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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED.
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั6 น 2-3 ถนนสุ รศักดิ< แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel : (662) 2383063,6300280

28/1 Prapawit Bldg.,2-3 FL., Surasak Rd.,Silom,Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.

Fax: (662) 2367017,2368892

9 หมู่ 7 ตําบลแม่ รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

Tel: (6632) 491603

9 M.7 T.Maeramphueng,Bangsaphan,Prachuapkhirikhan 77140 Thailand.

Tel: (6632) 691416

ใบสมัครเป็ นผู้ขายหรือผู้ให้ บริการ/Vendor Application Form
ชือผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ/Name of Vendor:
ภาษาไทย/Thai:
ภาษาอังกฤษ/English:
สถานทีต? งั /Address:
รหัสไปรษณี ย/์ Zip Code:

โทรศัพท์/Tel:

E-Mail

โทรสาร/Fax:
Webside

ทะเบียน บมจ./บจก./หจก./หสน. (สําหรับผูข้ ายในประเทศ/For Thai Vendor Only):
ทะเบียนพาณิ ชย์ (สําหรับผูข้ ายในประเทศ/For Thai Vendor Only):
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม (สําหรับผูข้ ายในประเทศ/For Thai Vendor Only):
เงินทุนจดทะเบียน/Registered Capital:

เงินทุนทีเรี ยกชําระแล้ว/Paid-up Capital:

ชือและทีอยูข่ องธนาคารทีติดต่อเป็ นประจํา/Name and Address of House Banks:
(1)
เลขทีบญั ชี/Account Number

SWIFT Code/IBAN Code (For Fureign Vendor Only):

(2)
เลขทีบญั ชี/Account Number

SWIFT Code/IBAN Code (For Fureign Vendor Only):

ชือผูม้ ีอาํ นาจทํานิติกรรม/Name of Authorized Persons

ตําแหน่ง/Title

ลายมือชือ/Specimen Signature

(1)
(2)
(3)
(4)
ลําดับที/Item No.

กลุ่มวัสดุหรื อบริ การ/Description of Goods or Services
ระบุยีหอ้ และประเทศผูผ้ ลิต/Specify Brand Name and Country of Origin

เป็ นผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การ
Manufacturer/Service Provider

เป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย เป็ นนายหน้า
Agent

Broker
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ลําดับที/Item No.

กลุ่มวัสดุหรื อบริ การ/Description of Goods or Services

เป็ นผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การ

ระบุยีหอ้ และประเทศผูผ้ ลิต/Specify Brand Name and Country of Origin

เป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย เป็ นนายหน้า

Manufacturer/Service Provider

Agent

Broker

โปรดใช้เอกสารแนบหากเนื?อทีไม่พอ/Please use attached sheet if space is not sufficient
โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี?/Please attach the following documents:

โปรดประทับตราบริ ษทั ห้าง ร้าน/Please affix your company's seal

1 หนังสื อรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน
Certificate of Document by Ministry of Commerce
2 ทะเบียนรายชือผูถ้ ือหุ น้ แบบ บอจ.5/List of Shareholders

______________________________

3 รายงานประจําปี หรื องบการเงินปี ล่าสุ ด/Latest Annual Report or Financial Statements

(

4 สิ งตีพิมพ์แสดงรายละเอียดของวัสดุหรื อบริ การ/Catalogue or Brochure of Goods and Services

ผูส้ มัคร/Applicant

)
วันที/Date:

5 ในกรณี จดั จําหน่ายสารเคมี หรื อ วัสดุ ,งานบริ การรับเหมาทัว ไป ทีมีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องแนบเอกสารทีเกียวข้องมาด้วย เช่น MSDS , มอก ฯ
6 Certificate of ISO Standard
7 อืนๆ / Others …………………………………………..
คณะกรรมการ
คัดเลือกผูข้ าย

ฝ่ ายจัดซื?อ

สายการเงินและการบัญชี

สายงานผูใ้ ช้

อนุมตั ิโดย

