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การขึ้นทะเบยีนผู้ขาย (Vendor List) 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ขายทุกรายทีท่ าการซื้อขายผ่านการพจิารณาคุณสมบตั ิและได้รบัการอนุมตัิจากผู้มอี านาจ ให้บรรจุใน
ทะเบยีนผูข้าย Approved Vendor List (AVL) เพื่อใหส้ามารถท าการซื้อขายได ้

2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมนิ จดักลุ่ม และทบทวนรายชื่อผูข้าย ทีไ่ดร้บัการบรรจุในทะเบยีนผูข้าย 
3. เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูข้ายทีม่ชีือ่ปรากฏในทะเบยีนผูข้ายของบรษิทัฯ เป็นผูข้ายทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมต่อการด าเนิน

ธุรกจิร่วมกนั 
 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเป็นผู้ขายรายใหม่ 
1. ผูข้ายรายใหม่ หมายถงึ ผูข้ายทีต่อ้งด าเนินการขึน้ทะเบยีนเป็นผูข้ายของบรษิทั 
2. ผูข้ายรายเดมิทีม่กีารเปลีย่นแปลงชื่อ และเปลีย่นแปลงหมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 

• กรณีที่ผู้ขายมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรอืขอ้มูลอื่นใด ให้ถือว่าผู้ขายรายนัน้เป็นผู้ขายรายเดมิซึ่งไดข้ึน้
ทะเบยีนผูข้ายไวแ้ลว้    

• กรณีทีผู่ข้ายมกีารเปลีย่นแปลงหมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีใหถ้อืว่าผูข้ายรายนัน้เป็นผูข้ายรายใหม่ จงึตอ้ง
ยื่นใบสมคัร ขึน้ทะเบยีนเป็นผูข้ายใหม่อกีครัง้ 

• กรณีทีผู่ข้ายมกีารเปลี่ยนแปลงบญัชธีนาคาร ชื่อบญัช ีเลขทีบ่ญัช ีใหถ้อืว่าผูข้ายรายนัน้เป็นผูข้ายรายเดมิซึง่
ไดข้ึน้ทะเบยีนผูข้ายไวแ้ลว้ แต่ผูข้ายจะตอ้งจดัส่งหนังสอืตอบรบัการโอนเงนิใหม่ 

 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขาย 
ผูข้ายทุกรายตอ้งส่งเอกสารต่อไปนี้ใหค้รบถว้น เพื่อพจิารณาคุณสมบตัเิบือ้งตน้ในการขึน้ทะเบยีนผูข้าย 

1. ใบสมคัรผูข้าย (Vendor Application Form) 
หมายเหตุ ผูข้ายทุกรายตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบสมคัร (Vendor Application Form) และลงนามโดยผูม้อี านาจ

ตามหนังสอืรบัรองบรษิทั พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี 
2. เอกสารประกอบใบสมคัรผูข้าย 
2.1. บุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
• ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีบุคคลธรรมดาในประเทศ) 

2.2. บุคคลธรรมดาทีจ่ดทะเบยีนพาณิชยใ์นประเทศ 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
• ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
• ส าเนาทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่ (ภพ.20) หรอื ภพ.09 หรอื ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร) หาก

เป็นผูข้ายทีอ่ยู่ในเกณฑต์อ้งจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ พร้อมรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
• รปูถ่ายสถานประกอบการพรอ้มป้ายชื่อ (ถา้ม)ี 

2.3. นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ 
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• ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนจากกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรายละเอยีดวตัถุที่
ประสงค ์พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจตามหนังสอืรบัรอง (อายุไม่เกิน 3 เดอืน) 

• ส าเนาทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจตามหนังสอืรบัรอง 
• ส าเนาทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภพ.20) หรอื ภพ.09 หรอื ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร) พรอ้ม

รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจตามหนังสอืรบัรอง 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
• รปูถ่ายสถานประกอบการพรอ้มป้ายชื่อ (ถา้ม)ี 
• ส าเนาหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายที่ยงัมีผลบงัคบัใช้ (หากระบุในใบสมคัรว่าเป็นตัวแทนที่ได้รบัการ

แต่งตัง้) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจตามหนังสอืรบัรอง 
• ส าเนาหนังสอืงบการเงนิ (ถา้ม)ี พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจตามหนังสอืรบัรอง 
• ส าเนาหนังสอืรบัรองมาตรฐานระบบต่าง ๆ ที่ยงัมผีลบงัคบัใช้ (ถ้าม)ี เช่น ISO 9001, ISO 14001 พร้อม

รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจตามหนังสอืรบัรอง 
• สมุดแจง้รายการสนิคา้ (Catalogue) (ถา้ม)ี 

2.4. นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนต่างประเทศ 
• ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั (Company Profile) หรอืรายงานประจ าปี (Annual Report) ปีล่าสุด (ถ้า

ม)ี 
 

ขัน้ตอนการขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List – AVL) 
1. ผูข้ายส่งใบสมคัรผูข้าย (Vendor Application Form) พรอ้มแนบเอกสารประกอบใบสมคัรผูข้ายตามทีก่ าหนด โดย

ส่งใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัซื้อ 
2. เจา้หน้าทีจ่ดัซื้อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารทีไ่ดร้บัทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบการเป็นผูข้ายทีไ่ม่

เขา้ขา่ยขดัผลประโยชน์ หรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้นกบับรษิทั และส่งใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) พจิารณา
อนุมตั ิ

3. หลงัจากใบสมคัรไดร้บัการอนุมตัแิลว้ เจา้หน้าทีจ่ดัซื้อจะบนัทกึชื่อผูข้ายรายนัน้ในทะเบยีนผูข้าย (Approved Vendor List – 
AVL) และสามารถท าการซื้อขายกบัผูข้ายรายดงักล่าวใหก้บัทุกหน่วยงานในบรษิทัได้ 

 

กรณีผู้ขายมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลภายหลงัจากท่ีได้ขึ้นทะเบียนผู้ขายไว้แล้ว 
1. ผู้ขายจะต้องส่งหนังสอืแจ้งการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลของผู้ขายให้บรษิัททราบภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้มกีาร

เปลี่ยนแปลงขอ้มูล และต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่างๆ นัน้พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้องมา
พรอ้มดว้ย 

2. หากบรษิทัทราบภายหลงัว่าผูข้ายเปลี่ยนแปลงขอ้มูลแต่ไม่ด าเนินการแจง้ใหบ้รษิทัทราบ บรษิทัอาจจะพจิารณา
ยกเลกิรายชื่อผูข้ายออกจากทะเบยีนผูข้ายของบรษิทั 

3. ในกรณีทีผู่ข้ายไม่แจง้การเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูข้ายใหบ้รษิทัทราบ และบรษิทัไดด้ าเนินการต่างๆ โดยใชข้อ้มลู
เดมิของผูข้ายไปแล้วนัน้ บรษิทัจะถอืเป็นความผดิของฝ่ายผูข้ายเอง และจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่
เกดิขึน้ 

 
 


