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ใบสมัครใช้บริการระบบ EDI กลุ่มค้าปลกี (SupplyNet) 
 

รายละเอียดบริษัท (กรุณากรอกทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
บริษัท               
ที่อยู ่              
Company              
Address              
โทรศพัท์       โทรสาร        
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี (TAX ID)            
ที่อยูส่ าหรับจดัสง่เอกสารใบแจ้งหนี ้(หากไมใ่ช่ที่อยูเ่ดียวกบัข้างต้น โปรดระบ)ุ      
              
รายละเอียดทั่วไป 
หมายเลขรหสัผู้ผลติ (EAN Location) ตามที่สถาบนัสญัลกัษณ์รหสัแทง่ไทยออกให้       
หมายเลขรหสัร้านค้า (Suppliers / Vendor Code) ที่ได้เปิดหน้าบญัชีไว้กบัผู้ ค้าปลกีรายใหญ่ (Modern Trade)   
 Tops  : Vendor Code     Big C  : Vendor Code       

 Tesco  : Vendor Code     Watson   : Vendor Code      

 Aeon : Vendor Code     Tang Hua Seng : Vendor Code      

 Makro : Vendor Code     Siam DCM : Vendor Code      
 108 Shop : Vendor Code     CJ Express : Vendor Code      
 CP All : Vendor Code     Boots  : Vendor Code       
 The Mall : Vendor Code     Department (รหสัแผนก .............)  Supermarket 
รายละเอียดผู้ใช้งานระบบ       
ช่ือ-นามสกลุ              
ต าแหนง่       E-mail         
โทรศพัท์      หมายเลขภายใน    โทรสาร      
 (หากมีผู้ใช้งานระบบมากกวา่ 1 ทา่น กรุณาระบ)ุ 
ช่ือ-นามสกลุ              
ต าแหนง่       E-mail         
โทรศพัท์      หมายเลขภายใน    โทรสาร      
 

               ลงนามพร้อมประทบัตราบริษัท 
 

       ลงช่ือ        
       (      ) 
       ต าแหนง่        

( ผู้มีอ านาจ / ผู้ รับมอบอ านาจ ) 
       วนัท่ี        
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เอกสารประกอบการท าสัญญา 
1. ในกรณีนิติบคุคล คณะบคุคล หรือห้างหุ้นสว่น ต้องมีเอกสารประกอบการท านิติกรรมสญัญาดงันี ้

1.1 หนงัสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นสว่น อายไุมเ่กิน 3 เดือน จากกรมพฒันาธุรกิจ 1 ชดุ 
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้านบตัรประชาชนของกรรมการบริษัท/หุ้นสว่นผู้จดัการที่มีอ านาจลงนามตามที่ ก าหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท พร้อม  ลง

ชื่อรับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า 1 ชดุ 
1.3 ส าเนาแบบ ภพ.20 หรือ 01 หรือ 09 (บตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีของนิติบคุคล) (ถ้ามี) 1 ชดุ 
1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีของคณะบคุคล  และส าเนาทะเบียนบ้าน  บตัรประชาชนของผู้จดัการคณะบคุคลนัน้ๆ 1 ชดุ (ถ้ามี) 
1.5 ในกรณี ที่มีการมอบอ านาจให้บคุคลที่ไมมี่ชื่ออยู่ในหนังสือรับรองบริษัท กระท าการลงนามแทน ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจแนบมาด้วย 1 ชดุ 

(***หมายเหต ุ: ควรมีอากรแสตมป์ราคา 30 บาทติดด้วย) 
2. ในกรณีบคุคลธรรมดา ต้องมีเอกสารประกอบการท านิติกรรมดงันี ้

ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้า 1 ชดุ 
หมายเหต ุ : เอกสารทกุชดุ ต้องรับรองส าเนาพร้อมประทบัตราบริษัท 

: รบกวนขอเป็นเอกสารที่รับรองส าเนาถกูต้องจริง โดยมิใชท่างแฟกซ์  
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการช าระค่าบริการ 
1. กรุณาช าระค่าบริการโดยการโอนเข้าบัญชีเท่านัน้ 

ชื่อบญัชี : บริษัท ไทยเทรดเน็ท จ ากดั 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี  บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 127-4-34141-9 

 ธนาคารกสิกร สาขาพหลโยธิน  บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 099-2-98448-1  
 

2. เมื่อท าการช าระค่าบริการแล้วกรุณา 

 ระบชุื่อบริษัท พร้อมชื่อและเบอร์ติดตอ่กลบั ลงในเอกสารการโอนเงินของธนาคาร 

 Fax เอกสารการช าระคา่บริการเข้ามาที่ 0-2502-6764 หรือ e-Mail : accounting@ttn.co.th 
 
3. กรณีที่ท่านมีการหกัภาษี ณ ที่จ่าย 

 กรุณาสง่ต้นฉบบัใบหกัภาษี ณ ที่จา่ย พร้อมเอกสารการโอนเงินของธนาคารมาทางไปรษณีย์ที่  
บริษัท ไทยเทรดเน็ท จ ากดั 
99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน้ 8 
หมูท่ี่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี : 0135538005274 

 
4. หลังจากได้รับเอกสารการโอนเงนิของธนาคารแล้ว ทางบริษัทฯ จะท าการจัดส่งเอกสารใบแจ้งหนี ้ใบเสร็จรับเงนิ และ ใบก ากับภาษี 

ให้ท่านตามช่ือบริษัทและที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้เอกสารใบสมัคร 

 
หากทา่นมีข้อสงสยัประการใดกรุณาติดตอ่ “คณุณฐัวรรณ” โทร. 0-2502-6196 

กรุณาจัดส่งเอกสารทัง้หมดมาที่ 
บริษัท ไทยเทรดเน็ท จ ากดั 

99/27 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชัน้ 8 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 

 


