ใบสมัครเป็ นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
MEMBER APPLICATION FORM
THE CHIANGMAI CHAMBER OF COMMERCE

รูปถ่ายหน้ าตรง
ขนาด 1” หรื อ 2”

158 ศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลลัดเกต อาเภอเมือง จงหัดเชียงใหม่ 50000
TEL: 053-241404-5 FAX:053-241406 E-MAIL : ccc@cmi-cc.com / www.chiangmaichamber.com

อันดับที่/No. ..……………......………
วันที่/Date………......………………..
 ชื่อกิจการ (บริ ษัท/ห้ าง/ร้ าน) …………………………........…………………………………………………………..
Company Name …………………………………………........………………………..…………………………..
สานักงานเลขที่ /Address…..………………............................................หมูท่ ี่/Moo ….....................................
ตรอก/ซอย Soi…………. ถนน/Road...………………......…..….… ตาบล/แขวง District …………….….……......
อาเภอ/เขต Amphur………………..… จังหวัด/Province …….…………. รหัสไปรษณีย์/Postal code…….......
โทรศัพท์/Tel.………...…..….....................……………...… โทรสาร/Fax……………………………....................
E-mail : ………………………………….........……………… Website : ….………………………………………
ประเภทธุรกิจที่ดาเนินอยู่ คือ/Type of business or services ……………..........………………..…………….…..
..…………………………………………………………………………………........…………………………..……
..…………………………………………………………………………………........…………………………..……
ทุนจดทะเบียน/Registered Capital : ……………………… บาท/Baht (...........................................................)
ทะเบียนเลขที่/Registration No.………………….......… วันที่จดทะเบียน /Date of Registered…........………….
ณ สานักงานทะเบียนการค้ าจังหวัดเชียงใหม่/at Chiangmai Commercial Registration Office
 ขอสมัครเป็ นสมาชิกหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ ประเภท
I would like to apply for member of Chiangmai Chamber of Commerce.
2.1  สามัญ/Common Member  สมทบ Additional Member  วิสามัญ/Extra Ordinary Member
2.2  บุคคลธรรมดา/Personal
 นิติบคุ คล/Enterprise
2.3  ตลอดชีพ/Lifelong Member Ship
 รายปี /Annual Member Ship
 ได้ รับทราบวัตถุประสงค์และข้ อบังคับหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ และยินดีจะปฏิบตั ิตามเพื่อเป็ นหลักฐาน
ในการนี ้ข้ าพเจ้ าขอลงลายมือชื่อไว้ ข้างใต้ นี ้ /Please indicate name of person who has right to act on
behalf of your company as member of Chiangmai Chamber of Commerce.

ลงชื่อ/Sign………………………................……ผู้สมัคร/Applicant
( ..................................................................................... )
ประทับตรา
บริ ษัท/ห้ าง/ร้ าน /Company Seal

คุณ...........……………………...............….…ผู้แนะนา/Introducer

รายละเอียดข้ อมูลของบลริษท
1. รายนามคณะบริ หาร หรื อ ผู้ถือหุ้น (เฉพาะตาแหน่งสาคัญ) Name of Board of Directors
1) ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name : (Mr./Mrs./Ms.) ……………………….............………………………..
สัญชาติ Nationality : ………………… ตาแหน่ง Position …………………………..………………………….
2) ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name : (Mr./Mrs./Ms.) ……………………….............………………………..
สัญชาติ Nationality : ………………… ตาแหน่ง Position …………………………..………………………….
2. รายนามผู้แทนที่มีอานาจเต็มในหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ Name of authorized person in to be
represented Chiangmai Chamber of Commerce.
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name : (Mr./Mrs./Ms.) ……………………….............………………………..
สัญชาติ Nationality : ………………… ตาแหน่ง Position …………………………..………………………….
วันเดือนปี เกิด (Date of birth)…………………........……………………………………………………………..
3. ปี ที่ก่อตัง้ พ.ศ. Year of Company inception ………………………………………………………………………..
4. จานวนพนักงาน Number of Employee ระดับบริ หาร Administrative level ……….…… คน
ระดับจัดการ Middle Management Level ……… คน ระดับปฏิบตั ิการ Operational Level ….… คน
5. ลักษณะของธุรกิจ Type of Business
เกษตรกรรม ป่ าไม้ และการประมง พลังงานและเหมืองแร่
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่งและคมนาคม

การเงิน

อสังหาริ มทรัพย์

การศึกษา

สุขภาพและสังคมสงเคราะห์

ก่อสร้ าง

การผลิตและอุตสาหกรรม

ยานยนต์และยานพาหนะ

หัตถกรรมสิ่งทอ

ค้ าปลีก ค้ าส่ง

ท่องเที่ยวและบริ การ

การสื่อสารและไอที

อื่นๆ ระบุ ...........................
6. สินค้ าและบริ การของกิจการ Company’s Products or services
1. …………………………………………………….. 3. ……………………………………………..……
2. …………………………………………………….. 4. ………………………………………………..…
7. นอกจากเป็ นสมาชิกหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่แล้ ว ท่านเป็ นสมาชิกสมาคมอะไรบ้ าง What other organizations
do you belong to beside Chiangmai Chamber of Commerce.
1. ……………………………………………………………………………………………………….…………
2. ………………………………………………………………………………………………………........……
8. อื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติม Other Information
………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………................……..............

การสมครเป็ นสมาชิก
1. การสมครเข้ าเป็ นสมาชิก ผู้ประกอบการประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่
สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และรายละเอียดการสมัครเป็ นสมาชิก ได้ ที่ฝ่ายงานสมาชิกสัมพันธ์ พร้ อมยื่นเอกสารหรื อ
หลักฐานประกอบ ดังนี ้
1.1 กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนตามแบบฟอร์ ม พร้ อมประทับตราสาคัญของกิจการ
และยื่นใบสมัครได้ ที่กรรมการนายทะเบียน
1.2 เอกสารประกอบการยื่นสมัครในนามบริ ษัทจากัด
1) สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้ อมวัตถุประสงค์
2) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ที่สานักงานทะเบียนการค้ าจังหวัดเชียงใหม่
3) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริ ษัท
4) สาเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
5) สาเนาบัตรประชาชนด้ านหน้ า 1 ชุด
6) สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
7) รู ปถ่ายหน้ าตรงขนาด 1 นิ ้ว หรื อ 2 นิ ้ว จานวน 2 รู ป
(เอกสารทุกฉบับต้ องประทับตรารับรองของบริ ษัทฯ)
1.3 เอกสารประกอบการยื่นสมัครในนามห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล/ห้ างหุ้นส่วนจากัด
1) สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้ อมวัตถุประสงค์
2) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน
3) สาเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
4) สาเนาบัตรประชาชนด้ านหน้ า 1 ชุด
5) สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
6) รู ปถ่ายหน้ าตรงขนาด 1 นิ ้ว หรื อ 2 นิ ้ว จานวน 2 รู ป
(เอกสารทุกฉบับต้ องประทับตรารับรองของห้ างฯ)
1.4 เอกสารประกอบการยื่นสมัครในนามบุคคลธรรมดา (ร้ านค้ า)
1) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนร้ านค้ า หรื อ
2) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรื อ
3) สาเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) หรื อ
4) สาเนาบัตรประชาชนด้ านหน้ า 1 ชุด
5) สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
6) รู ปถ่ายหน้ าตรงขนาด 1 นิ ้ว หรื อ 2 นิ ้ว จานวน 2 รู ป
2. การพิจารณาเข้ าเป็ นสมาชิก คณะกรรมการหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ จะพิจารณาแบบคาขอสมัคร
เป็ นสมาชิกเดือนละครัง้ และจะอนุมตั ิและรับรองเป็ นสมาชิกให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึง่ เดือน นับแต่วนั ที่ยื่นแบบคาขอ และ
ผู้สมัครเป็ นสมาชิกจะถือว่าเข้ าเป็ นสมาชิกของหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่อย่างสมบูรณ์
ต่อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิและ
รับรองจากคณะกรรมการ และชาระค่าลงทะเบียน ค่าบารุ งสมาชิกครบถ้ วนแล้ ว

3. การชาระค่ าลงทะเบลียนและค่ าบลารุ งสมาชิก สมาชิกสามัญ วิสามัญ และสมทบ จะชาระ
ค่าลงทะเบียน และค่าบารุ งสมาชิกเป็ นเงินสด หรื อเช็คส่งจ่ายในนาม “หอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่” ตามอัตราที่กาหนด
ดังนี ้
สมาชิก : สมาชิกรายปี สมาชิกสามญ
ประเภทสมาชิก
บุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล
ค่าบารุ งสมาชิกรายปี 3,000.- บาท
รวม VAT 7%
3,210 บาท
สมาชิก : สมาชิกรายปี สมาชิกสมทบล / สมาชิกัิสามญ
ประเภทสมาชิก
บุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล
ค่าบารุ งสมาชิกรายปี 3,000.- บาท
รวม VAT 7%
3,210.- บาท
สมาชิก : สมาชิกตลอดชีพ ทุกประเภท
ประเภทสมาชิก
บุคคลธรรมดา / นิติบคุ คล
ค่าบารุ งสมาชิก
15,000 บาท
รวม VAT 7%
16,050 บาท
หมายเหตุ  ชาระงวดเดียว
 อัตรานี ้รวม VAT แล้ ว
ค่าบารุ งสมาชิ กประจาปี ที่ ชาระนี จ้ ะนับเริ่ มจากเดือนที่ ได้ รับอนุมัติให้ เข้ าเป็ นสมาชิ กจนครบ 12 เดือน
สมาชิกรายใดที่ยังไม่ชาระค่าลงทะเบียน และค่าบารุ งสมาชิก หรื อค้ างชาระ หรื อไม่จัดการชาระค่าบารุ งให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแจ้ งจากหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกจะไม่มีสิทธิในการเข้ าประชุม และสิทธิใน
การรับเลือกเป็ นกรรมการหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมใหญ่ของหอการค้ าจังหวัด เชียงใหม่ และใช้ สิทธิใน
นามสมาชิกในกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่หอการค้ าจังหวัด เชียงใหม่อานวย
ให้ สมาชิก
4. การแต่ งตง้ ผู้แทนของกิจการ เพื่อประโยชน์ ในการใช้ สิทธิ และทาหน้ าที่ในฐานะสมาชิกหอการค้ า
จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกจะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทน ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา และเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อหุ้นส่วนของห้ างหุ้นส่วน
นิติบุคคล หรื อเป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลตามกฎหมาย เป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนกิจการ (นิติบุคคล)
1 คน ในกิจการอันเกี่ยวกับหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่
5. การต่ ออายุสมาชิก การต่ออายุสมาชิกหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ ในปี ต่อๆ ไป ทาได้ โดยการแจ้ ง
ขอต่ออายุการเป็ นสมาชิก โดยการชาระค่าบารุ งสมาชิกประจาปี ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก
หอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่

6. สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
6.1 สมาชิกมีสิทธิจะได้ รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการค้ า อุตสาหกรรม และการ
เศรษฐกิจ จากหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ เท่าที่จะอานวยให้ ได้ ตามสมควร
6.2 สมาชิกมีสิทธิจะเสนอความคิดเห็นหรื อคาแนะนาใดๆ เกี่ยวกับการค้ า การเศรษฐกิจ
หรื อความเจริ ญก้ าวหน้ าของหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ ต่อคณะกรรมการได้
6.3 สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงในการประชุมใหญ่ ของหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่
โดยผ่านผู้แทนที่ได้ แต่งตัง้ (กรณีนิติบคุ คล) ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก และ
การเลือกตังคณะกรรมการหอการค้
้
าจังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านัน้ ที่
จะสามารถใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน และรับเลือกเป็ นกรรมการหอการค้ าจังหวัด
เชียงใหม่ และจะต้ องเป็ นสมาชิกหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ ของปี ที่มีการประชุมใหญ่
7. การประชุมใหญ่ สมาชิก หอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่จะจัดให้ มีการประชุมใหญ่ ในแต่ละคราว ดังนี ้
7.1 การประชุมใหญ่ประจาปี ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
7.2 การประชุมใหญ่เลือกตังคณะกรรมการ
้
จะจัดให้ มีขึ ้นคราวละ 2 ปี คือ ภายในเดือน
มีนาคม
7.3 การประชุมสมาชิกเป็ นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญ) ซึง่ อาจจะจัดขึ ้นในกรณีที่มี
สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
โดยยื่นหนังสือต่อ
ประธานคณะกรรมการขอเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษได้
8. การชาระเงินค่ าบลารุ งสมาชิก
สามารถมาชาระค่าบารุ งสมาชิกได้ ที่หอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ โทรศพท์ 053-241404-5 หรื อนาฝาก
ผ่านบัญชีในนาม หอการค้ าจงหัดเชียงใหม่ :-

8.1 สมาชิกประเภทรายปี จานันเงิน 3,210.- บลาท ธนาคารกรุงเทพ สาขาสนป่ าข่ อย
บลญชีออมทรพย์ บลญชีเลขที่ 253-4-50938-1
8.2 สมาชิกประเภทตลอดชีพ จานันเงิน 16,050.- บลาท ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสนป่ าข่ อย บลญชีออมทรพย์ บลญชีเลขที่ 253-4-50939-9
และเมื่อทาการโอนเงินเข้ าบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว กรุ ณาส่งเอกสารการโอนเงิน (ใบ PAY IN) มายังหอการค้ า
จังหวัดเชียงใหม่ โทรสาร 053-241406

สามารถติดต่ อสอบลถามข้ อมูลเพิ่มเติม
************************************
158 ศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลลัดเกต อาเภอเมือง
จงหัดเชียงใหม่ 50000
TEL: 053-241404-5 FAX: 053-241406
E-MAIL: ccc@cmi-cc.com
www.chiangmaichamber.com

