บริษทั ฉัตรการช่ าง แหลมฉบัง จากัด
Chart Karnchang Laemchabang Co., Ltd.

แบบฟอร์ มใบสมัครผู้ขายและการให้ บริ การ
1. กรุ ณากรอกข้อมูลที่เป็ นความจริ งของบริ ษทั ร้านค้าของท่านลงในแบบฟอร์มนี้ "ใส่ NA ในช่ องที่ไม่ มีข้อมูล"
2. ซี เค ซี ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่บริ ษทั ของท่านถึงแม้ว่าทาง ซี เค ซี จะยอมรับบริ ษทั ของท่านว่าเป็ นบริ ษทั
ผูข้ ายที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วก็ตาม

ข้ อมูลบริษทั /Company Information
1. 1. ชื่อบริ ษทั ....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
2. ที่อยูบ่ ริ ษทั ................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

3. หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................................................................................................................................................................
4. หมายเลขโทรสาร ................................................................................................................................................................................................ ....
5. ที่อยูค่ ลังสิ นค้า .........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
6. ที่อยูโ่ รงงาน ..............................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..

7. หมายเลขจดทะเบียนการค้าบริ ษทั ฯ
7.1. ทะเบียนพาณิ ชย์เลขที่ ..................................................................................................................................................................................
7.2. ทะเบียนการค้าออกให้โดย .........................................................................................................................................................................
7.3. ใบอนุญาตประกอบกิจการของบริ ษทั ภายในประเทศเลขที่ ................................................................................................................
7.4. ใบอนุญาตประกอบกิจการของบริ ษทั ต่างประเทศเลขที่ .....................................................................................................................
8. วันที่จดทะเบียน ............................................................................................................................. ..........................................................................
9. ทุนที่เรี ยกชาระ .........................................................................................................................................................................................................
10. ทุนจดทะเบียน ............................................................................................................................. ..........................................................................
11. ประเภทของบริ ษทั (ทาเครื่ องหมาย)
 Partnership / ห้างหุน้ ส่ วน  Company Ltd. / บริ ษทั จาก ัด  Sole Proprietor / เจ้าของแต่ผเู ้ ดียว
 Public Ltd. / มหาชน
 Private Ltd. / ส่ วนบุคคล  Other / อื่นๆ (ระบุ) ...............................................
12. มาตรฐาน ISO ที่ได้รับ
 9001
 14001
 18001
 None/ไม่มี
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13. กรรมการของบริ ษทั / หุน้ ส่ วน
Name/ชื่อ ……………………….……………… ID. No./เลขที่บตั รประชาชน ……………………..…………..…………
Name/ชื่อ ……………………..………………… ID. No./เลขที่บตั รประชาชน ………………………………..…………..
Name/ชื่อ ………..……………………………… ID. No./เลขที่บตั รประชาชน ……………..……………………………..
Name/ชื่อ ………..……………………………… ID. No./เลขที่บตั รประชาชน ……………..……………………………..
14. ชื่อผูม้ ีอานาจเซ็นเอกสารในนามของบริ ษทั .................................................................................................................................
15. ชื่อผูส้ ามารถติดต่อได้สะดวกในนามของบริ ษทั ..........................................................................................................................
16. ประเภทของสิ นค้าที่ให้บริ การในร้านของท่าน
1. ……………...………………………………….…………...……………………………… 3. ……………………………………………………………..…………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………….…………………………………………………...
17. ระยะเวลาของการชาระเงิน ...........................................................................................................................................................

หมายเหตุ : กรุณาแนบสาเนาเอกสาร ข้ อ 7.1,7.2,7.3,7.4 เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบ
18. ระเบียบข้อกาหนดของผูข้ ายและการให้บริ การก่อนทาธุ รกิจร่ วมก ับ ซี เค ซี ( ทาง ซี เค ซี ถือว่าท่านยินยอมปฏิบตั ิตามโดย
ไม่มีเงื่อนไข )
1. ท่านต้องแน่ใจว่าสามารถจัดส่ งสิ นค้าได้ตามระยะเวลาที่ ซี เค ซี กาหนดไว้ในใบสั่งซื้ อ PO
2. กรณี ที่เกิดความผิดพลาดในการส่ งสิ นค้าบางรายการทางเจ้าหน้าที่รับสิ นค้าของ ซี เค ซี สามารถเก็บใบส่ งของตัวจริ งเก็บ
ไว้และทาสาเนาเอกสารใบส่ งของพร้อมทั้งลงลายมือรับเฉพาะรายการที่ถูกต้องคืนให้ผสู ้ ่ งของและทาการคืนใบส่ งของ
ตัวจริ งให้ผสู ้ ่ งของเมื่ อผูข้ ายได้ทาการแก ้ไขแล้ว
3. ผูข้ ายทุกรายต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ และ/หรื อ เจ้าหน้าที่สโตร์ของ ซี เค ซี ยึดเก็บใบส่ งสิ นค้าตัวจริ ง
(INVOICE) กรณี ที่ส่งสิ นค้าไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ และ/หรื อ เจ้าหน้าที่สโตร์ตอ้ งทาสาเนาใบส่ งสิ นค้า
และลงรายมือชื่อรับสิ นค้าเฉพาะรายการที่ถูกต้องคืนให้ก ับเจ้าหน้าที่ส่งสิ นค้า
4. เจ้าหน้าที่รับสิ นค้าของ ซี เค ซี มีสิทธิในการปฏิเสธการรับสิ นค้าที่ไม่ถูกต้องจากการส่ งตามใบสั่งซื้ อ PO
5. กรณี ที่เกิดความผิดพลาดในการส่ งสิ นค้าเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อและจัดจ้างมีสิทธิ ปฏิเสธการรับเฉพาะรายการที่ผิดพลาด
6. ผูข้ ายต้องยอมรับสภาพในสิ่ งผิดพลาดต้องดาเนินการแก ้ไขทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขต่อรอง

การรับรอง/Declaration
ขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อ 18 โดยไม่มีเงื่อนไข
Name / ชื่อ ………............................................................... Signature / ลายเซ็น ………………………….………......................
Position / ตาแหน่ง ……………………………………….. Date / วันที่ …………….……………………………….…….….....
Company Stamp/ตราประทับบริ ษทั
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