กรุ ณากรอกใบสมัครแล้วส่งถึง Please complete the application form and send it to:
地址：浦东新区陆家嘴西路 168 号 7 楼 邮编：200120 电话/ Tel
ที่อยู่

传真/ Fax

E-mail info@chinathaicham.org

7fl. No. 168 West Lujiazui Rd. New Pudong Shanghai P.R.C 200120

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก 会员申请表
ประเภทสมาชิก Membership 会员类别
□ บุคคลธรรมดา

□ นิติบุคคล
企业会员入会

个人会员入会

ข้ อมูลกิจการ 所属公司资料
ประเทศ

ชื่อกิจการแม่
母公司名称

所属国家

ชื่อของกิจการที่ต้ งั อยูใ่ นจีน
在中国的公司名称

ปี ที่จดั ตั้งในจีน

จานวนพนักงานของกิจการในจีน
中国公司 (办事处) 职员人数

国内创办年份

สถานที่ต้ งั ของกิจการในจีน (หากมี)

เมือง

มณฑล

รหัสไปรษณี ย ์

公司在中国的地址 （如有）

市

省

邮编

สถานที่ต้ งั ของกิจการในไทย (หากมี)

เมือง

มณฑล

รหัสไปรษณี ย ์

公司在泰国的地址 （如有）

市

省

โทรศัพท์

โทรสาร

电话

传真

อีเมล์
邮箱

สานักงานอื่นๆ ในจีน 中国境内是否设有其他办事处
ถ้ามี โปรดระบุสถานที่ต้ งั 请注明地址

□ มี

是

□ ไม่มี

邮编

เวบไซด์ของกิจการ
企业网址
否

ประเภทใบอนุญาตการดาเนินธุรกิจในจีน 经营牌照种类
□ สานักงานตัวแทน
代表处

□ อื่นๆ โปรดระบุ

中外合资

□กิจการที่ถือหุ น้ แต่เพียงผูเ้ ดียว
独资企业

其它 (请注明)

□ 1. โฆษณา / ประชาสัมพันธ์
广告/公关

□ 4. รถยนต์ / ชิ้นส่วน
汽车/零件

□ 7. สารเคมี / ปิ โตรเคมี
化学 / 石化产品

□ 10. สถาบันศึกษา / การฝึ กอบรม
教育/培训

□ 13. หน่วยงานรัฐบาล
政府机构

□ 16. ประกันภัย
保险业

□ 19. ที่ปรึ กษากฏหมาย/ธุ รกิจ
法律、商务咨询

□ 22. ทางการแพทย์ / เภสัชกรรม / สปา
医疗/医药/ 水疗

□ 25. น้ ามันปิ โตรเลียม / พลังงาน / เหมืองแร่
石油 / 能源/ 采矿

□ 28. ขายปลีก / ขายส่ง
零售/批发

□ 31. ขนส่ง / โลจิสติกส์
运输/物流

□ กิจการร่ วมทุน

ประเภทธุรกิจ 业务种类
□ 2. ผลิตภัณฑ์เกษตร /ป่ าไม้
农产品/林产

□ 5. สายการบิน /บริ การสายการบิน
航空公司 / 航空公司服务

□ 8. การก่อสร้าง (ออกแบบ / ที่ปรึ กษา)
建筑工程（建筑设计/ 房屋设计咨询）

□ 11. อิเล็กทรอนิกส์
电子

□ 14. โรงแรม
酒店

□ 17. คอมพิวเตอร์ /ซอฟแวร์/โทรคมนาคม
计算机 /软件/电磁通讯

□ 20. เครื่ องยนต์
机械

□ 23. โลหะ/ผลิตภัณฑ์โลหะ
金属 /金属产品

□ 26. เยื่อกระดาษ/กระดาษ
纸浆/纸

□ 29. สิ่ งทอ / เสื้ อผ้า
纺织品/服饰

□ 3. ศิลปะ/วัฒนธรรม
文化/艺术

□ 6. ธนาคาร/การเงิน
银行业 / 金融服务

□ 9. เครื่ องอุปโภคบริ โภค
快销产品

□ 12. อาหาร/เครื่ องดื่ม
食品饮料

□ 15. บริ การด้านทรัพยากรมนุษย์
人事咨询

□ 18. อัญมณี / เครื่ องประดับ
珠宝首饰

□ 21. บริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
管理供应链

□ 24. องค์กร เอ็นจีโอ
非政府组织

□ 27. อสังหาริ มทรัพย์
房地产

□ 30. การค้า / นาเข้าส่งออก
贸易/进出口

□ 32. บริ การท่องเที่ยว

□ 33. อื่นๆ โปรดระบุ

旅游/观光服务

其它(请注明):

ชื่อ

ข้ อมูลตัวแทน 个人基本情况
นามสกุล

เพศ

名

姓

性别

□ ชาย
□ 男

□ หญิง
□女

วัน/เดือน/ปี เกิด
出生日期

สัญชาติ

ระยะเวลาที่อยูใ่ นจีน ( ปี )

国籍

在华时间(年)

( รู ปภาพ )
ที่อยูต่ ิดต่อ

เมือง
市

联系地址

(照片)

เขต
区

ตาแหน่งในบริ ษทั
公司职务

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นสมาชิกประเภท……………………………..ของหอการค้าไทยในจีน ณ ที่น้ ี และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหอการค้าไทยในจีน
本人/我们在此申请并成为……………………………………………………………………………………..会员后将遵守商会所制定的规章制度

หมายเหตุ 备注
1. ผูส้ มัครควรลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ถ้าเป็ นบริ ษทั จะต้องประทับตราบริ ษทั

4. โปรดโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีดงั นี้ 请将会费汇至如下

本申请表需申请人本人签署，如是企业申请 须加盖申请企业公章

ชื่อบัญชี/ 开户名称: THAI CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA

2. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครนี้หรื อเอกสารแนบต้องเป็ นความจริ งและเป็ นปัจจุบนั
本表所提供的资料，或任何附件必须是最新且属实
本申请表需申请人本人签署，如是企业申请 须加盖申请企业公章

中国泰国商会

หมายเลขบัญชี/ 帐号: 7110110182600025258

3. เอกสารประกอบการสมัคร 申请资料

ธนาคาร/银行: Beijing CITIC Building Sub-Branch 中信银行北京国际大厦支

3.1 ในกรณี สมัครเป็ นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา โปรดแนบสาเนาบัตร

行

Swift Code 银行代码：CIBKCNBJ

ประชาชน รู ปถ่าย และนามบัตร ของท่าน
3.2 ในกรณี สมัครเป็ นสมาชิกประเภทนิติบุคคล โปรดแนบสาเนาใบจดทะเบียน
นิติบุคคล รู ปถ่าย และนามบัตรของตัวแทน

ประเภทนิติบุคคล 5,000 หยวน 企业入会费 5,000元
ประเภทบุคคล 1,200 หยวน个人会费1,200 元

申请个人会员，请附上身份证复印件，照片及您的名片。
申请企业会员请附上企业的工商登记证副本及企业代表的
名片及照片

ลงนาม/ประทับตราบริ ษทั

签名/盖公章

วันที่/日期 :
ส่วนของเจ้าหน้าที่หอการค้าไทยในจีน 商会填写
หมายเลข 会员参考号码:
เสนอชื่อ/推荐人:

ค่าสมัคร 会员费:
ผูอ้ นุมตั ิเบื้องต้น/初步批准人:

วันที่อนุมตั ิ/审批日期

