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Will You be reselling the product that you purchase from Ingram Micro? 

  

 Yes   No If “No,” stop here : 

 
Ingram Micro’s position in the industry is as a distributor/wholesaler. Because of commitments we have made to our vendors, we can only sell our 

product to resellers. If you will not be reselling the product you are intending to purchase from Ingram Micro, or if you are unable to complete the 

a t t a c h e d  R e s a l e  C e r t i f i c a t e ,  w e  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a n  a c c o u n t  r e l a t i o n s h i p  a t  t h i s  t i m e .   
 

อนิแกรม ไมโคร ด ำเนนิธรุกจิโดยเป็นผูค้ำ้สง่/ตวัแทนจ ำหน่ำย ซึง่เป็นนโยบำย และขอ้ตกลงกบัทำงผูผ้ลติ ผูจ้ ำหน่ำย ทีจ่ะไมข่ำยตรงตอ่ผูบ้รโิภค ถำ้ทำ่นไมเ่ป็นรำ้นคำ้ที ่
จ ำหน่ำยสนิคำ้ตอ่ไปยังผูบ้รโิภคหรอืไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขดงักลำ่ว ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินกำรด ำเนนิกำร 

 

         INGRAM USE ONLY            DOCUMENTS ATTACHED 

 

           Prepaid by wire transfer     Affidavit (ภพ. 20 เอกสารจดทะเบียนบริษทั, หนงัสือรับรอง, ทะเบียนการคา้) 
C.O.D (Cash)                                                                                      Identification Card (ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น ของกรรมการ) 
C.O.D (Company check)    MAP (แผนท่ีบริษทั และ คลงัสินคา้ ) 
PDC _____Days (Company check)   Annual Return 2 years (สรุปรายไดย้อ้นหลงั 2 ปี) 
NET TERMS ______Days    Latest Audited Balance Sheet and Profit & Loss Statements 

 Credit Line Amount Baht__________   (ส าเนารายงานงบดุล งบก าไรขาดทุนปีล่าสุดพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
Segment code___________________   Last 3 months Bank Statement (บญัชียอ้นหลงั 3 เดือน) 
Sales code__________     Personal Guarantee (หนงัสือค ้าประกนับุคคล) 
Check MK Denial.com     Bank Guarantee (หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร) 

 
Request by : ________________________ _________________________ ______________ 

                Full Name   Date 

Acknowledge by: _________________________________________________________________________________ 

 
RESELLER APPLICATION 

Documents must be fully completed before an account is opened and pricing quoted.  We do not want to delay your application. 
กรุณาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนเปิดการขาย และการให้ราคา ด้วยทางเราไม่ต้องการให้เกดิการล่าช้าในการด าเนินการ 
1. Have you had an account with Ingram Micro before? If yes, under what account name/number? _______________________ 

เคยมีการคา้ขายกบัทาง อินแกรม ไมโครมาก่อนหรือไม่  ถา้ใช่กรุณาใส่ช่ือ/หมายเลขเดิม 
 

2. Where did you find out about Ingram Micro? (Check all that apply) 
รู้จกั อินแกรม ไมโคร จากท่ีไหน 

Manufacturer 
Publication 
Reseller Referral  
Trade Show  
Other _________ 

DESCRIPTION OF BUSINESS (Please type or print) กรุณาเขียนขอ้มูลบริษทัอยา่งชดัเจน 

This company is a (check one) : ประเภทของการจดทะเบียนการคา้ 
 Sole Proprietorship  Partnership     Corporation  Other_________________ 
Tax exempt เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี____________________________ Date business established วนัก่อตั้ง_________________________ 
Length of time at this address ระยะเวลาเปิดท าการ_________________________________ 
 
 



Ingram Customer Application Page 2  

 

  English Information     ข้อมูลภาษาไทย 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Legal Business Name (As appears on business license)    ช่ือท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Business Trade Name (English)     ช่ือทางการคา้ 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Business Street Address (Must be provided)    ท่ีอยูก่ารคา้ 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
City, Province, and ZIP Code     เขต อ าเภอ ต าบล จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Officer's/Owner's Name     ช่ือเจา้ของ/ผูรั้บผิดชอบ (ตามท่ีจดทะเบียนการคา้) 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Title       ต าแหน่ง 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Officer's/Owner's Name     ช่ือเจา้ของ/ผูรั้บผิดชอบ (ตามท่ีจดทะเบียนการคา้) 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Title       ต าแหน่ง 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Authorized Purchaser(s)     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Authorized Purchaser(s)     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ 
 
____________________________________________________  __________________________________________________ 
Business Phone โทรศพัท ์     Business Fax โทรสาร 
 
BILLING ADDRESS (if different from above)   ที่อยู่รับใบเรียกเกบ็เงนิ (หากต่างจากขอ้ความดา้นบน) 
 
____________________________________________________  ___________________________________________________ 
Business Street Address (Must be provided)    ท่ีอยูก่ารคา้  (โปรดระบุ) 
____________________________________________________  ___________________________________________________ 
Street,City, Province, and ZIP Code    ถนน ต าบล/แขวง, อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   
   
SHIPPING ADDRESS (Attach map/list with additional address)  ที่อยู่จัดส่งสินค้า (แนบเอกสารแผนท่ีเพ่ิมเติม หรือมีท่ีอยูม่ากกวา่หน่ึง) 
____________________________________________________  ____________________________________________________ 
     
____________________________________________________  ____________________________________________________  
 
____________________________________________________  ____________________________________________________ 
Street,City, Province, and ZIP Code    ถนน ต าบล/แขวง, อ าเภอ/เขต, จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
 

Customer agrees to notify Ingram Micro of any changes in ownership of its business as set forth herein by certified mail to- 
ผู้สมัครต้องยนิยอมในการแจ้งทาง บริษทั อนิแกรม ไมโคร กรณทีี่มีการ เปลีย่นแปลงรายช่ือเจ้าของ หรือหลักฐานการจดทะเบียนการค้าโดยส่งไปรษณย์ีลงทะเบียน
มาที่ :- 
  
  ฝ่ายเครดติ  ( Credit Department ) 
  INGRAM  MICRO  (THAILAND)  LTD. 

59/1,Soi Sukhumvit 16 ( Sammitr), Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, THAILAND  
TEL: +66 2 012 2222 FAX: +66 2 714 9227 
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3. Which category best describes your company's business? (Check one) 
 Computer Superstore 
 Department store  
 Discount store  
 Office Products Store 
 Software Only 
 Consumer Electronics  
 Retailer  
 Direct Marketer  

 OEM     
 System Assembler 
 System Integrator (Local Brand) 
 Distributor  
 Dealer 
 Manufacturer  
 VAR/Systems  
 Consultant   

 Corporate Reseller 
 Internet Service Provider 
 Telecommunications  
 Other___________ 
 Exporter (if yes, what countries?) 
 

 
4. If you are a VAR which of the following best describes your company' reseller activities. (Check one) 
ถา้เป็น VAR (Value Add Reseller) จะอยูใ่นกลุ่มใด (กรุณาเลือก หน่ึงขอ้) 
 System Integrator   Application VAR  Network lntegrator/Technical VAR
 
5. If you are involved in telecommunications, which of the following best describes your company's reseller activities. (Check one) 
    ถา้เก่ียวกบั Tele communications แนวทางธุรกิจเป็นอยา่งไร
 Contractor  lnterconned VAR  Telephone Company  Other ________________
 
6. What percentage of your purchases is from the following sources? (Total should equal 100%) 
 SIS  % 
 The Value System   % 

 Synnex    ___________% 
 Ingram Micro_________% 

 Other ____________% 

 
7. What percentage of your sales is to the following markets? (Total should equal 100%) 
 Small to Medium Size Business % 
 Government  % 

 Home Users  % 
 Education  % 

 Other_______ % 

 
8. How many employees does your company have? (Check one) 
 1-10  
 11 –20 

 21-50 
 51-100 

 101-200 
 201+ 

 
9. If you have branch, do you want us to ship direct to the branch?   
 Yes   No 
 
                
Branch Location   Address     Tel/Fax    Contact person 
 
                
Branch Location   Address     Tel/Fax    Contact person 
 
NOTE: Please attached documents for more detail branch information. กรุณาแนบเอกสาร ข้อมูลสาขา 
 

Declaration ข้อมูลในเร่ืองการด าเนินคดทีางกฏหมาย 
Any pending litigation against the company?    Yes  No 
 
Brief description ____________________________________________________________ 
Date of legal action taken _____________________________________________________ 
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BANK INFORMATION 
 
                
Bank Name   Account Officer’s Name   Checking Account # 
 
                
Address (Street, City, Province and ZIP Code) 
 
                
Telephone #   Fax #     Loan # 
 

 
                
Bank Name   Account Officer’s Name   Checking Account # 
 
             
Address (Street, City, Province and ZIP Code) 
 
                
Telephone #   Fax #     Loan # 

 
TRADE REFERENCES (RELATED INDUSTRY PURCHASES DURING PAST 12 MONTHS) 
 
 
 
                
Name    Address    Telephone #  Account # 
 
**CURRENT YEAR-END FINANCIAL STATEMENTS MUST ACCOMPANY NET TERM REQUESTS. 
Financial statements must include a balance sheet and income statement..   Unaudited financial statements must be signed and dated by the company's Owner/Officer.  The statements time period must be 
indicated. 
IN ORDER TO NOT DELAY YOUR ORDERING ABILITY, PLEASE MAKE SURE YOU HAVE PROVIDED ALL INFORMATION REQUESTED.  
This application and agreement is submitted by applicant to Ingram Micro (Thailand) Ltd. (IMT) to obtain trade credit.  IMT reserves the right to decline credit to applicant and in the event Credit Is extended to 
applicant, to change or revoke applicants credit limit on the basis of changes in IMT's credit policies or applicant's financ ial condition and/or payment record.  All sales of product and services by IMT to 
applicant will be subject to IMT's standard sale terms and conditions printed in the IMT comprehensive catalog in effect at the time of order.  Any variance from those terms and conditions Will be effective 
only if agreed to in writing by IMT prior to the product or services are ordered. 
Customer agrees to make payment in full to IMT for all amounts due according to IMT invoice(s).  Customer also agrees to pay IMT, as Interest, 
an amount equal to 2% per month, or the maximum provided by law (whichever is less) for invoice amounts that are past due.  Should customer default in any such payment(s), IMT shall have the right, without 
notice to customer, to declare all invoice amounts due and payable. In the event IMT should commence any action or actions, or otherwise seek to enforce this agreement against customer, customer agrees to 
pay reasonable attorney(s) fees, court costs and other expenses incurred by IMT, whether or not suit is filed.  This agreement is strictly confidential and is not transferable or assignable without prior written 
consent of IMT.  Customer agrees that any change in liability for any debts incurred to IMT due to a change in customer's form of business, shall not be effective as to IMT, until IMT receives actual notice of 
the change by certified mail.  
 
Applicant hereby authorizes the release of credit and banking information to IMT by the references listed on this application. 
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขการซ้ือขาย 

การซ้ือขายทั้งหมดระหว่าง บริษทั อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ากดั (“อินแกรม”) กบัลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายของอินแกรม (“ผูซ้ื้อ”) จะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ี การยอมรับของผูซ้ื้อต่อขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการซ้ือขายน้ีจะ
เกิดข้ึนโดย (ก) ผูซ้ื้อสัง่ซ้ือสินคา้จากอินแกรม หรือ (ข) ผูซ้ื้อยอมรับสินคา้จากอินแกรม ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีจะใชป้ฏิบติักบัการขายสินคา้ทั้งหมดท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือรายการสินคา้ของอินแกรม รวมทั้งสินคา้สัง่ซ้ือพิเศษ “สินคา้
สัง่ซ้ือพิเศษ” หมายถึงสินคา้ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหนงัสือรายการสินคา้ของอินแกรม หรือสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีผูซ้ื้อก าหนด การขายสินคา้ท่ีแจกจ่ายโปรแกรมผา่นทางอิเลคทรอนิกส์จะมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม  
1.การส่ังซ้ือ 
ก่อนการสัง่ซ้ือ ผูซ้ื้อจะตอ้งมีหมายเลขบญัชีกบัทางอินแกรมก่อน และบญัชีของผูซ้ื้อจะตอ้งถูกเปิดใชแ้ละมีความน่าเช่ือถือ ผูซ้ื้อจะตอ้งกรอกขอ้มูลในการสัง่ซ้ืออยา่งละเอียดให้กบัทางอินแกรม ขอ้มูลในการสัง่ซ้ือสินคา้รวมถึง 
(1)รายละเอียดของสินคา้ (2)จ านวนของสินคา้ (3)หมายเลขรายการสินคา้ของอินแกรม (4)ราคาของสินคา้ในปัจจุบนั (5)ท่ีอยูท่ี่ถูกตอ้งในการจดัส่ง ผูซ้ื้อจะตอ้งระบุให้ชดัเจนถึงสถานท่ีในการจดัส่งไม่ว่าจะเป็นท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ ท่ีอยูข่องลูกคา้
ของผูซ้ื้อ หรือบุคคลอ่ืนๆ อินแกรมขอสงวนสิทธิในการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมโดยยึดตามความตอ้งการของผูผ้ลิต หรือผูตี้พิมพสิ์นคา้ ผูซ้ื้อยินยอมท่ีจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัต่างๆในการสัง่ซ้ือสินคา้จากอินแกรม ผูซ้ื้อสามารถสัง่ซ้ือ
สินคา้ผา่นทางโทรศพัท ์ แฟ๊กซ์ และโปรแกรมการสัง่ซ้ือของอินแกรมโดยบคุคลท่ีมีหนา้ท่ีในการสัง่ซ้ือและแจง้หมายเลขบญัชีกบัทางอินแกรมก่อนการสัง่ซ้ือ อินแกรมไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งยืนยนัความถูกตอ้งของการสัง่สินคา้หรือบุคคลผูมี้
อ  านาจในการสัง่สินคา้ ผูซ้ื้อสามารถเปิดเผยหมายเลขบญัชีกบัทางอินแกรมตามความจ าเป็นเท่านั้น การยอมรับการสัง่ซ้ือสินคา้ของอินแกรมเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการซ้ือขายฉบบัน้ีเท่านั้น ขอ้ก าหนดท่ีเพ่ิมเติมหรือแตกต่าง
ในการสัง่ซ้ือของผูซ้ื้อนั้นทางผูซ้ื้อจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ  การขนส่งสินคา้โดยตรง หรือการสัง่สินคา้สัง่ซ้ือพิเศษนั้นอาจจะตอ้งมีการช าระเงินลว่งหนา้ และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม อินแกรมจะไม่รับผิดชอบในการเก็บสินคา้ไวห้าก
กระบวนการสัง่ซ้ือสินคา้ของผูซ้ื้อไม่เรียบร้อย หรือหากผูซ้ื้อไม่ยืนยนัการสัง่ซ้ือภายใน 48 ชัว่โมงหลงัจากรับแจง้จากอินแกรมเก่ียวกบัสินคา้ท่ีเคยสัง่ไวแ้ลว้หมดพร้อมท่ีจะจดัส่ง การขายสินคา้ทั้งหมดให้กบัผูซ้ื้อนั้น เพ่ือเป็นการไป
จ าหน่ายต่อเท่านั้น 
ราคาสินคา้ ค าอธิบาย และขอ้มูลต่างๆ (“ขอ้มูล”) ของสินคา้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของอินแกรมเท่านั้น อินแกรมยินยอมให้ผูซ้ื้อใชข้อ้มูลต่างๆเป็นการภายในเท่านั้นส าหรับจุดประสงคข์องการขายของผูซ้ื้อ และการซ้ือสินคา้จากทางอิน
แกรม หากอินแกรมเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูซ้ื้อยินยอมท่ีจะเพ่ิมเติมและปรับปรุงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูซ้ื้อยินยอมท่ีจะเก็บรักษาขอ้มูลเป็นความลบัโดยท่ีจะไม่เผยแพร่ขอ้มูลใดๆให้กบับคุคลใดๆโดย
ท่ียงัไม่ไดข้ออนุญาตจากทางอินแกรม อินแกรมจะไม่รับประกนัในความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้มไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน ขอ้มูลทั้งหมดน้ีถูกจดัหาไวใ้นลกัษณะ “ท่ีเป็นอยูจ่ริง”  โดยไม่มีการรับประกนั ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรือโดย
ปริยาย รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การรับประกนัโดยปริยาย เพ่ือการคา้ หรือเพ่ือประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือในการไม่ละเมิดสิทธิแต่อยา่งใด 
2.ราคา 
ราคาทั้งหมดอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้และจะเป็นท่ียอมรับในการสัง่สินคา้จากอินแกรม การยอมรับการสัง่ซ้ือและการขายโดยอินแกรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีการขนส่งสินคา้ ราคาส าหรับสินคา้ท่ีมีการ
สัง่ในช่วงท่ีสินคา้หมดอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
3.การส่งสินค้า 
ก.ภายในประเทศไทย –การส่งสินคา้ตามท่ีอยูใ่นประเทศไทย การขนส่งจะด าเนินไปตามมาตรฐานการขนส่งของอินแกรม โดยอินแกรมจะเป็นผูรั้บความเส่ียงของสินคา้ทั้งหมด (สูญหาย, เสียหาย หรือ อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะภายนอก
ของผลิตภณัท)์ จนกระทัง่ ทางผูซ้ื้อไดล้งช่ือหรือ เซ็นต ์และ/หรือ ประทบัตราร้านคา้หรือบริษทั หรืออยา่งใดอยา่งนึง เพ่ือรับสินคา้ 
ข.ระหว่างประเทศ – ข้ีนอยูก่บั Incoterm 2010 
ค.กรรมสิทธ์ิ – กรรมสิทธ์ิของสินคา้จะเป็นของผูซ้ื้อทนัทีเม่ืออินแกรมไดรั้บช าระเงินเตม็จ านวน ผูซ้ื้อตอ้งจดัเก็บสินคา้ของอินแกรมแยกต่างหากจากสินคา้อ่ืน  
4.สินเช่ือและเง่ือนไขการช าระเงนิ 
ผูซ้ื้อจะตอ้งจดัเตรียมขอ้มูลทางการเงินให้กบัทางอินแกรม ซ่ึงทางอินแกรมจะขอเป็นคร้ังคราวเพ่ือจุดประสงคใ์นการด าเนินสินเช่ือของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อเขา้ใจและยอมรับว่า อินแกรมสามารถท่ีจะปฏิเสธการต่อสินเช่ือให้กบัผูซ้ื้อ และเรียกร้องให้
ช าระเงินในราคาท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะมีการขนส่ง ผูซ้ื้อจะแจง้ให้ทางอินแกรมทราบโดยทนัทีถึงการเปล่ียนแปลงช่ือ ท่ีอยู ่ หรือขอ้มูลต่างๆของผูซ้ื้อ อินแกรมมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนหรือยกเลิกสินเช่ือของผูซ้ื้อหากมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ของอินแกรม หรือเง่ือนไขทางการเงินของทางลูกคา้ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ ผูซ้ื้อจะไม่ลดจ านวนท่ีคา้งช าระจากอินแกรมโดยปราศจากการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงอินแกรม โดยการอนุมติัอาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนก็ได้
ข้ึนอยูก่บัผูซ้ื้อว่าไดจ้ดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการขอลดจ านวนการจ่ายค่าคา้งช าระ จะมีค่าบริการคิดเป็น 2 เปอร์เซนต ์(2 เปอร์เซนตต่์อเดือน หรือจ านวนสูงท่ีสุดท่ีทางกฏหมายก าหนดไว)้ โดยคิดจากยอดรวมท่ีคา้งช าระนบัจากวนั
ครบก าหนดช าระเงิน ผูซ้ื้อสามารถช าระผา่นบตัรเครดิต (มาสเตอร์การ์ด และวีซ่า) ซ่ึงจะคิดค่าใชจ่้ายท่ี 3 เปอร์เซนตจ์ากราคาท่ีตอ้งช าระ หรือสามารถช าระผา่นทางไปรษณีย ์เงินสด หรือเชค็ขีดคร่อม การช าระเงินนอกเหนือจากท่ีระบุไว้
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอินแกรม หากผูซ้ื้อบกพร่องในการช าระเงิน อินแกรมขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการต่ออายขุองสินเช่ือในทนัที และ/หรือ เล่ือน หรือยกเลิกการขนส่งท่ีจะเกิดข้ึน และ/หรือลดจ านวน หรือ
ยกเลิกการให้ส่วนลดทั้งหมด ผูซ้ื้อจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดรวมทั้งค่าทนายท่ีสมเหตุสมผล พนัธะทั้งหมดของอินแกรมภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ีในการส่งสินคา้จะส้ินสุดลงทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้หากผูซ้ื้อ
ถูกฟ้องร้องเป็นผูล้ม้ละลาย หรือสถานะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลม้ละลาย หรือมีการใชสิ้ทธิคุม้ครองผูใ้ห้สินเช่ือ หรือไดรั้บการร้องทุกขใ์ห้เป็นผูล้ม้ละลาย หรือสถานะอ่ืนท่ีเก่ียวกบัขอ้งการใชสิ้ทธิคุม้ครองผูใ้ห้สินเช่ือท่ีมีผลต่อผูซ้ื้อ หรือ
ผูรั้กษาทรัพย ์ผูจ้ดัการ ผูช้  าระบญัชี ผูพิ้ทกัษท์รัพย ์ไดถู้กแต่งตั้งให้เขา้ควบคุมทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ 
5.ภาษี 
ผูซ้ื้อยินยอมท่ีจะรับผิดชอบรายการภาษีต่างๆ (เช่น เก่ียวกบัการขาย, การใช,้ ภาษีศุลกากร และอ่ืนๆ) นอกเหนือจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ราคาของสินคา้ยงัไม่รวมภาษีเช่นกนั เพ่ือความบริสุทธ์ิใจผูซ้ื้อจะตอ้งยื่นหลกัฐานการยกเวน้ภาษี และ
เอกสารอ่ืนๆให้กบัอินแกรมก่อนท่ีจะมีการขนส่ง 
6.การรับประกัน 
ถา้มีการรับประกนัสินคา้ ทางอินแกรมจะด าเนินการรับประกนัสินคา้โดยใชน้โยบาย ของ เจา้ของผลิตภณัทเ์ป็นหลกั โดยอินแกรมรับประกนัสินคา้ในการเสีย จากภายนอก หรืออาการท่ีเกิดกบั Hard Ware เท่านั้น โดยไม่รวมถึงความ
เสียหายท่ีเกิดจาก โปรแกรม ภายในเคร่ือง ( Software ) 
7.การคืนสินค้า 
ก.ขอ้ก าหนด – สาเหตุของการคืนสินคา้ เน่ืองจาก (1) สินคา้มีขอ้บกพร่อง (2) รายละเอียดในใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ กบัสินคา้ขดัแยง้กนั (3) สินคา้ไดรั้บความเสียหาย ผูซ้ื้อจะตอ้งแจง้รายละเอียดความเสียหายทั้งหมดให้กบัอินแกรม
ทราบ และคืนสินคา้ภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีท่านรับสินคา้ 
อินแกรมขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับคืนสินคา้ท่ีไม่ไดมี้การผลิตแลว้ หรือถูกผลิตหรือโฆษณาโดยผูผ้ลิตท่ี (1) ลม้ละลาย (2) ถูกสัง่ให้เป็นผูล้ม้ละลาย หรือ (3) ไม่ยอมรับการคืนสินคา้จากอินแกรมฯ ทุกกรณี 
ข.การคืนสินคา้ท่ีบกพร่องไม่สมบูรณ์ – การคืนสินคา้ท่ีไม่สมบูรณ์นั้นจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีซ้ือจากอินแกรมและจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารรับประกนัของผูผ้ลิตสินคา้เท่านั้น ผูซ้ื้อจะตอ้งแจง้รายละเอียดความเสียหายทั้งหมดให้กบัอินแกรมทราบ 
และคืนสินคา้ภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีท่านรับสินคา้ ซ่ึงสินคา้อาจจะไม่สามารถใชง้านได ้หรือไม่ตรงตามท่ีผูผ้ลิตไดร้ะบุไว ้อินแกรมอาจมีการทดสอบสินคา้ท่ีถูกส่งกลบั  
 - หากสินคา้ไม่มีอาการเสีย สินคา้จะถูกส่งกลบัคืนให้กบัผูซ้ื้อ  
 - การตรวจสอบสินคา้ท่ีถูกส่งกลบั อินแกรมอาจจะ (1) ซ่อมแซมสินคา้ (2) เปล่ียนสินคา้ไปให้กบัผูซ้ื้อ (3) จดัหาสินคา้ท่ีเทียบเคียงหรือมีมูลค่าใกลเ้คียงไปทดแทน  
อินแกรมขอสงวนสิทธิในการให้ผูซ้ื้อส่งสินคา้ท่ีไม่สมบูรณ์คืนให้กลบัผูผ้ลิตโดยตรงเพ่ือเปล่ียนสินคา้ใหม่ตามนโยบายการเปล่ียนคืนสินคา้ท่ีบกพร่องและไม่สมบูรณ์ อินแกรมจะไม่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซม การเปล่ียนแปลง หรือการ
ออกใบลดหน้ีคืนให้กบัผูซ้ื้อไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด ซ่ึงมีสาเหตุจากปัจจยัภายนอก รวมทั้งเหตุร้ายต่างๆ เช่น จ านวนโวลตท่ี์เกิน การใชง้านอยา่งไม่เหมาะสม การซ่อมบ ารุงหรือใชง้านสินคา้ในส่วนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ผูซ้ื้อ
จะตอ้งรับผิดชอบความเส่ียงของการเสียหายทั้งหมดเม่ือมีการส่งคืน สินคา้กลบั  
8.ผลต่างในการเรียกเก็บเงนิและการขนส่ง 
ผลต่างในการเรียกเก็บเงินและการขนส่งคือสินคา้ท่ีซ้ือจากอินแกรมนั้นมีใบแจง้รายการช าระเงินหรือการขนส่งท่ีผิด ซ่ึงยงัรวมถึงการสูญหายระหว่างขนส่ง การขนส่งไม่ถึงท่ีหมาย ผิดประเภทของการขาย สินคา้ท่ีส่งไปผิดประเภท และ 
ราคาหรือใบแจง้ค่าใชจ่้ายผิด ผูซ้ื้อจะตอ้งขอหมายเลขอาร์เอม็เอเพ่ือท่ีจะพิสูจน์ความขดัแยง้ในการเรียกเก็บเงินและการขนส่งภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีในใบแจง้ค่าใชจ่้าย นอกจากนั้นผูซ้ื้อจะตอ้งแจง้ไปยงัอินแกรมถึงใบแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีผิด
ภายใน 30 วนัของวนัท่ีในอาร์เอม็เอ การบกพร่องในการแจง้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ั้นให้ถือว่าทางผูซ้ื้อยอมรับและสละสิทธ์ิในการเรียกร้องความเสียหาย  
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9.ค่าเสียหายของสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า 
อินแกรมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสินจากความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆก็ตามท่ีผูซ้ื้อละเมิดสญัญาจากสิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของสินคา้นั้นๆ 
10.ข้อจ ากัดของพนัธะ 
อินแกรมจะไม่รับผิดชอบต่อผูซ้ื้อ ลูกคา้ของผูซ้ื้อ หรือฝ่ายใดๆก็ตามต่อความสูญหาย การแตกหกั หรือความเสียหายซ่ึงเป็นผลมาจากการใชสิ้นคา้ของผูซ้ื้อ ลูกคา้ของผูซ้ื้อ หรือฝ่ายใดๆก็ตาม ต่อสินคา้ท่ีมีการขนส่งถึงผูซ้ื้อ อินแกรมจะไม่
รับผิดชอบต่อผูซ้ื้อหรือฝ่ายใดก็ตามส าหรับความสูญหาย ความเสียหายท่ีเกิดจากธรรมชาติตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี หรือขอ้ตกลงใดๆก็ตามท่ีทั้งสองฝ่ายไดร่้วมมือกนั หรือการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไข
ฉบบัน้ีของอินแกรม เพ่ือนพนกังาน ตวัแทน หรือผูรั้บเหมาช่วง รวมถึงราคาท่ีเกินจากราคาของสินคา้หรือการบริการในการขนส่งซ่ึงผูซ้ื้อจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ อินแกรมจะไม่รับผิดชอบต่อผูซ้ื้อหรือฝ่ายใดก็ตามต่อค่าความเสียหายพิเศษ
ท่ีเกิดข้ึนทางออ้ม แต่จ ากดัในการสูญเสียช่ือเสียง สูญเสียผลก าไรท่ีคาดไว ้หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการบกพร่องท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี หรือจากการตกแต่ง ติดตั้ง การบริการ การใชสิ้นคา้ทุกช้ิน หรือขอ้มูลท่ีอิน
แกรมจดัหาให้ในท่ีน้ี แมว้่าหากมีการแจง้ให้ทราบถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ ผูซ้ื้อจะสละสิทธ์ิในการเรียกร้องความเสียหายทั้งหมด อินแกรมจะไม่รับผิดต่อสินคา้ท่ีถูกน าไปใชส้ าหรับทางการบิน ทางเวชกรรม การป้องกนัชีวิต 
หรือการท านิวเคลียร์ 
11.การด าเนินการตามกฎหมายการส่งออกของอเมริกาและกฎหมายอนัอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ผูซ้ื้อไดรั้บทราบและจะแนะน าให้กบัลูกคา้ของผูซ้ื้อทราบว่าสินคา้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ/หรือโปรแกรม (“สินคา้”) อาจจะถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกา หรือกฏหมายการส่งออกอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และสินคา้อาจจะ
ถูกตรวจสอบก่อนการส่งออก หรือการส่งออกซ ้ า ผูซ้ื้อตกลงและเขา้ใจว่าจะไม่มีการส่งสินคา้ออก หรือจ าหน่ายแจกจ่ายสินคา้ออกไปหากมีการละเมิด ฝ่าฝืนกฏหมายการส่งออก หรือกฏระเบียบของสหรัฐอเมริกา ผูซ้ื้อรับประกนัว่าสินคา้
จะไม่ถูกส่งออกหากสินคา้นั้นจะถูกน าไปใชใ้นการออกแบบ การพฒันา การผลิต หรือการใชท้างเคมี ชีวภาพ นิวเคลียร์ หรืออาวุธยทุธโธปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจนกว่าท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย ์ผูซ้ื้อ
รับประกนัว่าสินคา้จะไม่ถูกส่งออกทั้งทางตรง และทางออ้มหากสินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีห้ามน าออกนอกประเทศ หรือเป็นสินคา้ท่ีห้ามขายให้กบับริษทัหรือผูรั้บซ้ือรายใดก็ตามท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือขอ้ห้ามของสหรัฐอเมริกา 
12.ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ค้า 
ความสมัพนัธ์ของผูซ้ื้อกบัอินแกรมจะเป็นแบบผูรั้บเหมาอิสระ ผูซ้ื้อจะไม่มีและไม่แสดงตนว่ามีอ านาจผกูพนักบัอินแกรม หรือถือสิทธ์ิในหนา้ท่ีความรับผิดชอบในนามตวัแทนของอินแกรมหรือในช่ือของอินแกรมยกเวน้ว่าไดมี้การแจง้
ไว ้ไม่มีอะไรบ่งบอกในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ีว่าผูซ้ื้อและอินแกรมจะผกูพนักนัเป็นหุ้นส่วน ลูกจา้งหรือนายจา้ง ผูใ้ห้และผูรั้บสมัปทาน หรือตวัแทนระหว่างคู่สญัญา ผูซ้ื้อจะตอ้งไม่รับประกนั รับรอง หรือเป็นตวัแทนในนามของ
อินแกรมไม่ว่าจะดว้ยลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจา 
13.ข้อจ ากัดของผู้ผลิต ผู้ตพีมิพ์ และผู้จดัหา 
หากการอนุญาตขายสินคา้ข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิต หรือผูตี้พิมพ ์อินแกรมจะไม่มีความผกูพนัทางกฏหมายในการขายสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อจนกว่าทางอินแกรมจะไดรั้บการแจง้ความจ านงคจ์ากผูผ้ลิตหรือผูตี้พิมพ ์สินคา้ทั้งหมดท่ีถูกส่งไปให้กบัผูซ้ื้อ
อาจจะมีขอ้จ ากดัเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของผูผ้ลิต ผูซ้ื้อมีหน้าท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในการเขา้ร่วมขอ้จ ากดัและความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน หากผูจ้ดัหาไม่อนุญาตอินแกรมในการขายสินคา้ท่ีระบุไวต่้อผูซ้ื้อ อินแกรมขอสงวนสิทธิในการงด
ขายสินคา้ชนิดนั้นๆให้กบัผูซ้ื้อ 
14.บทบัญญัตใินการเลือกกฎหมาย 
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี (และขอ้ตกลงใดๆกต็ามท่ีทั้งสองฝ่ายไดร่้วมมือกนั) ไดถู้กตีความ แปลความ แสดงและถูกบงัคบัใชภ้ายใตก้ฏหมายของราชอาณาจกัรไทย เวน้แต่เป็นขอ้ขดัแยง้หรือบญัญติัในการเลือกกฏหมายท่ีอา้งอิงจาก
กฏหมายฉบบัอ่ืน ผูซ้ื้อยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่างๆภายในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี ศาลท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยจะมีอ านาจในการตดัสินคดีส าหรับการโตเ้ถียงท่ีอยูน่อกเหนือจากขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี อนุสญัญา
สหประชาติท่ีอยูใ่นสญัญาส าหรับการขายสินคา้ระหว่างประเทศจะไม่สามารถน ามาใชไ้ดก้บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี 
15.การแจ้งให้ทราบ 
การบอกกล่าว การแจง้ให้ทราบ ขอ้เรียกร้อง ความตอ้งการและการส่ือสารอ่ืนท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดตอ้งการท่ีจะแจง้ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและใหโ้ดย (1) ส่งดว้ยตวัเองถึงคู่สญัญาอีกฝ่าย (2) ส่งโดยจดหมาย
ลงทะเบียน หรือใชบ้ริการบริษทัส่งเอกสารถึงคู่สญัญาอีกฝ่ายตามท่ีอยูท่ี่ระบุไว ้ หรือ (3) แฟ๊กซ์เพ่ือคอนเฟิร์มส่ิงท่ีตอ้งการจะแจง้ไปทั้งหมด โดยสามารถแจง้ให้ทางอินแกรมทราบไดท่ี้ บริษทั อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ากดั      
59/1 ซอยสุขมุวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท ์02 012 2222 แฟกซ์ 02 065 2662 
16.ภาระผูกพนั 
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ีจะมีการผกูมดักบัสิทธิประโยชน์ของคู่สญัญา รวมทั้งตวัแทน ผูสื้บทอด และผูท่ี้ถูกแต่งตั้ง คู่สญัญาไม่สามารถโอนสิทธ์ิหรือหนา้ท่ีภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ีโดยปราศจากความเห็นชอบท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรของคู่สญัาอีกฝ่าย ซ่ึงความพยายามในการโอนกรรมสิทธ์ิจะถือเป็นโมฆะทนัที แต่กระนั้นอินแกรมอาจจะมีการโอนใบรับการสัง่ซ้ือจากผูซ้ื้อไปให้กบัสาขาหรือผูท่ี้ประกอบกิจการร่วมกนัในการแจง้ให้กบัผูซ้ื้อ 
17.โมฆะเป็นบางส่วน 
หากบทบญัญติัในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ีขอ้ใดขอ้หน่ึงเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ บทบญัญติัท่ีเหลือจะยงัคงถูกบงัคบัและใชต้ามกฎหมาย โดยการบงัคบัใชต้ากฎหมายของบทบญัญติัท่ีเหลือจะไม่มี
ผลกระทบหรือท าให้เสียไป 
18.ห้ามสละสิทธ์ิ 
การบกพร่องหรือความล่าชา้ของอินแกรมในการปฏิบติัตามสิทธิหรืออ านาจภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ีจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธ์ิ และไม่ถือว่าไดสู้ญเสียสิทธิและอ านาจในการกระท าในอนาคต 
19.ค าบรรยายภาพ 
ค าบรรยายภาพท่ีถกูใชใ้นท่ีน้ีเพ่ือส าหรับจุดประสงคใ์นการอา้งอิงเพียงเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆกบัความหมายของขอ้ก าหนดในท่ีน้ี 
20.ทั่วไป 
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ีไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวปไซดข์องอินแกรม ท่ี    www.ingrammicro.co.th ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการขายอยา่งเป็นทางการ ระหว่างอินแกรมและผูซ้ื้อ และอาจมีการแกไ้ขเป็นคร้ังคราวโดยทาง อิน
แกรมไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 
ขา้พเจา้รับทราบขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการซ้ือขายดีแลว้ 
ใบสมคัรและขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะถูกส่งโดยผูส้มคัรถึงบริษทัอินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ากดั ในการยื่นขอสินเช่ือทางการคา้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้สินเช่ือกบัผูส้มคัร และการต่ออายขุองสินเช่ือให้กบัผูส้มคัร หากมี
การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกตามการเปล่ียนแปลงของนโยบายของบริษทั หรือเง่ือนไขของงบการเงินของผูส้มคัร และ/หรือประวติัการจ่ายเงิน สินคา้และการให้บริการของบริษทัจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบริษทั ซ่ึงไดแ้จง้
ไวใ้บรายการเม่ือมีการสัง่ซ้ือสินคา้ การเปล่ียนแปลงใดๆของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือมีการท าหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยบริษทัก่อนท่ีจะมีการสัง่สินคา้หรือการให้บริการนั้นๆ ลูกคา้ตกลงท่ีจะช าระเงินเตม็
จ านวนให้กบับริษทั ตามใบแจง้รายการค่าใชจ่้าย และยินยอมท่ีจะจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 2% ต่อเดือน หรือสูงสุดตามกฎหมายจากใบแจง้รายการค่าใชจ่้ายหากมีการล่าชา้ในการช าระ หากลูกคา้ผิดสญัญาในการช าระเงิน บริษทัมีสิทธิท่ีจะ
เปิดเผยค่าใชจ่้ายทั้งหมดโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบ ในกรณีท่ีบริษทั ตอ้งจดัการกบัการกระท าต่างๆ หรือการบงัคบัการใชส้ญัญาฉบบัน้ีกบัลูกคา้ ลูกคา้ยนิยอมท่ีจะช าระค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องคดี และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน สญัญา
ฉบบัน้ีถือเป็นความลบัและไม่สามารถเปล่ียนแปลงใดๆโดยปราศจากความยินยอมจากบริษทั ลูกคา้เขา้ใจและยอมรับว่าทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีก่อให้เกิดหน้ีสินจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจของลูกคา้เอง 
จนกว่าบริษทั จะไดรั้บการแจง้การเปล่ียนแปลงโดยจดหมายลงทะเบียน ผูส้มคัรยินยอมท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลสินเช่ือ และการเงินให้กบัทางบริษทั 

 
Signed at     as of this   day of     year_______ 
เซ็นท่ี       วนัท่ี        เดือน    ปี 
 
Office/Owner                    
   Authorized Signature/Company Stamp     Print Name/Title 

http://www.ingrammicro.co.th/

