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ใบสมัครตวัแทนจาํหน่าย 
  

   
 ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความ ข้อตกลง เงื>อนไขทั @งหมดโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลู หรือข้อความที>ได้
ให้กบั บริษัท ทีซสั เอก็เซลเล้นท์ เอน็จิเนียริ>ง จํากดั ถกูต้องตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื>อกํากบัไว้ 

 

 
 

    ลงชื>อ ........................................................... 

                                                                                                              (............................................)                                                                       
                                                                                                                  ผู้ มีอํานาจลงนาม/เจ้าของกิจการ 
 

  ลงชื>อ ........................................................... 
     (............................................) 

                กรรมการผู้จดัการ 
    บริษัท ทีซสั เอก็เซลเล้นท์ เอน็จิเนียริ>ง จํากดั 

 
ลงชื>อ ...........................................................                                                                                       

(............................................)                                                                                      (............................................) 
                                                                                                                                          พยาน 
 

ลงชื>อ ...........................................................                                                                  
(............................................)                                                                                      (............................................) 
                                                                                                                                          พยาน 
 
 
 

ชื>อบริษัทผู้สมคัรตวัแทนจําหน่าย วนัที> 

ชื>อบริษัทและที>อยู่ สําหรับออกใบกํากบัภาษี 

 

ผู้ประสานงานและรับผิดชอบ   Line ID : 

โทรศพัท์ : แฟกซ์ : E-mail : 

เอกสารที�ต้องใช้ในการสมัครตัวแทนจาํหน่าย  

กรณี นิติบคุคล  
1. หนงัสอืรับรองบริษัทพร้อมวตัถปุระสงค์   

พร้อมผู้มีอํานาจลงนามประทบัตรา 

2. บญัชรีายชื>อผู้ถือหุ้น (อบจ . 5) 
3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ>ม (ภ.พ. 20) 
4. สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบ้าน 

ของผู้มีอํานาจลงนาม 
5. แผนที>แสดงที>ตั @งสาํนกังาน / ร้าน / บริษัทฯ 
6. ภาพถ่ายที>ตั @งสาํนกังาน (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
7. สาํเนาหน้าบญัชีธนาคาร 

8. เอกสารเพิ>มเติม (ถ้ามี) 
8.1 ประวติับริษัท (Company Profile) 
แผนงานประจาํปี และ / หรือ แผนการตลาด 

กรณี บคุคลทั>วไป  
1. สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบ้าน 
2. แผนที>แสดงที>ตั @งบ้าน / ร้าน  

3. ภาพถ่ายที>ตั @งสาํนกังาน (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
4. สาํเนาหน้าบญัชีธนาคาร 

5. เอกสารเพิ>มเติม (ถ้ามี) 

5.1  ผลงาน / ติดตั @งที>ผ่านมาย้อนหลงั 6 เดอืน 
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แนวทางการทาํธุรกิจร่วมกัน 
 

ภาระหน้าที>ของตวัแทนจําหนา่ย : 

ขายผลิตภณัฑ์ และบริการในเครือ TSUS รวมทั @งสง่เสริมการขายผลิตภณัฑ์ในเครือ TSUS 
ภาระหน้าที>ของ TSUS: 

จดัเตรียมความพร้อมของผลิตภณัฑ์ให้กบัตวัแทน พร้อมสนบัสนนุ 

 -    การฝึกอบรมเพื>อให้ความรู้ผลติภณัฑ์ และการดแูลหลงัการขาย 

 -    การจดัเครื>องมือการขายเพื>อสง่เสริมการขายให้กบัตวัแทนจําหนา่ย เช่น แผน่พบั เป็นต้น 

 -    การจดัหาทีมงานตดิตั @ง เพื>อรับงานและประสานงานการติดตั @งต่อจากตวัแทน 

 -    การประชาสมัพนัธ์ ผลติภณัฑ์และตวัแทน ทั @งในระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 
 

ขั @นตอนการสมคัรตวัแทนจําหนา่ย : 
1. กรอกแบบฟอร์ม ใบสมคัรตวัแทนจําน่าย โดยระบุข้อมลูให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมลงนามผู้ มีอํานาจ

และตราประทบั  สง่แบบฟอร์มใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบที>ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์มายงั บริษัท ที

ซสั เอ็กเซลเล้นท์  เอน็จิเนียริ>ง จํากดั 

1.1 โดยตนเองหรือผ่านเจ้าหน้าที>ฝ่ายขายของบริษัทฯ 
1.2 โดยการแฟกซ์เอกสารการสมคัรที>กรอกข้อมลูและตราประทบัตราบริษัทฯ ครบสมบรูณ์ 

1.3 โดยไปรษณีย์มาที> บริษัท ทีซสั เอก็เซลเล้นท์  เอ็นจิเนียริ>ง จํากดั ที>อยู่  130/10 หมู ่1 

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50300 

1.4 ไม่อนมุติัการสมคัรตวัแทนจําหน่าย ในกรณีที>สง่เอกสารมาไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ 

2. เมื>อ บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์  เอ็นจิเนียริ>ง จํากัด ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบฉบับจริงแล้ว 

เจ้าหน้าที>ฝ่ายขายจะแจ้งผลการสมคัรทางโทรศพัท์ ภายใน 3  วนัทําการ หลงัจากที>ได้รับใบสมคัร 
3. เมื>อได้รับแจ้งการอนมุติัแล้ว สามารถสั>งซื @อสินค้าได้ทนัที พร้อมสว่นลดที>ได้รับแจ้งจากผู้จดัการฝ่าย 

4. ใบสมคัรจะมีผลบงัคบัใช้สมบรูณ์ตอ่เมือมีการสั>งซื @อสินค้า 
 

 
 
 
 

 


