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แบบฟอร์มการเป็นผู้จัดจําหน่าย   (DEALER FORM) 

 
       วนัท่ี…….…………………………………….  
       ช่ือ -นามสกุล กรรมการผูจ้ดัการ ……………………………………………………....………………………………..……………  

Director Name……………………………………………………….………………………………………………………………..  

ช่ือ -นามสกลุ ผูติ้ดต่อ …………………………………………………ตาํแหน่ง…..…………………..……………………………     
ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทย)………………………………….…………………………………..…………………...……… 
Company Name ( English ) …………………………………………………………….………………………………………….. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี………………………..หมู่……...…… ซอย......……………………………..ถนน………………….……………….... 

ตาํบล…………………………..อาํเภอ……………..……………จงัหวดั……...…………………….รหัสไปรษณีย์……………...… 
โทร. 1.………….…………..…………… 2……..…...…..………………. มือถือ…………………..……………………………... 

แฟ็กซ์………………..…..…………… [ AUTO หรือไม่] E-mail Address…….…………...………………………………  

ท่ีอยูใ่นการส่งของ หรือติดต่อ (ในกรณีท่ีไม่ตรงกบั ภ.พ. 20) ท่ีอยูเ่ลขท่ี………………………..หมู่………… ซอย
......……………………………..ถนน………………….……………………... ตาํบล…………………………..

อาํเภอ………………..……………จงัหวดั……...…………………….รหัสไปรษณีย์…………...… โทร / แฟ็กซ (สถานท่ีส่ง
ของ)…………………………..……….……………………........................................................................................                                
เลขทะเบียนพาณิชย/์บริษทั………………………………………… เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี…………….…………………  
วนัท่ีจดทะเบียน ………………….…………..…… ทุนจดทะเบียน ………………..……………..…………………  

ยอดขายเฉล่ียต่อเดือนในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา ………………………………………………………..…………………..บาท/เดือน 
วนัและเวลาทาํงาน ………………………………………………….………………………………….……………………………… 

รายช่ือบริษทัท่ีมีอยูใ่นเครือ  
1 ) …………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 2 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  

ช่ือธนาคาร ท่ีมีบญัชีอยู ่เลขท่ีบญัชี  ประเภทบญัชีสาขา  
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………  
 
 

กรุณาประทับตราบริษัท  ลงช่ือ ……………………….…………………………….                              
(………………………………..…………….…..………)                                                                             
ตาํแหน่ง …………………………….………....………… 
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ประเภทธุรกิจ (…….) ขายส่ง (…….) ขายปลีก (……) ประมูลราชการ (….…) อ่ืน ๆ ……...………….….……………………  

รายช่ือบริษทัท่ีท่านซ้ือสินคา้มากท่ีสุด 3 บริษทั  
1. บริษทั ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………  
2. บริษทั ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………  
3. บริษทั ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………  
4. บริษทั ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………  
5. บริษทั ………………………………………. ประเภท ………………………..…………………วงเงิน …….…………………  
 

รายการสินคา้คาดวา่จะสัง่ซ้ือกบั บริษทั สตีล เมทลั จาํกดั มากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก 
1……………………………………………………….………… 
2…………………………………..………..………………….. 
3……………………………………………………….………… 
4……………………………………..………..……………….. 
5……………………………………………………….………… 
6……………………………………..………..………………..  

ผูมี้อาํนาจลงนามในใบสัง่ซ้ือ                                                                                                                                                          
1.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์…………………………….… 
2.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์………………………………. 
3.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์………………………….  

ผูมี้อาํนาจลงนามรับสินคา้   ซ้ือ                                                                                                                                                          
1.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์…………………………….… 

2.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์………………………………. 
3.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์………………………….  

 

กรุณาประทับตราบริษัท  ลงช่ือ ……………………….…………………………….                              
(………………………………..…………….…..………)                                                                             
ตาํแหน่ง …………………………….………....………… 
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วนัท่ี……………………..…….…………………  

ผูมี้อาํนาจลงนามสัง่จ่ายซ้ือ                                                                                                                                                          
1.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์…………………………….… 

2.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์………………………………. 
3.ช่ือ/สกลุ…………………………………………..ตาํแหน่ง………………….……....….ลายเซ็นต…์………………………….  

รายช่ือผูท่ี้จะให้บนัทึกใน MAILING LIST สาํหรับการแจง้ราคาและ PROMOTION ต่าง ๆ 
 1.ช่ือ/สกลุ …………………………………………..…………….ตาํแหน่ง…………………………………………….......……               
E-Mail Address…………………………………………………….........………….…………….……………………..………….     
 2.ช่ือ/สกลุ …………………………………………..…………….ตาํแหน่ง……………………………………………………...              
E-Mail Address…………………………………………………….........………….…………….……………………..…………. 
3.ช่ือ/สกลุ …………………………………………..…………….ตาํแหน่ง……………………………………………………...… 
 E-Mail Address…………………………………………………….........………….…………….……………………..…………. 
 
 
 

กรุณาประทับตราบริษัท  ลงช่ือ ……………………….…………………………….                              
(………………………………..…………….…..………)                                                                             
ตาํแหน่ง …………………………….………....………… 
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เงือ่นไขการชําระเงนิ 

วนัท่ี………………………………………………..  

ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะชาํระค่าสินคา้ท่ีทาง บริษทั สตีล เมทลั จาํกดั ไดก้าํหนดข้ึนดงัน้ี                              

ช่ือบริษทั……………………………………………………………...………………………………………………………………             
สถานท่ีวางบิล (ท่ีอยู)่………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์……………………………….…………..……......โทรสาร…………………………………………………………....  

สถานท่ีส่งสินคา้ (ท่ีอยูเ่ดียวกบัท่ีวางบิลไม่ตอ้ง
กรอก)……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...………………………...

กาํหนดชาํระเงิน  

(……)  รับเช็คล่วงหนา้ในวนัส่งของ โดยวนัท่ีในเช็คจะตอ้งตรงกบัวนัทาํงานธนาคาร  
(……)  เกบ็เช็คไดทุ้กวนัเม่ือครบกาํหนดการชาํระเงินตามท่ีระบุใน INVOICE บริษทั  
(……)  วางบิลไดทุ้กวนัท่ี……………………...…………. ของเดือน  
(……)  วางบิลไดทุ้กวนัท่ี……………………………….….ของสปัดาห์ท่ี…………………………………………....  
(……)  รับเช็คไดทุ้กวนัท่ี……………………………………………………………………………………………………  
(……)  เงินสด  
(……)  อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………………….…  

หมายเหตุ: ในกรณีท่ี วนัท่ีรับเช็คตรงกบัวนัหยดุ ใหเ้ล่ือนการเก็บเช็ค เป็นก่อนวนัหยุด นั้น 

 

กรุณาประทับตราบริษัท  ลงช่ือ ……………………….…………………………….                              
(………………………………..…………….…..………)                                                                       
ตาํแหน่ง …………………………….………....………… 


