รู ปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
จํานวน 2 รู ป

ใบสมัครเป็ นสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง
เลขที่สมาชิก..................................
เขียนที่ หอการค้าจังหวัดระยอง
วันที่......... เดือน.......................พ.ศ. .............
สมัครในนาม
□ บุคคลธรรมดา
□ นิติบุคคล
ประเภทสมาชิก
□ 1.สามัญ
□ 2.วิสามัญ
□ 3. สมทบ
ข้อมูลบุคคล (กรณี บุคคลธรรมดา)
*ชื่อ (ภาษาไทย) นาย/นางสาว/นาง ...................................... นามสกุล ............................................... (□ เป็ น YEC)
*ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) MR. / MISS / MRS. .................................................... Last Name .....................................................
*ตําแหน่ง .................................................... *Email............................................................ *สัญชาติ..........................
*เบอร์ มือถือ .......................................... *โทรศัพท์....................................*โทรสาร.........................LINE ID…………
*เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง............................................... วันที่หมดอายุ..................................

ข้อมูลบริ ษทั (กรณี นิติบุคคล)
*ชื่อกิจการ.........................................................................Company Name ....................................................................
*เลขที่นิติบุคคล....................................................... จดทะเบียนจัดตั้ง ณ วันที่ .........................................................
*เลขที่ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี........................................................รู ปแบบกิจการ...........................................................
*โทรศัพท์สาํ นักงาน.......................................................... โทรสาร...........................................................................
Company Line (ถ้ามี) .......................................................... Company Facebook (ถ้ามี) ......................................................
Company Website (ถ้ามี) ..................................................... Company Email (ถ้ามี) ...........................................................
*ผูต้ ิดต่อหลัก (□ กรณี เป็ นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลบุคคลธรรมดา)
ชื่อ (ภาษาไทย) นาย/นางสาว/นาง......................................................... นามสกุล .....................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) MR. / MISS / MRS. ...................................................... Last Name ....................................................
ตําแหน่ง.................................................... Email........................................................... สัญชาติ................................
เบอร์ มือถือ................................................ โทรศัพท์................................... โทรสาร................................................
* ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษท
ั และผูแ้ ทนที่มีอาํ นาจเต็มใช้สิทธิ์ (ระบุได้ไม่เกิน 2 ชื่อ)
1) ชื่อ (ภาษาไทย) นาย/นางสาว/นาง .................................... นามสกุล ........................................... (□ เป็ น YEC)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) MR. / MISS / MRS. .................................................... Last Name ..............................................
ตําแหน่ง ................................................ Email...........................................................สัญชาติ.............................
เบอร์ มือถือ ............................................. โทรศัพท์................................... โทรสาร.........................................

2)

ชื่อ (ภาษาไทย) นาย/นางสาว/นาง .................................... นามสกุล ........................................... (□ เป็ น YEC)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) MR. / MISS / MRS. .................................................... Last Name ..............................................
ตําแหน่ง ................................................ Email...........................................................สัญชาติ.............................
เบอร์มือถือ ............................................. โทรศัพท์................................... โทรสาร.........................................

่ ลัก (□ สํานักงานใหญ่
*เป็ นที่อยูห

□ สํานักงานสาขา เลขที่...............................)
ที่อยู่ เลขที่............................ หมู่ ..................................... ถนน ...................................... ตําบล................................
อําเภอ................................................... จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย ์ ..................................
*(□ เป็ นที่อยูใ่ นการออกใบเสร็ จ □ เป็ นที่อยูใ่ นการจัดส่ งเอกสาร)
(กรณี ที่อยู่ไ ม่ ตรง สามารถระบุเพิ่มเติม) ที่อยู่ เลขที่................. หมู่ ..................... ถนน ....................... ตําบล..........................
อําเภอ................................................... จังหวัด................................................รหั สไปรษณี ย์ ..................................
*ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (กรณี นิติบุคคล)
*ประเภทธุ รกิจ
□ ผูผ้ ลิต
□ ผูส้ ่ งออก
□ ผูน้ าํ เข้า
□ ผูจ้ าํ หน่าย
□ ผูค้ า้ ส่ ง
□ ผูค้ า้ ปลีก
□ ผูแ้ ทนจําหน่าย □ ผูต้ รวจสอบ □ ตัวแทนออกของ □ บริ การ
*ผลิตภัณฑ์ .................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ช่ องที่มี * จําเป็ นต้ องใส่
(เอกสารประกอบ)
1. สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจ
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอาํ นาจ
3. รู ปถ่ายขนาด1 นิ้ว 2 รู ป
4. ทะเบียนการค้า/หนังสื อรับรองบริ ษทั
5. ในกรณี ผแู ้ ทนบริ ษทั ต้องใช้ใบรับรองจากบริ ษทั หรื อหนังสื อมอบอํานาจจากบริ ษทั นั้น ๆ
6. หนังสื อให้ความยินยอม เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล

ลงชื่อ............................................................................ผูส้ มัคร
ลงชื่อ..........................................................................ผูแ้ นะนํา
ลงชื่อ..........................................................................ผูร้ ับรอง
ลงชื่อ.............................................กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(วันที่................เดือน.................................ปี ...................)

