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

แบบฟอร์ มใบสมัครผู้รับจ้ างช่ วงและการให้ บริ การ
1. กรุณากรอกข้อมูลที่เป็ นความจริงของบริษทั ท่านลงในแบบฟอร์มนี้ "ใส่ NA ในช่ องทีไ่ ม่มีข้อมูล"
2. ซี เค ซี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่บริ ษทั ของท่านถึงแม้ว่าทาง ซี เค ซี จะยอมรับบริษทั ของท่านว่าเป็ นบริษทั ผูข้ ายที่ได้รับ การ
อนุมตั ิแ ล้วก็ตาม

ข้ อมูลบริษทั /Company Information
1. 1. ชื่ อบริษทั ....................................................................................................................................................................................................................
2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…....
2.ที่อยูบ่ ริษทั ...................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. หมายเลขโทรศัพท์ .........................................................................หมายเลขโทรสาร .............................................................................................
4. ที่อยูโ่ รงงาน ..............................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….
5. หมายเลขจดทะเบียนการค้าบริ ษทั ฯ
5.1. ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ ....................................................................................................................................................................................
5.2. ทะเบียนการค้าออกให้โดยกรมสรรพากรเลขที่ .............................................................................................................................................
5.3. ใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษทั ภายในประเทศเลขที่ ...........................................................................................................................
5.4. ใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษทั ต่างประเทศเลขที่ ...............................................................................................................................
6. Date of Registration/วันที่จดทะเบียน .......................................................................................................................................................................
7. Paid up Capital/ทุนที่เรียกชาระ ................................................................................................................................................................................
8. Authorized Capital/ทุนจดทะเบียน ...........................................................................................................................................................................
9. Type of Company (Tick as Appropriated) ประเภทของบริษทั (ทาเครื่องหมาย)
 Partnership / ห้างหุ้นส่วน  Company Ltd. / บริษทั จากัด  Sole Proprietor / เจ้าของแต่ผเู้ ดียว
 Public Ltd. / มหาชน
 Private Ltd. / ส่วนบุคคล
 Other / อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................
10. ISO Certified/มาตรฐาน ISO ที่ได้รับ
 9001
 14001
 18001
 None/ไม่มี
11. Directors/Partners/กรรมการของบริ ษทั / หุ้นส่วน
Name/ชื่อ ……………………….……………….……… ID. No./เลขที่บัตรประชาชน ………………………………..…………....………
Name/ชื่อ ……………………..…………….…………… ID. No./เลขที่บัตรประชาชน …………………………………………..…………
Name/ชื่อ ………..…………………………….………… ID. No./เลขที่บัตรประชาชน ……………..………………………………………
Name/ชื่อ ………..…………………………….………… ID. No./เลขที่บัตรประชาชน ……………..………………………………………
Name/ชื่อ ………..……………………………….……… ID. No./เลขที่บัตรประชาชน ……………..………………………………………
12. Company Authorized Name/ชื่อผูม้ ีอานาจเซ็นเอกสารในนามของบริ ษทั ...........................................................................................................
13. Company Communicate Name/ชื่อผูส้ ามารถติดต่อได้สะดวกในนามของบริ ษทั ................................................................................................
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14. Type of Services Commodity in your Company/ประเภทของงานที่ให้บริ การในบริษทั ของท่าน
1. ………………………………………..……...………………. 4. …………………………………..…………………………………

2. ……………………………………………….………………. 5. .………………...………………..……………………….……..….
3. ……………………………………………….…………..…… 6. ……………………………………..………………………………
15.
16.
17.
18.

จานวนผูจ้ ดั การหรื อผูค้ วบคุมงาน ..................................................................................................................................................................................
จานวนช่างฝี มือ ............................... คน
จานวนช่างเชื่อมที่ผา่ นการทดสอบโดยมีเอกสารรับรอง .............................. คน
จานวนลูกจ้างทั้งหมด .............................. คน
รายชื่ อลูกค้าหรื อเจ้าของงานที่กาลังทางานให้หรื อเพิ่งทาเสร็ จไป …………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. รายการฝึ กอบรม/อบรมในงานที่ฝึกให้แ ก่พนักงาน (โปรดแนบเอกสาร)

ลาดับที่

ชื่อหลักสู ตร

1.
2.
3.
4.
5.

วันที่อบรม

ลาดับที่

ชื่อหลักสู ตร

วันที่อบรม

6.
7.
8.
9.
10.

20. Normal Payment Terms / ระยะเวลาของการชาระเงิน ....................................... วัน
21. ระเบียบข้อกาหนดของผูร้ ับจ้างช่วงและการให้บริ การก่อนทาธุรกิจร่วมกับ ซี เค ซี (ทาง ซี เค ซี ถือว่าท่านยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข)
1. ท่านต้องแน่ ใจว่าสามารถสรรหาเครื่องมืออุป กรณ์แ ละ/หรือการบริ การแรงงาน การรับเหมาตัดช่วงงานได้ตามรายการใบ เสนอ ราคาของ
ซี เค ซี ที่ส่งให้หรื อการสอบถามราคาทางโทรศัพท์กอ่ นที่ท่านให้คาตอบข้อมูลให้กบั ซี เค ซี
2. ท่านต้องแน่ใจว่าสามารถส่ งมอบงานและส่งเครื่องมืออุปกรณ์ได้ตามระยะเวลาที่ ซี เค ซี กาหนดไว้ในใบสั่งจ้าง PO
3. กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการส่งเครื่ องมืออุปกรณ์บางรายการ การผิดพลาดในระหว่างงานที่ท าหรื อทาผิดจากจากสัญญา โครงการทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจรับ งานของ ซี เค ซี มีสิทธิทาการร้องขอให้ทาการแก้ไขกับผูร้ ับจ้างช่วง
4. ผูร้ ับจ้างช่วงต้องยอมรับในสิ่งที่ผดิ พลาดต้องดาเนินการแก้ไขทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขต่อรอง
หมายเหตุ : กรุณาแนบสาเนาเอกสาร ข้อ 5.1,5.2,5.3,5.4 เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผูร้ ับจ้างช่วงของ ซี เค ซี

การรับรอง/Declaration
ขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริง ทุกประการและยินยอมปฏิบัตติ ามข้อ 21 โดยไม่มเี งื่อนไข
Name / ชื่อ………..................................................................................... Signature / ลายเซ็น …………….............…..……………….............................
Position / ตาแหน่ง………………………………………………..…….. Date / วันที่ ………………………………………….……………….………...

Company Stamp/ตราประทับบริ ษทั
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