ใบสมัครตัวแทนจำหน่ ำย ของบริ ษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
1. บริ ษัท/หจก./ร้ าน (ไทย) ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย(ภพ.20)…………………………………………..….…………..
CompanyName (English) ………………………………………………………………………………..………..…
2. ที่อยูส่ าหรับออกใบกากับภาษี เลขที่ ……………… หมู่ที่ ……… หมู่บ้าน/อาคาร ……......………………..……....
ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ......................................... แขวง/ตาบล ..........................................
เขต/อาเภอ ………………………….จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ................................
3. ที่อยูส่ าหรับส่งสินค้ า  ที่อยูเ่ ดียวกับที่อยูส่ านักงาน
 ต่างจากใบกากับภาษี โปรดระบุ …...
เลขที่ ………………….… หมู่ที่ ………………… หมู่บ้าน/อาคาร ……......………………………………………....
ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ......................................... แขวง/ตาบล ..........................................
เขต/อาเภอ ………………………….จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ................................
4. หมายเลขโทรศัพท์สานักงาน (Tel. no)………………..………………. มือถือ (Moblie) ……………..………….…..
แฟกซ์ (Fax.)…………………..…… E-mail……………………………………………………….…………..………
5. ชื่อเจ้ าของกิจการ / กรรมการบริ หาร /ผู้จดั การ ……………………………………………………………….………..
โทรศัพท์มือถือ (Moblie) ………………………… E-mail…………………………….……………………….………
6. ทุนจดทะเบียน…………………………....………………………………………………………………………..……
7. ประเภทกิจการ
 จาหน่าย / ติดตังประดั
้
บยนต์  อู่ซอ่ มรถยนต์ / อู่ติดตังแก๊
้ สรถยนต์
 คาร์ แคร์
 อื่น ๆ ระบุ ………………………….
8. มีหน้ าร้ านจาหน่าย / ติดตัง้ จานวน ……………..……...สาขา : กรุงเทพ……………สาขา : ตจว…………….สาขา
9. ผู้มีอานาจในการลงนามสัง่ ซื ้อสินค้ า ชื่อ- นามสกุล………………………………………………………………...…..
ตาแหน่ง…………………………….โทรศัพท์………………………….โทรศัพท์มือถือ………………....……........…
10. เงื่อนไข / ขันตอน
้
การชาระเงิน เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับวางบิล/ จ่ายเช็ค ชื่อ- นามสกุล…………………………..……………
ตาแหน่ง……………………….……โทรศัพท์………………...….…...โทรศัพท์มือถือ………….……………….……
Fax………………………………………….. E-mail…………………………….…………………..…………….….
กาหนดวางบิล / รับใบแจ้ งหนี ้ ทุกวันที่ ………………………….. และวันที่ ………………………………………
กาหนดจ่ายเช็ค / ชาระเงินสด ทุกวันที่ ………………………….. และวันที่ ………………………………………
11. โปรดระบุสถาบันการเงินที่ทา่ นใช้ บริ การ
ที่
ชื่อธนำคำร / สำขำ
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
1
2
ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………..…………..)
ลงวันที่ …….…. / ….……. / …….….
ผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัท

เงื่อนไขและข้ อตกลงทั่วไป
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท/ห้ าง/ร้ าน ……………………………. ตกลงเข้ าเป็ นผู้แทนจาหน่ายสินค้ า GPS ติดตามรถยนต์ Esytrack , กล้ อง
บันทึกการขับขี่ (Mini DVR) , จานดาวเทียมติดรถยนต์ กับบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด โดยมีเงื่อนไขข้ อตกลงดังนี ้
1. ผู้แทนจาหน่ายได้ รับการจดทะเบียนธุรกิจ หรื อทะเบียนการค้ า หรื อ ทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์
ถูกต้ องแล้ ว และไม่ได้ อยู่ในช่วงเวลาดาเนินการจดยกเลิก หรื อถูกเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขใบทะเบียนดังกล่าว หรื อถูก
ดาเนินคดี หรื อ ฟื น้ ฟูกิจการ หรื อมีคาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อล้ มละลาย หรื อถูกชาระบัญชี
2. ผู้แทนจาหน่ายมีความสามารถบริหารงาน และพัฒนาการจัดจาหน่ายสินค้ าให้ กบั บริษัทฯ ได้ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ หรื อ
ตามข้ อกาหนดที่บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. ผู้แทนจาหน่ายตกลงจะจาหน่ายสินค้ า หรื อบริการด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต อีกทังจะใช้
้
ความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมสินค้ า หรื อ
บริการของบริษัทฯ
ให้ เป็ นที่แพร่หลาย
และให้ คารับรองว่าจะไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ เป็ นการเสื่อมเสีย
และ
กระทบกระเทือนกับการจาหน่ายสินค้ าดังกล่าว
4. ผู้แทนจาหน่ายยินยอมให้ บริษัทฯ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ หรื อเปิ ดเผย หรื อแจ้ ง ข้ อมูลส่วนตัว หรื อข้ อมูลด้ านสินเชื่อ หรื อข้ อมูล
อื่นใดที่ผ้ แู ทนจาหน่ายมีอยู่กบั บริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการพิจารณาการให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ แู ทนจัดจาหน่าย รวมทังประโยชน์
้
ในด้ านอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ ทกุ ประการ
5. ในกรณีที่ผ้ แู ทนจัดจาหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจากเดิมที่ได้ ให้ ไว้ กบั บริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อสกุลของกรรมการ
หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ได้ แก่ การย้ ายภูมิลาเนา หรื อที่อยู่จากที่ได้ แจ้ งให้ แก่บริษัท ฯ ทราบ โดยผู้แทนจัดจาหน่ายต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง การบอกกล่าวต้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6. ผู้แทนจัดจาหน่ายตกลงดูแลและให้ บริการแก่ลกู ค้ าได้ ทังช่
้ วงจาหน่ายสินค้ าและหลังจาหน่ายสินค้ าแล้ ว ตามเงื่อนไขการรับประกัน
และข้ อกาหนดของการบริการที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด
7. ผู้แทนจัดจาหน่ายจะต้ อง ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงในการซื ้อสินค้ า หรื อบริการ รวมถึงข้ อกาหนดการชาระเงินค่าสินค้ า หรื อบริการที่บริษัท
ฯ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด
8. ผู้แทนจาหน่ายต้ องส่งบุคลากรที่มีความสามารถเข้ าร่วมกิจกรรม และการฝึ กอบรมตามแต่ที่บริ ษัทฯ จะจัดขึ ้นโดยบริษัทจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าทุกครัง้
9. ผู้แทนจัดจาหน่ายไม่นาสินค้ า หรื อบริการของบริษัท ฯ ไปทาธุรกิจที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อผิดกฎหมาย หรื อผิดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ หรื อ
ส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ
10. กรณีชาระเงินค่าสินค้ า หรื อบริการอื่นใดล่าช้ าเกินกาหนดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงการชาระเงิน ผู้แทนจัดจาหน่ายยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียมการชาระหนี ้ล่าช้ าในอัตรา 2% ต่อเดือน ของจานวนเงินทังหมด
้
หรื อยินยอมให้ สว่ นลดเงินสด หรื อส่วนลดพิเศษคืน
ให้ กบั บริษัท
11. กรณีการนาสินค้ าไปวางหน้ าร้ าน จะมีการเช็คสต็อกสินค้ าโดยพนักงานของบริษัทฯ ทุก ๆ 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ถ้ าภายใน 90 วัน
ไม่มียอดการสัง่ ซื ้อจากตัวแทนจาหน่าย ทางบริ ษัทฯ จะขอยกเลิกการเป็ นตัวแทนจาหน่าย โดยจะทาการแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
ก่อน หากสินค้ าเกิดการชารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการเก็บรักษาไม่ถกู ต้ อง หรื อได้ มีการติดตังหรื
้ อใช้ งานสินค้ าไม่ถกู วิธี ตัวแทน
จาหน่ายจะต้ องชาระค่าสินค้ าตามมูลค่าราคาส่งเต็มจานวน หรื อแล้ วแต่ทางบริษัทฯจะพิจารณา
12. กรณีที่สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ ตัวแทนจาหน่ายจะต้ องแจ้ งข้ อมูลลูกค้ าแก่บริษัทฯ เพื่อทาการเก็บฐานข้ อมูลของลูกค้ าต่อไป

ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………..…………..)
ลงวันที่ …….…. / ….……. / …….….
ผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัท

เอกสำรที่ใช้ ในกำรสมัครตัวแทนจำหน่ ำย
1. (…….) ใบสมัครตัวแทนจาหน่าย ที่มีรายละเอียดถูกต้ อง ชัดเจน
2. (…….) สาเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภพ.20.) หรื อ (ภพ.01) (เมื่อได้ รับ ภพ.20 แล้ วให้ จดั ส่งให้ บริ ษัทฯด้ วย) หรื อ ภพ.
90 (กรณีมีการแก้ ไขหรื อยังไม่ได้ รับ ภพ.20 ฉบับล่าสุด)
3. (…….) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัทปี ปั จจุบนั (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้ อมทังวั
้ ตถุประสงค์
4. (…….) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้ า
5. (…….) สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท หรื อเจ้ าของกิจการ
6. (…….) สาเนาทะเบียนบ้ านของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท หรื อเจ้ าของกิจการ
7. (…….) ตัวอย่างตราสาคัญของบริ ษัท และชื่อ – นามสกุล หรื อลายเซ็นต์ผ้ มู ีอานาจลงนามในเช็คสัง่ จ่าย
8. (…….) สาเนาแจ้ งยอดธนาคาร (Statement) ย้ อนหลังล่าสุด 3 เดือน (กรณีต้องการขอวงเงินเครดิต หรื อเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขการชาระเงิน)
9. (…….) แผนที่แสดงที่ตงของที
ั้
่ทาการบริ ษัทและสถานที่สง่ สินค้ า
10. (…….) ภาพถ่ายหน้ าร้ าน หรื อ บริ เวณชันวางสิ
้
นค้ า หรื อ เอกสารแนะนาสินค้ าของบริ ษัท (โบว์ชวั ร์ ) (ถ้ ามี)

*** สำเนำเอกสำรทุกฉบับต้ องลงนำมรั บรองสำเนำโดยผู้มีอำนำจลงนำมของบริษัท พร้ อมประทับตรำ

บริษัท

