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ใบสมัครเปนตัวแทนจําหนาย 

(Dealers / Reseller application form) 
 

ข้ันตอนการสมคัรเปนตัวแทนจําหนาย 

1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมตาง ๆ ดังนี ้
1.1. แบบฟอรมสมคัรเปนตัวแทนจําหนาย (Dealers / Resellers) 

2. สําเนาเอกสารสําคญั ประทับตราบริษัท พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตองมีดังนี ้

2.1. สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหางหุนสวนฯ หรือบริษัท พรอมวตัถุประสงคฉบับลาสดุไมเกิน 2 
เดือน 

2.2. สําเนา ภพ.20 หรือ ภพ.01 

2.3. สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 

2.4. สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจของบริษัท 

2.5. สําเนาหนังสือรบัรองรายการในสมุดจดทะเบยีนผูถือหุน 

หมายเหต:ุ 

1. แบบฟอรมตาง ๆ ทั้งหมดจะตองกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมใหถูกตองและครบถวน โดยตองประทบัตรา
ของหางหุนสวนฯ หรือบริษัท (ถามี) ที่ประสงคเปนตัวแทนจาํหนายทุกแผน ยกเวนหนงัสือค้ําประกันสวนบุคคล 

2. กรณีที่กรรมการของบริษัท เปนตางชาติ (สัญชาติ/เชื้อชาติตางประเทศ) เพ่ิมเติมดังนี ้

2.1. กรณีเปนผูมีอํานาจสั่งจายเชค็ ขอสําเนารับรองการใหวงเงินของธนาคาร 

2.2. กรณีมีคูสมรสสญัชาติไทย ขอหลังฐานคูสมรสเพิ่มเติม ซึ่งประกอบดวย ใบทะเบียนสมรส สําเนาบัตร
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบานคูสมรส พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

3. การสงเอกสาร 
3.1. เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว ใหทําการสงเอกสารทั้งหมดทางแฟกซ หรืออีเมล มาที่หมายเลข

แฟกซ 0.2972.5431 อีเมล: info@gplussoft.com 

3.2. และกรุณาสงเอกสารตนฉบับทัง้หมดทางไปรษณีย ตามที่อยูดังนี้ 

บริษัท จีเนียส พลัส ซอฟต จํากดั 

(สมคัรเปนตัวแทนจําหนาย) 

67/331 หมู 7 ถนนพหลโยธิน 69 

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 
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แบบฟอรมสมัครเปนตวัแทนจําหนาย 

 

วันที่................................................

ช่ือสถานประกอบการ (ไทย)……………………………………………..…………………………………………………………… 

บานเลขที่....................หมู...............ซอย..........................................ถนน............................................. 

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด……………………………….….. 

รหสัไปรษณีย............................. 

 

ช่ือสถานประกอบการ (องักฤษ)….……………………………………………………..…………………………………………… 

บานเลขที่....................หมู...............ซอย..........................................ถนน............................................. 

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด……………………………….….. 

รหสัไปรษณีย............................. 

โทรศัพท................................................................โทรสาร................................................................. 

 

เลขทะเบียนพาณิชย/บริษัท.............................................ทุนจดทะเบียน................................................... 

บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการป พ.ศ. ..........................................จํานวนพนักงานทั้งหมด...............................คน 

 

รายชื่อบริษัททีมี่อยูในเครือ 

1 .....................................................................................................................................................

2 .....................................................................................................................................................

3 .....................................................................................................................................................

ลักษณะของธรุกิจ: 

 พัฒนาซอฟตแวร  คาสง  ประมลูราชการ  SI (Project) 

 Software Package ระบ…ุ……………………………………………………………………………………. 

 ประกอบคอมพิวเตอร  วางระบบ Computer และ Network 

 Maintenance, Installation and Service  จําหนายคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 

จํานวนหนารานขายสินคา (ถามี) จํานวน......................แหง โปรดระบุสถานที:่ 

1 .......................................................... 3 .......................................................... 

2 .......................................................... 4 .......................................................... 
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รายละเอียดเกีย่วกับยอดขาย: 

- ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน (ใบปปจจุบัน)...................................บาท 

- ยอดขายสรุป ตัง้แตตนปจนถึงปจจุบัน...................................บาท 

- ยอดขายที่ประมาณการไวในปหนา........................................บาท 

ยอดขายทั้งหมดแบงเปน 

o หนวยราชการ…………………..% o ภาคธุรกิจใหญ.....................% 

o ภาคธุรกิจกกลาง/เล็ก................% o ภาคการศึกษา......................% 

o ขายปลีก......................% o อ่ืน ๆ .......................% 

ชื่อบริษัททีท่านติดตอซื้อสินคา (เรียงลําดับมากไปนอย): 

1. บริษัท..............................................มูลคา%............สั่งซื้อเปนเงินสด/เครดิต.........วัน  

2. บริษัท..............................................มูลคา%............สั่งซื้อเปนเงินสด/เครดิต.........วัน  

3. บริษัท..............................................มูลคา%............สั่งซื้อเปนเงินสด/เครดิต.........วัน  

 

ขอมูลสําหรับการตดิตอส่ือสาร 

รายชื่อผูที่จะใหบันทึก Mailing List สําหรับการแจงราคา Promotion, งานสัมมนา และขาวสารตาง ๆ 

 เจาของกิจการ ชื่อ/นามสกุล:.................................................ตําแหนง............................................. 
โทรศัพท....................................มือถือ........................................e-mail:……………..…………………….. 

 ฝายขาย ชื่อ/นามสกุล:.......................................................ตําแหนง............................................... 
โทรศัพท....................................มือถือ........................................e-mail:…………………………………….. 

 ฝายขาย ชื่อ/นามสกุล:.......................................................ตําแหนง............................................... 
โทรศัพท....................................มือถือ........................................e-mail:…………………………………….. 

 ฝายจดัซือ้ ชือ่/นามสกุล:....................................................ตําแหนง............................................... 
โทรศัพท....................................มือถือ........................................e-mail:…………………………………….. 

 ฝายการเงิน ชื่อ/นามสกุล:...................................................ตาํแหนง............................................... 
โทรศัพท....................................มือถือ........................................e-mail:…………………………………….. 

 อ่ืนๆ ชื่อ/นามสกุล:...............................................................ตําแหนง..............................................
โทรศัพท....................................มือถือ........................................e-mail:……………………………………..  

 อ่ืนๆ ชื่อ/นามสกุล:...............................................................ตําแหนง..............................................
โทรศัพท....................................มือถือ........................................e-mail:……………………………………..  

สถานทีว่างบลิ / รับเช็ค 

เลขที่.................หมู..............ซอย..............................................ถนน................................................... 

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................ 

รหสัไปรษณีย..............................โทรศัพท......................................แฟกซ............................................. 

สถานที่สงสินคา  

เลขที่.................หมู..............ซอย..............................................ถนน................................................... 

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................ 

รหสัไปรษณีย..............................โทรศัพท......................................แฟกซ............................................. 


