
วันท่ีประมูล (Auction Date)

ประเภทของบริษัท (Company's Type)
ชื่อบริษัท  (Registered Name)

หมายเลขโทรศัทพ (Telephone) หมายเลขโทรศัทพเคล่ือนท่ี (Mobile Phone)

เลขท่ีบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง (I.D. Card No./ Passport No.)

(Please state suitable referees with their contact details)

หมายเลขโทรศัทพ (Telephone) หมายเลขโทรศัทพเคล่ือนท่ี (Mobile Phone)

              ลงนาม (Signature)

For Officer Only
Reference Documents attached:

       เงินค้ําประกันการเขารวมประมูล 500,000 บาท โดยเงินสดหรือแคชเชียรเช็คสั่งจายบจก.เอ้ือเสรี คอลเลคติ้ง (Collateral deposit 500,000 Baht by cash or cashier cheque payable to Eur-Seree Collecting Co.,Ltd.)

เกี่ยวกับระบบการประมูลออนไลนบริษัท 
(Online Auction quries)

พันธวณิช จํากัด (Pantavanij Co.,Ltd.)

บุคคลติดตอ (Contact persons) ศุภชัย ปญจสังวรกุล  / สาริน พีระบูล (Supachai Panjasangworakun / Sarin Pirabul)
ท่ีอยู (Address)
โทรศัพท (Telephone)
E-Mail suppachai_p@pantavanij.com  /  sarin_p@pantavanij.com
เกี่ยวกับ "ชุดพิพิธภัณฑ" บริษัท เอื้อเสรี จํากัด (EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD)
About "The Museum Collection"

บุคคลติดตอ (Contact persons)

ท่ีอยู (Address) 1256/8  ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (1256/8 Nakorchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300)
โทรศัพท (Telelphone)

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname)

E-Mail

จังหวดั (Province)
ประเทศ (Country) รหัสไปรษณีย (Zip Code)

หมายเลขโทรสาร (Fax)

สวนที่ 1. รายละอียดการประมูล "ชุดพิพิธภัณฑ"   (Auction Detail "THE MUSEUM COLLECTION")

                    _________________________________________
            ( ________________________________________________)                                                     

 ผูเขารวม (Participants)

ผูท่ีสามารถติดตอไดในเวลาท่ีทําการประมูล CONTACT PERSON DURING THE AUCTION EVENT  (please note if not the same as above).
ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname)

4 เมษายน 2550 (4th April 2007)           เวลาที่ประมูล (Auction Time)     10.00 น. (10.00 am)

หมายเลขโทรศัทพเคล่ือนท่ี (Mobile Phone)
E-Mail

เลขประจําตัวผูเสียภาษี (Tax No)
ท่ีอยู (Address)

ทุนจดทะเบียน (Reg. Capital)

          หจก.  (Ltd., Part.)                           บจ. (Co., Ltd.)                              บมจ. (PCL.)

ผูมีอํานาจ/ ผูรับมอบอํานาจ (Director/ Authorized person)

ติดตอสอบถาม /For More Information

0-2243-1789               โทรสาร (FAX) 0-2243-4764, 0-2669-2043

0-2655-8000 ตอ 131, 122               โทรสาร (Fax) 0-2654-1423

วิฑรูย  เอื้อติวงศ (Mr.Vitoon  Eurtivong)

แบบลงทะเบียนเขารวมประมูลงานประมูลเหรียญกษาปณ

ชั้น 16 แคปปตอล ทาวนเวอร , ออล ซีซั่น เพลส , ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 (16th Floor, Capital Tower, All Seasons Place 87/1 Wireless Road, Lumpini, 

 Bidder Registration Form

       สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน หรือ หนังสือเดินทาง, ( กรณีผูเขารวมประมูลเปนบุคคลธรรมดา ) จํานวน 1 ฉบับ (Copy of Identification Card & residence registration OR passports (for person).

       สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( กรณีผูรวมประมูลเปนนิติบุคคล ) จํานวน 1 ฉบับ (Copy of official certified company registration document (for company).)

สวนที่ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company's information)

สวนที่ 3. รายละเอียดผูเขารวมประมูล (ในกรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดา) (Bidder's Information)

สวนท่ี 4. บุคคลอางอิง (REFERENCES)  (optional)

ท่ีอยู (Address)

หมายเลขโทรศัทพ (Telephone)
หมายเลขโทรสาร (Fax)

ท่ีอยู (Address)
จังหวัด (Province)
ประเทศ (Country) รหัสไปรษณีย (Zip Code)

จังหวัด (Province)

หมายเลขโทรสาร (Fax) E-Mail

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname)

ประเทศ (Country) รหัสไปรษณีย (Zip Code)
หมายเลขโทรศัทพ (Telephone)
E-Mail

หมายเลขโทรสาร (Fax)
Website

 
ประทับตราบริษัท (Organization 

Authorized Stamp)

Pantavanij Co.,Ltd 16th Floor, Capital Tower, All Seasons Place,
 87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel 66-2655-8000 Fax 66-2654-1423   www.pantavanij.com


