ ง
 เช่า

ประเภทธุรกิจ

รหัสไปรษณีย์

ทุนจดทะเบียน

บาท

 อื่น (ระบุ)

ประเภทสินค้ าที่ต้องการสัง่ ซื ้อ

2. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ / สาขา / โรงงาน
บริษัทในเครือ / สาขา / โรงงาน

ที่อยู่

โทรศัพท์

1)
2)

3. ข้ อมูลอ้ างอิงทางธนาคาร
ชื่อธนาคาร

สาขา

หมายเลขบัญชี

โทรศัพท์

ประเภทสินค้ าที่ซื ้อ

บุคคลที่ติดต่อ

โทรศัพท์

ตําแหน่ง

ตัวอย่างลายเซ็น

โทรศัพท์

1)
2)

4. ข้ อมูลอ้ างอิงทางการค้ า
ชื่อบริษัท
1)
2)

5. บุคคลที่มีอาํ นาจสั่งซือ้ สินค้ า
ชื่อผู้มีอํานาจสัง่ ซื ้อสินค้ า
1)
2)
3)

ลงชื่อ
ตราประทับ
บริษัท

ผู้ขอเครดิต
(

)
ผู้มีอํานาจลงนาม

1

6. ข้ อมูลเกี่ยวกับการสั่งซือ้ สินค้ า
1. ท่านต้ องมีใบสัง่ ซื ้อสินค้ าในการสัง่ ซื ้อสินค้ าหรือไม่

 ต้ อง

 ไม่ต้อง

 อื่น (ระบุ)

2. หากท่านมีใบสัง่ ซื ้อสินค้ า ท่านจะต้ องส่งเอกสารใบสัง่ ซื ้อสินค้ า ให้ เราก่อนการสัง่ ซื ้อสินค้ าเท่านัน้ (ไม่รับใบสัง่ ซื ้อสินค้ าย้ อนหลัง)
3. ท่านจะติดต่อสัง่ ซื ้อสินค้ ากับเราในรูปแบบใด (สามารถเลือกได้ มากกว่า 1 หัวข้ อ)

 โทรศัพท์สงั่ ซื ้อสินค้ า

 ส่งแฟกซ์ สงั่ ซื ้อสินค้ า

 สัง่ ซื ้อโดยตรงที่เคาน์เตอร์บริการ

 อื่นๆ (ระบุ)

4. ท่านเคยใช้ บริการที่ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์,อนันตภัณฑ์เซ็นเตอร์ , หรือ อนันตภัณฑ์ฮาร์ ดแวร์ มาก่อนหรือไม่

 ไม่เคย

 เคย

(ระบุชื่อพนักงานขายที่เคยติดต่อ)


7. ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ งสินค้ า

 ติดต่อรับสินค้ าเองที่เคาน์เตอร์บริการ

1. ท่านต้ องการรับสินค้ าอย่างไร

 ให้ จดั ส่งสินค้ าให้

2. ถ้ าท่านต้ องการให้ จดั ส่งสินค้ าให้ กรุณาระบุสถานที่จดั ส่งและวัน-เวลาในการรับสินค้ า

 ตามที่อยูป่ ัจจุบนั

 ตามที่อยูใ่ น ภพ. 20

อาคาร

เลขที่

แขวง / ตําบล

เขต / อําเภอ

โทรศัพท์

 อื่นๆ (ระบุ)

หมูท่ ี่

ซอย

ถนน
จังหวัด

โทรสาร

รหัสไปรษณีย์
มือถือ

วัน-เวลาในการรับสินค้ า

ชื่อผู้ติดต่อ

3. ในการรับสินค้ า ต้ องมีการประทับตรารับสินค้ าจากทางบริษัทของท่านหรือไม่

 ต้ อง

 ไม่ต้อง

 อื่น (ระบุ)

8. ข้ อมูลเกี่ยวกับการรับสินค้ าที่หน้ าร้ าน
ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์ที่จะมาเลือกซื ้อและรับสินค้ าเองที่หน้ าร้ าน เพื่อความสะดวกและความรัดกุมในการจ่ายสินค้ า ทางบริษัทฯ ขอแจ้ งวิธีการรับสินค้ า หน้ า
ร้ านผ่านเคาท์เตอร์ แคชเชียร์ ดงั นี ้
1. เบิกโดยใช้ ใบสั่งซือ้ สินค้ า (PO) – ทางบริษัทฯ จะจ่ายสินค้ าต่อเมื่อมีการเปิ ดใบสัง่ ซื ้อสินค้ าหรือมีคําสัง่ ซื ้อสินค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมลงนามเท่านัน้
2. เบิกโดยผู้มีอาํ นาจรั บสินค้ าหน้ าร้ าน – ทางบริ ษัทฯ จะจ่ายสินค้ าให้ กบั บุคคลที่ระบุวา่ มีสิทธิ์ในการรับสินค้ าที่หน้ าร้ านเท่านั ้น โดยผู้ที่มารับสินค้ าจะต้ อง
แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อแสดงว่าเป็ นบุคคลตามรายชื่อดังกล่าว
อนึง่ หากลูกค้ าที่มารับสินค้ าหน้ าร้ านไม่มีทงใบสั
ั ้ ง่ ซื ้อสินค้ า (PO) และ ไม่มีรายชื่อในรายการผู้มีสิทธิ์รับสินค้ า ลูกค้ าจะต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่เคาท์เตอร์ บริ การ ลูกค้ า เพื่อ
ประสานงานกลับไปยังบริ ษัทของท่านเพื่อขออนุญาตให้ รับสินค้ าได้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายสินค้ าให้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกสินค้ าหน้ าร้ าน มีดงั นี ้

ชื่อ

นามสกุล

แผนก – ตําแหน่ง

หมายเลขบัตรประชาชน

ลงชื่อ
ตราประทับ
บริษัท

ผู้ขอเครดิต
(

)
ผู้มีอํานาจลงนาม

2

โทรศัพท์

-

หากท่านต้ องการ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสินค้ าหน้ าร้ านในภายหลัง กรุณาแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาที่ฝ่ายบัญชีของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ ผ้ ขู อเครดิตเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์รับสินค้ า แต่ไม่ได้ แจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

9. ข้ อมูลเกี่ยวกับการวางบิล

 ต้ อง

1. ในการวางบิล ต้ องมีใบสัง่ ซื ้อสินค้ าแนบด้ วยหรือไม่

 ไม่ต้อง

 อื่น (ระบุ)

2. กรณีที่ต้องมีใบสัง่ ซื ้อสินค้ าแนบในการวางบิล บริษัทฯ ขอรับใบสัง่ ซื ้อสินค้ าก่อนจัดส่งสินค้ าให้ หากไม่ได้ รับ บริษัทฯ ขอวางบิลโดยไม่ต้องแนบใบสัง่ ซื ้อสินค้ า

 ท่านรับบิลเองที่หน้ าร้ าน

3. ท่านสะดวกรับวางบิลด้ วยวิธีใด
4. สถานที่วางบิล



 โทรสาร

 ไปวางบิลที่บริษัทฯ ท่าน

 ตามที่อยูใ่ น ภพ. 20

ตามที่อยูป่ ั จจุบนั

อาคาร

เลขที่

แขวง / ตําบล

เขต / อําเภอ

โทรศัพท์

 ไปรษณีย์

หมูท่ ี่

 อื่นๆ (ระบุ)

ซอย

ถนน
จังหวัด

โทรสาร

รหัสไปรษณีย์
มือถือ

เวลาในการวางบิล

ชื่อผู้ติดต่อ

5. ทางบริษัทมีนโยบายจัดทําเอกสารวางบิลตามรอบวันที3่ 0 ของเดือน
6. ทางบริษัทมีนโยบายจัดทําเอกสารวางบิล ด้ วยไฟล์รูปภาพจากต้ นฉบับใบส่งสินค้ า โดยมีลายเซ็นต์ผ้ รู ับสินค้ าในการแนบวางบิล
10. วงเงินเครดิต
วงเงินเครดิตที่ต้องการ

บาท

ชื่อผู้ติดต่อกรณีต้องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์

โทรสาร

11.เงื่อนไขการค้ าและการชําระเงิน
1. ระยะเวลาในการให้ เครดิต

30 วันนับจากเดือนที่ซื ้อสินค้ า
ตัวอย่างการนับระยะเวลาเครดิต :
1) ซื ้อสินค้ าวันที1่ /10/2557– 31/10/2557
2) ระยะเวลาเครดิต 30 วันนับจากเดือนที่ซื ้อสินค้ า ดังนันกํ
้ าหนดชําระเงินคือวันที่30/11/2557
3) กําหนดชําระเงินช้ าสุดภายในวันที5่ /12/2557

2. ยอดการสัง่ ซื ้อสินค้ า

2.1 ยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าขันตํ
้ ่า 300 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ลกู ค้ าติดต่อรับสินค้ าเองที่เคาน์เตอร์ บริการ
2.2 ยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าขันตํ
้ ่า 1,000 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ให้ จดั ส่งสินค้ าให้
2.3 ยอดสัง่ ซื ้อต้ องไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท/เดือน
2.4 ยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ตํ่ากว่า 10,000 บาท/ เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการวางบิลทางโทรสาร และรับชําระเงิน
โดยการโอนเข้ าบัญชีธนาคารในนามบริษัทฯ เท่านัน้
กรณีที่มียอดเครดิตค้ างชําระเกินกว่า 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ครบกําหนดชําระเงิน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการ
ให้ เครดิต
กรณีที่ไม่มีการสัง่ ซื ้อติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน หรือค้ างชําระเงินเกินระยะเวลา 90 วัน นับตังแต่
้ วนั ครบกําหนดชําระ
ของบริ ษัทฯ และหรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาเครดิต

3. การระงับเครดิต
4. การยกเลิกสัญญาเครดิต

ลงชื่อ
ตราประทับ
บริษัท

ผู้ขอเครดิต
(

)
ผู้มีอํานาจลงนาม

3

12. เอกสารประกอบการพิจารณาขอเครดิตการซือ้ สินค้ า
กรุณาแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี ้อย่างละ 1 ชุด (สําเนาเอกสารต้ องมีการรับรองสําเนาของผู้มีอํานาจลงนามและตราประทับบริษัทถูกต้ อง)

 สําเนาหนังสือสําคัญจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ขอเครดิต ซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่แสดงความจํานง
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามที่จดทะเบียนไว้
 สําเนาใบจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
 สําเนาบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ ออมทรัพย์ย้อนหลัง
6 เดือน หรือยินดีทําหนังสือคํ ้าประกันธนาคารจํานวน
................................ 
บาท
(กรณีที่ผ้ ขู อเครดิตเป็ นบริษัทรับเหมาก่อสร้ าง จะต้ องมีหนังสือคํ ้าประกันธนาคารตามวงเงินเครดิตที่ทา่ นขอ)

 แผนที่บริษัทฯ, สถานที่จดั ส่งสินค้ า, สถานที่วางบิล - รับเช็ค (กรณีที่เป็ นคนละแห่ง)
 กรณีที่ผ้ ขู อเครดิตเป็ นบริษัทรับเหมาก่อสร้ าง จะต้ องมี Bank Gaurantee ตามวงเงินเครดิตที่ทา่ นขอ
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีผ้ ขู อเครดิตเป็ นผู้ดําเนินการแทนผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ
กรุณาส่งหนังสือขอเครดิตฉบับนี ้และเอกสารประกอบการพิจารณาให้ ครบถ้ วนมาที่
ผู้จัดการสาขา (ขอเปิ ดเครดิตการชําระค่ าสินค้ า) ตามที่อยู่ของสาขาที่ระบุด้านในเอกสารแนบด้ านหลัง
13. รายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาการขอเครดิตการซือ้ สินค้ า
1. ผู้ขอเครดิตสามารถซื ้อสินค้ าได้ ที่ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์เฉพาะสาขาที่ระบุเท่านัน้
2. บริษัทฯ มีอํานาจเพิกถอนสิทธิตา่ งๆ ที่บริษัทฯ ให้ แก่ผ้ ขู อเครดิตเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งหรือแสดงเหตุผลให้ ผ้ ขู อเครดิตทราบล่วงหน้ า
3. ในกรณีที่ผ้ ขู อเครดิตย้ ายที่อยูเ่ ปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับสินค้ าหน้ าร้ าน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็ นสาระสําคัญที่ระบุไว้ ในหนังสือขอเครดิตฉบับ
นี ้ผู้ขอเครดิตจะแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบเป็ นลาย ลักษณ์อกั ษรทันทีหากบริษัทฯ ได้ ดําเนินการใดๆ ไปโดยอาศัยรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ แจ้ งไว้ ในฉบับนี ้ก่อน
ได้ รับแจ้ งการย้ ายที่อยูแ่ ละการเปลี่ยนแปลงรายชื่อการรับสินค้ าหน้ าร้ าน หรือการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ขอเครดิต ตกลงให้ ถือว่าผู้ขอเครดิตได้
รับทราบ การดําเนินการนันๆ
้ ของบริษัทฯ ถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้น
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือแก้ ไขข้ อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับการให้ เครดิตตามหนังสือฉบับนี ้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่
เพียงผู้เดียว ทังนี
้ ้ โดยบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อเครดิตทราบถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือแก้ ไขดังกล่าว
5. หากผู้ขอเครดิตผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึ่ง และบริษัทฯ ต้ องดําเนินการตามกฎหมาย ผู้ขอเครดิตตกลงรับผิดชอบ และชดใช้ คา่ เสียหาย ค่าใช้ จา่ ยในการ
ดําเนินการตาม กฎหมาย รวมทังค่
้ าทนายความตามจํานวนที่บริษัทฯ ต้ องชําระไปตามความเป็ นจริง พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามกฎหมาย เพื่อการดังกล่าว
ให้ แก่บริษัทฯ จนครบถ้ วนเต็มจํานวน
ผู้ขอเครดิตขอรับรองว่ า ข้ อความที่กรอกในหนังสือขอเครดิตฉบับนีเ้ ป็ นความจริ งทุกประการ และผู้ขอเครดิตยินยอมให้ บริ ษัท ฮาร์ ดแวร์
เฮาส์ จํากัด ดําเนินการตรวจสอบข้ อมูลต่ างๆ เกี่ยวกับผู้ขอเครดิตเพื่อการอนุมัติการขอเครดิตเมื่อการขอเครดิตตามหนังสือนีไ้ ด้ รับการอนุมัติผ้ ขู อ
เครดิตยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่ างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือขอเปิ ดเครดิตฉบับนีท้ ุกประการ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
ตราประทับ
บริษัท

ผู้ขอเครดิต
(

)
ผู้มีอํานาจลงนาม
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ข้ อ 14

หนังสือคา้ ประกัน
(ค ้าประกันหนี ้อันเกิดจากการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ)
วันที่ .....................................................................................

ข้ าพเจ้ า…………………………..……………อายุ………….ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………..ตรอก/ซอย………………….
ถนน………….................……แขวง/ตาบล……………..................……เขต/อาเภอ..................………จังหวัด……………….................…
ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า“ผู้ค ้าประกัน”ตกลงทาหนังสือนี ้ให้ ไว้ แก่บจก./หจก./บมจ...............................................................................................
ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “ ลูกหนี ้ ” เพื่อเป็ นหลักฐานว่า
ข้ อ 1. ตามที่ ลูกหนี ้ ได้ ทาเรื่ องขอซื ้อสินค้ า แบบเงินเชื่อ กับ บจก. ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ (สานักงานใหญ่) หรื อ(สาขา ) ซึง่ ต่อไปจะ
เรี ยกว่า “เจ้ าหนี ้” โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือขอเปิ ดเครดิตการชาระค่าสินค้ า ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “สัญญา”
ซึง่ ผู้ค ้าประกันได้ อา่ นรายละเอียด และเงื่อนไข ในหนังสือดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้ วนัน้
ผู้ค ้าประกันตกลงผูกพันเข้ าค ้าประกันลูกหนี ้ต่อเจ้ าหนี ้ โดยขอสัญญาว่า ถ้ าลูกหนี ้ปฏิบตั ิผิดนัดผิดข้ อตกลงตามสัญญา
หรื อมีหนี ้สินค้ างชาระต่อเจ้ าหนี ้หรื อทาให้ เจ้ าหนี ้เสียหายไม่วา่ ด้ วยประการใดๆผู้ค ้าประกันตกลงยินยอมชาระหนี ้หรื อค่าเสียหายบรรดาที่
เจ้ าหนี ้มีสทิ ธิเรี ยกร้ องกับลูกหนี ้ก่อนและผู้ค ้าประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี ้ร่วมกับลูกหนี ้ตลอดไปจนกว่าเจ้ าหนี ้จะได้ รับชาระหนี ้หมด
สิ ้นแล้ ว
ข้ อ 2. หากเจ้ าหนี ้ผ่อนผันหรื อผ่อนเวลาใด ๆ ให้ แก่ลกู หนี ้ ผู้ค ้าประกันตกลง ยินยอมรับการผ่อนผัน ผ่อนเวลานันด้
้ วย โดย
เจ้ าหนี ้ไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู ้าประกันทราบ และผู้ค ้าประกันจะไม่ถือการผ่อนผัน ผ่อนเวลา เป็ นเหตุปลดเปลื ้องความรับผิดของตนเป็ นอัน
ขาด
ข้ อ 3. ผู้ค ้าประกันตกลงจะไม่ถอนค ้าประกันตามสัญญานี ้ จนกว่าลูกหนี ้จะหลุดพ้ นความผูกพันความรับผิดกับเจ้ าหนี ้
ข้ อ 4. ในกรณีที่เจ้ าหนี ้กับลูกหนี ้ได้ กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็ นประการใด ไม่วา่ คราวหนึง่ คราวใด
ผู้ค ้าประกันยังคงมีความผูกผันในฐานะผู้ค ้าประกันต่อเจ้ าหนี ้และจะไม่ยกเหตุดงั กล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามหนังสือนี ้อย่างเด็ดขาด
ข้ อ 5. ผู้ค ้าประกันตกลงสละสิทธิที่จะยกเอาบรรดาข้ อต่อสู้ตา่ งๆที่ลกู หนี ้มีอยูก่ บั เจ้ าหนี ้มาเพื่อปฏิเสธความรับผิดของตนตาม
หนังสือนี ้อย่างเด็ดขาด
ข้ อ 6. การบอกกล่าวทวงถาม หรื อส่งเอกสารใดไปยังผู้ค ้าประกันตามภูมิลาเนาที่ปรากฏในหนังสือนี ้ ให้ ถือเป็ นการส่งโดยชอบ
และผู้ค ้าประกันได้ ทราบนับแต่วนั ที่คาบอกกล่าวหรื อเอกสารพึงไปถึงตามปกติ
หนังสือนี ้ทาขึ ้นเป็ นหนึง่ ฉบับ ผู้ค ้าประกันได้ ทราบและเข้ าใจข้ อความในหนังสือนี ้โดยตลอดเป็ นอย่างดีแล้ ว เห็นว่าตรงกับ
เจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยานและมอบให้ เจ้ าหนี ้ยึดถือไว้

ลงชื่อ.................................................................... ผู้ค ้าประกัน
(
)
ลงชื่อ....................................................................... พยาน
(
)
ลงชื่อ................................................................. พยาน
(
)
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บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด
กรุ ณาเก็บส่ วนนีไ้ ว้ เพื่อยืนยันเงื่อนไขการค้ าและการชําระเงิน ในกรณีท่คี ุณผ่ านการให้ เครดิตแล้ ว

เงื่อนไขการค้ าและการชําระเงิน
30 วันนับจากเดือนที่ซื ้อสินค้ า
ตัวอย่างการนับระยะเวลาเครดิต :
1. ระยะเวลาในการให้ เครดิต

1) ซื ้อสินค้ าวันที1่ /10/2557– 31/10/2557
2) ระยะเวลาเครดิต 30 วันนับจากเดือนที่ซื ้อสินค้ า ดังนันกํ
้ าหนดชําระเงินคือวันที่30/11/2557
3) กําหนดชําระเงินช้ าสุดภายในวันที5่ /12/2557
2.1 ยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าขันตํ
้ ่า 300 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ลกู ค้ าติดต่อรับสินค้ าเองที่เคาน์เตอร์ บริการ
2.2 ยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าขันตํ
้ ่า 1,000 บาท/ครัง้ ในกรณีที่ให้ จดั ส่งสินค้ าให้

2. ยอดการสัง่ ซื ้อสินค้ า

3. ใบสัง่ ซื ้อสินค้ า

4. การเปลี่ยนแปลงข้ อมูล

5. การระงับเครดิต
6. การยกเลิกสัญญาเครดิต

2.3 ยอดสัง่ ซื ้อต้ องไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท/เดือน
2.4 ยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ตํ่ากว่า 10,000 บาท/ เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการวางบิลทางโทรสาร และรับชําระเงิน
โดยการโอนเข้ าบัญชีธนาคารในนามบริษัทฯ เท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ขู อเครดิตมีใบสัง่ ซื ้อสินค้ า ผู้ขอเครดิตจะต้ องส่งเอกสารใบสัง่ ซื ้อสินค้ าให้ ก่อนการสัง่ ซื ้อสินค้ าเท่านัน้ ไม่รับใบสัง่
ซื ้อสินค้ าย้ อนหลัง
ในกรณีที่ผ้ ขู อเครดิตย้ ายที่อยูเ่ ปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับสินค้ าหน้ าร้ าน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็ นสาระสําคัญ
ที่ระบุไว้ ในหนังสือขอเครดิตฉบับนี ้ ผู้ขอเครดิตจะแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที หากบริษัทฯ ได้
ดําเนินการใดๆ ไปโดยอาศัยรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ แจ้ งไว้ ในฉบับนี ้ก่อนได้ รับแจ้ งการย้ ายที่อยูแ่ ละการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
การรับสินค้ าหน้ าร้ าน หรือการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ขอเครดิตตกลงให้ ถือว่าผู้ขอเครดิตได้ รับทราบ การ
ดําเนินการนันๆ
้ ของบริษัทฯ ถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ ผ้ ขู อเครดิตเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ ้นแต่เพียงผู้เดียว
กรณีที่มียอดเครดิตค้ างชําระเกินกว่า 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ครบกําหนดชําระเงิน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการ
ให้ เครดิต
กรณีที่ไม่มีการสัง่ ซื ้อติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน หรือค้ างชําระเงินเกินระยะเวลา 90 วัน นับตังแต่
้ วนั ครบกําหนดชําระ
ของบริ ษัทฯ และหรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาเครดิต
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ที่อยู่และบัญชีธนาคารของบริ ษัทฯ
บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
89/9 หมู7่ ถ.เทพรัตน กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
1. สาขาบางนา (BN)

ชื่อบัญชี: บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางบ่อ เลขที่บญั ชี: 378-1-68408-3 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลี เลขที่บญั ชี: 340-2-20478-9 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลี เลขที่บญั ชี: 216-4-15541-4 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด (สาขาศรีราชา)
99/25-27 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20110

2. สาขาศรีราชา (SR)

ชื่อบัญชี: บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง เลขที่บญั ชี: 542-1-12272-2 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนศรีราชา เลขที่บญั ชี: 434-2-54056-8 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอัสสัมชัญศรีราชา เลขที่บญั ชี: 982-0-01022-2 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด (สาขาระยอง)
599 หมู6่ ต.มะขามคูอ่ .นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

3. สาขาระยอง (RY)

ชื่อบัญชี: บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามาบตาพุด เลขที่บญั ชี: 229-1-87960-2 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
 ธนาคารกสิกรไทย สาขามาบตาพุด เลขที่บญั ชี: 408-2-48057-6 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
 ธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมพัฒนา เลขที่บญั ชี: 589-0-99250-5 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด (สาขาบ่อวิน)
898/8-9 หมู8่ ต.เขาคันทรง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี20110

4. สาขาบ่อวิน (BW)

ชื่อบัญชี: บริษัท ฮาร์ ดแวร์ เฮาส์ จํากัด

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง เลขที่บญั ชี: 542-1-12272-2 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนศรีราชา เลขที่บญั ชี: 434-2-54056-8 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอัสสัมชัญศรีราชา เลขที่บญั ชี: 982-0-01022-2 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

7

