หนาที่ 1

หอการคาจังหวัดอุดรธานี
THE UDONTHANI CHAMBER OF COMMERCE

อันดับที่………………………………………………………วันที่………………………………………………………
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………..……………………………….……
ภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………………
อายุ……………ป
วัน/เดือน/ป เกิด…………………สัญชาติ…………………………เชื้อชาติ……………….
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หยาราง
ชื่อคูสมรส………………………………………………..
วัน/เดือน/ป ที่แตงงาน……………………………จํานวนบุตรธิดา….….….คน ชาย…..……คน หญิง.……..คน
บานเลขที…
่ ………………..……หมูที่……………ซอย/ตรอก…………………… ถนน……………………………
ตําบล…………………………… อําเภอ…………..…………จังหวัด………………รหัสไปรษณีย…
 ………………
หมายเลขโทรศัพท………………………..…………………….Fax……………………………………………………
สมัครเปนสมาชิกในนามของวิสาหกิจชื่อ (ภาษาไทย) ……………………………………………………….………
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………..…………..............
ลักษณะกิจการ (ระบุใหชัดเจน) ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………………………………..……………………………………………………………
ที่ตั้งสํานักงาน……………..……หมูที่……………ซอย/ตรอก…………………… ถนน……………………………
ตําบล…………………………… อําเภอ…………..…………จังหวัด………………รหัสไปรษณีย…
 ………………
หมายเลขโทรศัพท………………………..………Fax………………………………วิทยุติดตามตัว…………………
มือถือ……….…………………………………… E-mail……………………………………………………………
บุคคลธรรมดา
นิตบิ ุคคล
สมาคม
เปนบุคคลตามกฎหมายประเภท
สหกรณ
รัฐวิสาหกิจ
ขอยื่นใบสมัครตอกรรมการเลขาธิการหอการคาจังหวัดอุดรธานี โดยหนังสือฉบับนี้วา
ขาพเจาขอสมัครเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดอุดรธานี ประเภท
สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกสมทบ
ขาพเจาทราบระเบียบของหอการคาจังหวัดอุดรธานีแลวทุกประการ และจะปฏิบตั ติ ามระเบียบขอบังคับ
ของหอการคาจังหวัดอุดรธานี เพื่อใหกิจการหอการคาจังหวัดอุดรธานีบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทตี่ ั้งไว
โดยเรียบรอย

หนาที่ 2

ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของหอการคาจังหวัดอุดรธานีทุกประการ และไมเปนบุคคล
ดังตอไปนี้
ไมเปนบุคคลลมละลาย ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
ไมเคยตองโทษจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษชั้นลหุโทษ
ไมเปนโรคอันพึงรังเกียจแกสังคม
ขาพเจาไดแนบหลักฐานการเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มาพรอมใบสมัครนี้ดวยแลว
และขอแตงตั้งให……………………………………………………เปนผูทําการแทนนิตบิ ุคคลตามขอบังคับ
จึงขอใหคณะกรรมการหอการคา ไดโปรดรับขาพเจาเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดอุดรธานี

ลงชื่อ…………………………………….………ผูสมัคร
(…………………………………………….)
วันที…
่ ……………………………..……………
ลงชื่อ……………………………….…ผูรับรอง
(……………………………………)
วันที…
่ ……………………………..……

เสนอคณะกรรมการหอการคาจังหวัดอุดรธานี
รายละเอียด
เห็นควรรับเขาเปนสมาชิก
ไมควรรับเขาเปนสมาชิก
รับชําระคาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก
หอการคาจังหวัดอุดรธานี
รับชําระคาบํารุงหอการคาจังหวัดอุดรธานี
หมายเลขทะเบียน
คณะกรรมการหอการคาจังหวัดอุดรธานี
เห็นสมควรรับเขาเปนสมาชิกทันที นับตัง้ แต
วันที่ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
หอการคาจังหวัดอุดรธานี ลงนามเปนตนไป

ลงชื่อ……………………………….…ผูรับรอง
(……………………………………)
วันที…
่ …………………………………..

ลงชื่อ

ตําแหนง

(………………………)

เลขาธิการ

(………………………)

นายทะเบียน

วันที่

หมายเหตุ

(………………………) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ…………………………………………..ผูจัดการสํานักงานฯ

หอการคาจังหวัดอุดรธานี
สิทธิประโยชนของการเปนสมาชิก
1.ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ อาทิ
ใหคําปรึกษาทางดานการคา การลงทุนและดานกฎหมาย พรอมทั้งดูแลแกไขปญหาเจรจาไกลเกลี่ยขอ
พิพาททางการคาของสมาชิก
ไดรับหนังสือแนะนําตัวเมื่อเดินทางไปเจรจาหรือติดตอทางการคาในตางประเทศ
ไดรับการแนะนําใหรูจัก พบปะ และรวมเจรจาการคากับนักธุรกิจตางประเทศที่มาติดตอ ทั้งที่
สํานักงานหอการคาจังหวัดอุดรธานี และที่ติดตอมาทางจดหมาย ซึ่งเปนการสรางโอกาสทางการคาใหกบั สมาชิก
โดยตรง
ไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตาง ๆ และไดรบั การแตงตั้งเปนผูแทนของ
องคกร
เพื่อเขารวมประชุมกับหนวยงานราชการตางๆ ในการพิจารณาขอรองเรียน หรือปญหาการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งเปนผูแทนรวมกับคณะรัฐบาล เดินทางไปเยือนตางประเทศ
ชื่อกิจการของทานจะตีพิมพในหนังสือรายงานประจําปของหอการคาจังหวัดอุดรธานี และวารสารขาว
หอการคาจังหวัดอุดรธานี ซึง่ เผยแพรใหหนวยงานสําคัญที่เกี่ยวของดานสงเสริมการคาภายในประเทศ
2. ไดรับสิทธิในการเสนอชือ่ เขารวมกิจกรรมตางๆ อาทิ ในประเทศและตางประเทศ
3. ไดรับสิทธิในการขอรับสิทธิพเิ ศษจากหนวยงาน
4. ไดรับยกเวนหรือสวนลดคาบริการขององคกร ดังนี้
ไดรับวารสารขาวหอการคาจังหวัดอุดรธานี รายเดือน ฟรี
บริการขอมูลขาวสารทางการคา ดังนี้
รายชื่อสมาชิกหอการคาจังหวัด
บริการศูนยเอกสาร ซึ่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพจากหอการคาตาง ๆ
ไดรับเชิญเขารวมประชุมสมาชิกประจําป, งานสังสรรคสมาชิกประจําปเพื่อจะไดพบปะสังสรรค และทํา
ความรูจักกันในระหวางสมาชิกซึ่งจะเปนการสรางโอกาสทางการคาระหวางกัน
สมาชิกไดรบั สวนลดประมาณ 20 % ในการใชบริการตางๆ เชน การฝกอบรม/สัมมนา การบรรยาย
พิเศษ และงานแสดงสินคา คาบริการรับรองเอกสารทางการคาระหวางประเทศ
5. ไดรับสิทธิสมัครบัตรเครดิต หอการคา วีซา

6. ไดรับสิทธิพิเศษในการสมัคร บัตร APEC Business Travel Card
เปนบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคเสมือนบัตรวีซาสามารถใชคูกบั หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเขา
ดินแดนของสมาชิก APEC ไดถึง 17 ราย ไดแก ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม ชิลี จีน เขตปกครองพิเศษฮองกง
อินโดนีเซีย เกาหลีใต มาเลเซีย นิวซีแลนด เปรู ฟลิปน ส จีนไทยเป ไทย เวียดนาม สิงคโปร ปาหัวนิวกินี และ
ญี่ปุนนอกจากนั้น ยังเปนทีค่ าดหมายวาจะมีสมาชิกเอเปค อื่น ๆ เขารวมโครงการนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต บัตร
เดินทางสําหรับนักธุรกิจ APEC นี้ มีขนาดเทากับบัตรเครดิต ซึ่งมีอายุบัตร 3 ป โดยมีเงื่อนไขวาผูถือบัตรจะตอง
คงสถานะการเปนสมาชิกของหอการคาไทยในแตละปตลอดอายุบตั ร APEC
ประโยชนของบัตร APEC
สามารถเดินทางเขาดินแดนของสมาชิกที่รวมโครงการฯ โดยไมตองเสียเวลาในการขอวีซาแตละครั้ง
ขั้นตอนการเขาเมืองสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยผูถือบัตรฯ จะไดรับอนุญาตใหเขาชองทางพิเศษสําหรับ
สมาชิก APEC ซึ่งตั้งอยูตามทาอากาศยานนานาชาติของสมาชิก APEC
โดยทานนําหลักฐานประกอบใบสมัครสมาชิกหอการคา คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวน/บริษัท จํากัด/สําเนาใบทะเบียนการคา
รูปถาย 1 นิ้ว
คําบํารุงสมาชิกหอการคา ประจําป 600.-บาท/ป (หกรอยบาทถวนตอป)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท…
ี่ สํานักงานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 194 หมู 1 ถนนรอบเมือง ตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท.
042-242693 , 042-248582
โทรสาร.
042-243666
WWW.UDONECHAMBER.COM
E-mail : udon_cc@hotmail.com

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ใบ

