ใบสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ ายประจาจังหวัด (ตัวแทนเขต)
คุณสมบัติผ้ สู มัครเป็ นตัวแทนจาหน่ ายประจาจังหวัด (ตัวแทนเขต)
มีความสามารถในการบริ หารตัวแทนและพัฒนาธุรกิจในการเป็ นตัวแทนจาหน่ายเขตให้กบั บริ ษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิ ทธิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเป็ น ตัวแทนจาหน่ ายประจาจังหวัด (ตัวแทนเขต)
1.มาสมัครเป็ นตัวแทนเขตที่สานักงานใหญ่ บริ ษทั โกรว์มีเดียกรุ๊ ปจากัด เท่านั้น

2.กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ายเขต” โดยระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม
3.ชาระค่าสมัครสาหรับตัวแทนเขต
4.เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน บริ ษทั จะทาใบแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายเขต ประจาจังหวัดให้ ถือว่าเป็ นตัวแทน
เขตที่สมบูรณ์
สิทธิประโยชน์ ทตี่ วั แทนเขตประจาจังหวัดจะได้ รับ
1. ได้ราคาส่งตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
2. ตัวแทนที่อยูใ่ นจังหวัดที่คุณดูแล อยูภ่ ายใต้การดูแลของตัวแทนเขตของคุณทั้งหมด ตัวแทนที่ติดต่อมาที่บริ ษทั ฯ
จะให้ตวั แทนเขตเป็ นผูด้ ูแลทั้งหมด ตัวแทนเขตสามารถตั้งราคาส่งตัวแทนเท่าไหร่ ก็ได้ แล้วแต่การจัดการบริ หาร
ของตัวแทนเขต แต่ราคาขายปลีกสุดท้าย ห้ามต่ากว่าที่บริ ษทั กาหนด
3. คู่มือสิ นค้า,ข้อมูล รู ปภาพประกอบ,สื่ อ ภาพ,วีดีโอ สาหรับขายสิ นค้า
4. เว็บไซต์ส่งเสริ มการขายสาหรับเฉพาะตัวแทนเขต
5. บริ ษทั ให้ความรู ้ Traning ,ประชุมสัมมนา ,ดูงานต่างประเทศ
6. บริ ษทั ฯจะเชิญเข้าประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลการตลาดเพื่อประโยชน์ของการจาหน่ายสิ นค้า

เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการสมัครเป็ นผู้แทนจาหน่ ายประจาจังหวัด (ตัวแทนเขต) พร้ อมลงนามตามเงื่อนไข
1.สาเนาบัตรประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.แผนที่ต้ งั ของสานักงานหรื อที่บา้ น
4.รู ปถ่ายที่ต้ งั ร้านค้าหรื อสานักงานหรื อบ้าน
**สามารถดาวน์ โหลดใบสมัครตัวแทนจาหน่ ายได้ ทเี่ ว็บไซต์ www.gmg.co.th/form ให้ ผ้ ูสมัครกรอก
เอกสารและเอกสารทุกฉบับต้ องลงนามเซ็นต์ กากับทุกหน้ าจึงถือว่ าสมบูรณ์
นาส่ งเอกสารได้ ที่ เลขที่ 150/5-6 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น 40000 หรื อที่
E-mail : growmediagroup@gmail.com ,Fax : 043-239-129 (ตามเรื่ องเอกสารได้ ที่ 090-050-0003)

ข้ อมูลของผู้สมัครตัวแทนจาหน่ ายประจาจังหวัด (ตัวแทนเขต)
วันที่_________________________
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________อายุ__________ปี
ชื่อนิติบุคคล (ถ้ามี) ___________________________________________________________________
หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชน...........................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด___________________ เพศ

ชาย

หญิง น้ าหนัก_________กก. ส่วนสู ง_________ซม.

สัญชาติ_________________________เชื้อชาติ_______________________ศาสนา__________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั _________________________________________________________________________
________________________รหัสไปรษณี ย_์ _____________ E-Mail Address ____________________
โทรศัพท์_______________________มือถือ_______________________แฟกซ์_____________________
Line id : …………………………..Facebook :………………………………………………
Website : ……………………………………………………………………………………
บุคคลที่ติดต่อกรณี เร่ งด่วน________________________ความสัมพันธ์________________โทรศัพท์__________
สถานภาพการสมรส

โสด

แต่งงาน

หย่า

แยกกันอยู่

คู่สมรสชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)___________________________อายุ_______ปี จานวนบุตร_______คน
สถานที่ทางาน(คู่สมรส)_________________________________ตาแหน่ง___________________________

 มีหน้าร้านจาหน่าย จานวน _______________ ร้าน ที่อยู;่ _______________________________________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..



ไม่มีหน้าร้าน

ที่อยูส่ าหรับจัดส่ งสิ นค้า … ตามที่อยูป่ ัจจุบนั
ที่อยูใ่ หม่………………………………………………..
.................................................................................................................รหัสไปรษณี ย ์

ลงชื่อ ..............................................................
( .............................................................)
ตาแหน่ง .............................................................

เงื่อนไขและข้ อตกลงทัว่ ไป
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________ ตกลงเข้าเป็ นผูแ้ ทนประจาจังหวัด
(ตัวแทนเขต) จาหน่ายสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โกรว์มีเดียกรุ๊ ป จากัด โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงดังนี้
1. ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตมีความสามารถบริ หารงานและพัฒนาการจัดจาหน่ายสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิ ทธิภาพหรื อตามข้อกาหนดที่บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตตกลงจะจาหน่ายสิ นค้า หรื อบริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต อีกทั้งจะใช้ความรู ้ความสามารถที่จะ
ส่งเสริ มสิ นค้า หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นที่แพร่ หลาย และให้คารับรองว่าจะไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็ นการเสื่ อมเสี ย และกระทบกระเทือนกับการจาหน่ายสิ นค้าดังกล่าวแล้ว
3. ในกรณี ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายเขตมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิมที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อ
สกุลของกรรมการ หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ การย้ายภูมิลาเนา หรื อที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งให้แก่บริ ษทั ฯทราบ โดย
ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง การบอกกล่าวต้องเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
4. ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตตกลงดูแล และให้บริ การแก่ลูกค้าได้ ทั้งช่วงจาหน่ายสิ นค้าและหลังจาหน่ายสิ นค้าแล้วตามเงื่อนไข
การรับประกันและข้อกาหนดของการบริ การที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้โดยเคร่ งคัด
5. ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตจะต้อง ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการซื้อสิ นค้า หรื อบริ การ รวมถึงข้อกาหนดการชาระเงินค่าสิ นค้า
หรื อบริ การที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ได้โดยเคร่ งคัด
6. กรณี ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายเขตสัง่ ซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการสาธิตสิ นค้าในราคาพิเศษ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์หา้ มจาหน่ายต่อ
7. เพื่อประโยชน์ของผูแ้ ทนจาหน่ายเขตเองในเรื่ องการป้ องกันการขายข้ามเขตพื้นที่ บริ ษทั จะมีหน่วยรักษาผลประโยชน์
คอยตรวจสอบสิ นค้า ที่วางตามสถานที่ต่างๆ ที่จาหน่ายสิ นค้าให้กบั ผูใ้ ช้ ไม่ให้ขา้ มเขตจังหวัด และดูแลราคาขายปลีก
สุดท้าย ห้ามต่ากว่าราคาที่บริ ษทั กาหนด เพื่อดูแลผลประโยชน์ให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตแต่ละจังหวัด อย่างเท่าเทียม
กัน ถ้าบริ ษทั พบว่ามีการจาหน่ายสิ นค้าข้ามเขต หรื อขายต่ากว่าราคาที่กาหนด บริ ษทั มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายประจาจังหวัด (ตัวแทนเขต) และให้บริ ษทั ฯปรับได้เป็ นเงินไม่นอ้ ยกว่าสิ บเท่า ของเงินยอดขายสิ นค้าภายใน
หนึ่งปี ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายได้รับอีกทั้งยินยอมให้บริ ษทั ฯฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งพร้อมทั้งดอกเบี้ยรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามและการดาเนินคดีได้ดว้ ย
8. ผูแ้ ทนจาหน่ายต้องส่งบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเข้าร่ วมกิจกรรม และการฝึ กอบรมตามแต่ที่บริ ษทั ฯจะจัดขึ้น
โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกครั้ง
9. ลูกค้าอ้างอิงของบริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตสามารถนาไปอ้างอิงจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ก่อน
10. ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตจะต้องมียอดซื้อขั้นต่าต่อเดือน ตามที่บริ ษทั กาหนดตามตารางราคาตัวแทน * หากผูแ้ ทนจาหน่าย
เขตไม่สามารถสัง่ ซื้อตามยอดซื้อดังกล่าวได้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกส่วนลดตามโปรแกรมที่ผแู ้ ทนจาหน่าย
ได้รับ สมัครครั้งแรก ถ้ารักษายอดไม่ได้ บริ ษทั จะช่วยให้สิทธิเป็ นตัวแทนเขตอยูต่ ่อไปอีก 3 เดือน และตัวแทนเขต
ต้องสร้างตัวแทนปกติทวั่ ไปให้ได้ อย่างน้อย 12 ราย ( case by province) โดยบริ ษทั จะคอยช่วยเหลือ

11. ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตไม่นาสิ นค้า หรื อบริ การของบริ ษทั ฯไปทาธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง หรื อผิดกฎหมาย หรื อผิดวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ หรื อส่งผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
12. ในกรณี ให้จดั ส่งสิ นค้าผ่านผูอ้ ื่นกล่าวคือ บริ ษทั ขนส่ง หรื อผ่านพนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอื่นที่
ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตเป็ นผูแ้ จ้ง ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตยินยอมรับผิดชอบทุกกรณี หากพบ หรื อสันนิษฐานได้วา่ ไม่ได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของผูน้ าส่งนั้นๆ และไม่มีการตกลงทาประกันการส่งสิ นค้า และผูแ้ ทนจาหน่ายเขตยอมรับการ
รับสิ นค้าถ้ามีการลงนามในใบขนส่ง แทนใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี และถือว่าผูแ้ ทนจาหน่ายเขตได้รับสิ นค้าแล้ว
13. บริ ษทั ฯจะเป็ นผูก้ าหนดราคาของสิ นค้า หรื อบริ การ ให้ผูแ้ ทนจาหน่ายเขตทราบเป็ นครั้งคราวของราคาอย่างต่าของ
สิ นค้า หรื อบริ การ และผูแ้ ทนจาหน่ายเขตจะไม่จาหน่ายสิ นค้าต่าไปกว่าราคาอย่างต่าที่บริ ษทั ฯได้กาหนดไป
14. กรณี ที่มีเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกันระหว่างตัวแทนจาหน่ายเขตกับ บริ ษทั โกรว์มีเดีย กรุ๊ ป จากัด จะต้องมีลายเซ็นผูม้ ี
อานาจลงนามพร้อมตราประทับบริ ษทั ของ บริ ษทั โกรว์มีเดีย กรุ๊ ป จากัด ด้วยทุกครั้ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล หรื อข้อความที่ได้ให้แก่บริ ษทั โกรว์มีเดีย กรุ๊ ป จากัด นั้นเป็ นจริ งและถูกต้อง และข้าพเจ้า
เข้าใจข้อความข้อตกลง และเงื่อนไขทั้งหมดโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องและสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กล่าวมาดัง
ข้างต้นได้ จึงได้ลงลายชื่อไว้เพื่อแสดงความยินยอมตามข้อตกลงที่กาหนดไว้
ลงชื่อ ………….……………….….………..….
(…………………….…..………..…….. )
ผูร้ ับการแต่งตั้ง
..…….…/…...…./…..…..

ลงชื่อ ………….……………….….………..….
(…………………….…..………..…….. )
ประธานบริ ษทั
..…….…/…...…./…..…..

ลงชื่อ ………….……………….….………..….
(…………………….…..………..…….. )
พยาน
..…….…/…...…./…..…..

