ใบสมัครสมาชิก
ข้ อมูลบริษัท

ชื่อบริ ษทั (ไทย)
(English)
ที่อยู่
โทรศัพท์
เจ้าของบริ ษทั ชื่อ / นามสกุล
ผูบ้ ริ หารสูงสุด ชื่อ / นามสกุล
ผูต้ ิดต่อสะดวก ชื่ อ/นามสกุล
ผูต้ ิดต่อสะดวก ชื่ อ/นามสกุล
บริ ษทั ก่อตั้งปี
สิ นค้าที่บริ ษทั จาหน่าย (กรุ ณาระบุทุกประเภท)

โทรสาร

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

โทรศัพท์
โทรศัพท์
ดาเนินกิจการมาแล้ว

ปี

เป็ นสมาชิกสมาคม (กรุ ณาระบุท้งั ในและต่างประเทศ)
บริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อในประเทศไทย
บริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อในต่างประเทศ
เคยมีประวัติเป็ นสมาชิกสมาคมขายตรงอื่นทั้งต่างประเทศและในประเทศ
ไม่เคย
เคย (กรุ ณาระบุชื่อสมาคม)
บริ ษทั ของท่านเคยถูกดาเนิ นคดีหรื ออยูร่ ะหว่างการดาเนินคดีเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงในระยะเวลา 5 ปี ก่อนมาสมัครเป็ นสมาชิ กของสมาคมหรื อไม่ ?
ไม่เคย
เคย (โปรดแนบรายละเอียดคร่ าวๆ ของคดีและการแก้ไข)
เอกสารที่ส่งมาพร้ อมใบสมัครสมาชิกการขายตรงไทย (โปรดลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ)
หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกิน 3 เดือน

หนังสื อรับรองการจดทะเบียนจาก “สคบ”.

ใบสมัคร/สัญญาระหว่างบริ ษทั กับผูจ้ าหน่ายอิสระ

ประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั โดยย่อ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ________ รายการ

แค็ตตาล็อกและราคาสิ นค้าของบริ ษทั

แผนการจ่ายผลตอบแทนของบริ ษทั

เอกสารแสดงการรับประกันและการบริ การหลังการขาย

เอกสารแสดงระยะเวลาการพิจารณาสิ นค้าและการคืนสิ นค้า

เอกสารแสดงการสิ้ นสุดสมาชิ กภาพและการรับซื้ อสิ นค้าคืนจากผูข้ ายตรง

สาเนาหนังสื ออนุญาตจากราชการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั

ใบสัง่ ซื้อสิ นค้า

ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินที่ออกให้ลูกค้า/ ผูจ้ าหน่ายอิสระ

ขอหนังสื อบริ คณห์สนธิ

ใบกากับภาษี

ลายเซ็นผู้มีอานาจ
ชื่อ (ตัวบรรจง) ______________________________________________ วันที่ ________ / _______/ ________

สาหรับสมาคม
วันที่ยนื่ เอกสารการสมัคร
วันที่เข้าเป็ นสมาชิกวิสามัญ
วันที่เข้าเป็ นสมาชิกสามัญ
ลงชื่อผูร้ ับเรื่ อง

ณ สิงหาคม 2557

สรุปข้ อมูลบริษทั
(กรุณากรอกรายละเอียดทุกข้ อให้ ครบถ้ วนและส่ งคืนพร้ อมใบสมัครสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย)

1) หนังสื อรับรองบริษัทอายุไม่ เกิน 3 เดือน
(ดูจากเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั ฉบับวันที่
1.1 จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัด
ทะเบียนเลขที่
เมื่อวันที่
1.2 ชื่อบริ ษทั ปั จจุบนั
เมื่อวันที่
ที่ต้ งั ปั จจุบนั
ครั้งที่ ___ เปลี่ยนจากบริ ษทั
เมื่อวันที่
ครั้งที่ ___ เปลี่ยนจากบริ ษทั
เมื่อวันที่
ครั้งที่ ___ เปลี่ยนจากบริ ษทั
เมื่อวันที่
1.3 ทุนจดทะเบียน
บาท
1.4 รายชื่อกรรมการของบริ ษทั
ท่าน ได้แก่
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.5 จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงเลขที่
เมื่อวันที่

)

2) ประวัติความเป็ นมาของบริษัทโดยย่ อ
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3) โปรดระบุรายละเอียดในการสมัครเป็ นสมาชิ ก/ผู้จาหน่ ายอิสระของบริษัท
3.1 สมาชิกมี
ประเภทได้แก่
3.1.1
ค่าสมัคร
ลักษณะโดยรวมของสมาชิกประเภทนี้ คือ

ค่าต่ออายุสมาชิก

มี จานวน
ไม่มี

3.1.2

บาทต่อปี /ตลอดชีพ

บาท
ค่าสมัคร

บาทต่อปี /ตลอดชีพ

ลักษณะโดยรวมของสมาชิกประเภทนี้คือ

ค่าต่ออายุสมาชิก

มี จานวน
ไม่มี

3.1.3

บาท
ค่าสมัคร

บาทต่อปี /ตลอดชีพ

ลักษณะโดยรวมของสมาชิกประเภทนี้คือ

ค่าต่ออายุสมาชิก
4) สิ นค้ าของบริษัทแบ่ งออกเป็ น
1.
2.
3.
4.
5.

มี จานวน
ไม่มี

บาท

ประเภท ได้ แก่

6.

7.
8.
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5) ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ หลักของบริษัททีส่ ่ งมาให้ สมาคมฯ พิจารณา ได้ แก่
5.1
5.2
5.3
(สมาคมขอสงวนสิ ทธิ ในการเปิ ด/ทดลองผลิตภัณฑ์ตวั อย่างที่ส่งมา)
6) แผนการจ่ ายผลตอบแทน
ชั้นเดียว
หลายชั้น
อื่นๆ แบบ
ดูจากเอกสาร
หน้าที่
ข้อที่
หัวข้อ
จ่ายผลตอบแทน รายเดือน รายปักษ์
รายสัปดาห์ รายวัน

อื่นๆ(โปรดระบุ)....................

7) ท่านมีนโยบายการเรียกร้ องหรื อสนับสนุนให้ ผ้ ูจาหน่ ายอิสระ / ตัวแทนขายตรงกักตุนสิ นค้ าหรือไม่
(FRONT LOADING)
มี
ไม่มี
ถ้ ามีคืออย่ างไร

8) ผู้จาหน่ ายอิสระ/สมาชิ ก สามารถใช้ สิทธิ (ตามพรบ. ขายตรง ม. 25) คืนสิ นค้ า วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมการขาย
ชุ ดคู่มือหรืออุปกรณ์ ส่งเสริมธุรกิจทีซ่ ื้อไปจากบริษัทได้ หรือไม่ (กรณีที่ยงั ไม่ ยกเลิกสั ญญา)
ถ้ าได้ มีเงื่อนไขอย่างไรและบริ ษทั จะคืนเงินให้ภายในกี่วนั (โปรดระบุ)

ถ้ าไม่ ได้ เพราะเหตุใด
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9) ผู้บริโภคทัว่ ไปสามารถ ใช้ สิทธิคืนสิ นค้ าได้ หรือไม่
ถ้ าได้ มีเงื่อนไขอย่างไรและบริ ษทั จะคืนเงินให้ภายในกี่วนั (โปรดระบุ)

ถ้ าไม่ ได้ เพราะเหตุใด

10) หากผู้บริ โภคเลิกสั ญญาและส่ งคืนสิ นค้ าให้ บริษัททางไปรษณีย์ อยากทราบว่าบริษัทสามารถรับภาระค่ าใช้ จ่ายใน
การส่ งคืนสิ นค้ านั้นตามทีร่ ะบุในพรบ. ขายตรงมาตรา 34 ได้ หรือไม่
และมีเงื่อนไขอย่างไร

11) กรณีผ้ จู าหน่ ายอิสระ/สมาชิ ก ขอยกเลิกสั ญญา บริษัทให้ สิทธิในการคืนสิ นค้ าได้ หรือไม่ และจะคืนเงินให้ อย่างไร
(โปรดระบุรายละเอียดเงื่อนไขให้ ชัดเจน)

12) ท่านมีนโยบายการรับประกันและบริการหลังการขายหรือไม่ และอย่ างไร (โปรดระบุรายละเอียดให้ ชัดเจน)

13) ท่านและบริษัทของท่านยินดีทจี่ ะปฏิบัติตามจรรยาบรรณการขายตรงโลกและข้ อบังคับของสมาคมการขายตรงไทย
ทุกประการหรือไม่ (สามารถดูรายละเอียดจรรยาบรรณการขายตรงโลก และข้ อบังคับสมาคมได้ ที่ www.tdsa.org,)
ยินดี
ไม่ ยนิ ดี เนื่องจาก
หมายเหตุ : สมาคมขอสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธการรับสมัครสมาชิกใหม่ โดยมิต้องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
_______ ขอบคุณค่ ะ ________
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