Italian Trade Commission – Bangkok Office
Government Agency

Supplier Form
แบบฟอร์ มสำหรับผู้จดั จำหน่ ำยสินค้ ำและบริกำร
Basic information – ข้อมูลพื้นฐาน
Company Name ชื่ อบริ ษท
ั

Tax ID No. รหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร:
Legal representative ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

Surname นามสกุล：
Name ชื่ อ：

Type of Society ประเภทบริ ษทั ：
Social Capital ทุนจดทะเบียน：

Address - ที่อยู:่

ID or Passport No.

หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน หรื อหมำยเลขหนังสื อเดินทำง
:

E-mail อีเมล ：

Turnover of last three years - รายรับในช่วง
Year ปี ：
Year ปี ：
Year ปี ：

3 ปี ที่ผา่ นมา

Amount มูลค่า：
Amount มูลค่า：
Amount มูลค่า：

Registered office -รายละเอียดบริ ษทั จดทะเบียน
Address ที่อยู่ :

E-mail อีเมล :
Registration Date วันที่จดทะเบียน：

Zip Code รหัสไปรษณี ย:์

Telephone เบอร์ โทร：
Website เว็ปไซต์：

Address for delivery of tender documents ที่อยูใ่ นการส่ งเอกสารการเข้าประกวดประมูลทางไปรษณี ย ์
Address ที่อยู่ :

E-mail อีเมล :
Fax เบอร์ แฟกซ์:
Employee - พนักงาน:
No. of employees ：

จานวนพนักงาน

Bangkok Office

14th Floor, Bubhajit Bldg., North Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel.+662 633-8491 Fax. +662 633-8494
www.italtrade.com, www.ice.gov.it

Zip Code รหัสไปรษณี ย:์

Telephone เบอร์ โทร：
Website เว็ปไซต์：
Managers ผูจ้ ดั การ：
out of which Officers พนักงานออฟฟิ ส：
จาแนกเป็ น
Technicians ช่างเทคนิ ค：
Others อื่นๆ ：
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Government Agency

Category ประเภทบริ ษทั ：






A - organization of exhibition and trade fairs องค์กรผูจ้ ดั ทางานแสดงสิ นค้าและงานนิ ทรรศการ
B - supply of office equipment ผูจ้ ดั จาหน่ายอุปกรณ์สาหรับสานักงาน
C - furniture and tools/machineries for office เฟอร์ นิเจอร์ และ อุปกรณ์/เครื่ องจักรกล สาหรับสานักงาน
D - contractors services and renovation บริ การผูร้ ับเหมาและการปรับปรุ ง
E - consultancy services and advisory บริ การที่ปรึ กษา และให้คาแนะนา

Other information - ข้อมูลอื่นๆ：
Have you been worked with ICE or other Italian Public Administrations？

บริ ษทั ได้เคยทางานกับสานักงานพาณิ ชย์อิตาเลียนหรื อหน่วยงานราชการของประเทศอิตาลีอื่นๆหรื อไม่
：
If yes, on which projects?

หากเคย โปรดชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ได้ทา
Notes บันทึก ：

I declare to have read and accepted the "rules and regulations for selection of constractors and
suppliers by Italian Trade Commission- Bangkok Office"

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ าพเจ้ าได้ อ่านและยอมรับ “กฎระเบียบและข้ อบังคับในการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้จัดจาหน่ าย
สินค้ าและบริการที่ออกให้ โดยสานักงานพาณิชย์ อติ าเลียน - สานักงานกรุ งเทพฯเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
Signature and company stamp

ลงนามและประทับตราบริ ษทั
Date : ____________________

วันที่

Bangkok Office

14th Floor, Bubhajit Bldg., North Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel.+662 633-8491 Fax. +662 633-8494
www.italtrade.com, www.ice.gov.it

： ____________________
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Questionnaire Form/Declaration
แบบสอบถาม / ใบรับรอง
(mandatory for the stand construction)
(บังคับสาหรับผูส้ ร้างบูธแสดงสิ นค้า)
Structure of company - โครงสร้ ำงบริษทั
Factory (surface in sqm) โรงงาน (พื่นที่ ตรม.):
Office （surface in sqm ）สานักงาน (พื้นที่ ตรม.):
Storehouse （surface in sqm ）โกดังเก็บของ (พื้นที่ ตรม.):
Does it own a design studio?
Yes
No
บริ ษทั มีสตูดิโอออกแบบเป็ นของตนเองหรื อไม่

มี

ไม่มี

For assembly work you use ในกำรติดตั้งงำนท่ ำนใช้ :
Yes

No

ใช่

ไม่ใช่

Yes

No

ใช่

ไม่ใช่

Own staff

พนักงานบริ ษทั
Local labor

คนงานรับจ้างรายวัน

For the transport of materials you use ในกำรขนย้ ำยวัสดุอุปกรณ์ ท่ำนใช้ :
Own transport ：

Yes

ใช่

ไม่ใช่

Trusted shippers：

Yes

No

รถขนส่ งของบริ ษทั

รถขนส่ งของบริ ษทั ขนส่ ง

ใช่

No

Within distance （in Km）ระยะทางในการเดินทาง

ไม่ใช่

(กม.)：

Which ชื่ อบริ ษทั ขนส่ ง：

Experience of last three years - ประสปกำรณ์ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
List of geographical areas in which you have operated รายชื่ อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการ (ประเทศ)：

List of geographical areas in which you intend to operate รายชื่อพื่นที่ทางภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งบริ ษท
ั กาลังวางแผนดาเนินการ

Bangkok Office

14th Floor, Bubhajit Bldg., North Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel.+662 633-8491 Fax. +662 633-8494
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Maximum construction area พื้นที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดสร้างในอดีต
Realization year ปี ที่จดั สร้าง：
Exhibition ชื่องานแสดงสินค้ า ：
Surface in sqm พื ้นที่ทงหมด
ั้
(ตรม)：
Client ชื่ อลูกค้า：

List of foreign partners with which you collaborate -รำยชื่ อหุ้นส่ วนจำกต่ ำงประเทศทีท่ ่ ำนร่ วมดำเนินกำร：
Name of partner ：

ชื่ อหุ้นส่ วน

Geographical Area พี่นที่ทางภูมิศาสตร์ (ประเทศ):

I declare to have read and accepted the "rules and regulations for selection of constractors and
suppliers by Italian Trade Commission- Bangkok Office"

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ าพเจ้ าได้ อ่านและยอมรับ “กฎระเบียบและข้ อบังคับในการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้จัดจาหน่ าย
สินค้ าและบริการที่ออกให้ โดยสานักงานพาณิชย์ อติ าเลียน – สานักงานกรุ งเทพฯเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว

Signature and company stamp

ลงนามและประทับตราบริ ษทั
Date : ____________________

วันที่

Bangkok Office

14th Floor, Bubhajit Bldg., North Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel.+662 633-8491 Fax. +662 633-8494
www.italtrade.com, www.ice.gov.it

： ____________________

