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1. ประเภทสมาชกิ      1.1      สามญั-โรงงาน      1.2      สามญั-สมาคมการคา้      1.3      สมทบ-นิตบิุคคล      1.4      สมทบ-บุคคลธรรมดา 
(เพื�อประโยชน์ของธุรกจิท่านกรุณากรอกรายละเอยีดดว้ยตวับรรจงทั  งภาษาไทยและองักฤษใหค้รบถว้น) 

2. ชื�อ        นิตบิุคคล/Juristic Persons…………………………………………………………………………………………….................................. 
    Name        บุคคลธรรมดา/Person…………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ที�อยูส่าํหรบัการจดัสง่เอกสาร/Forwarding Address   
    เลขที�/No. ……......... หมูท่ี�/Moo.…….ตรอก/ซอย/Soi ……………………. ถนน/Road ………………… แขวง/ตําบล/Sub-District ………………………. 
    เขต/อําเภอ/District …………………………….............. จงัหวดั/Province ………………………………....... รหสัไปรษณีย/์Postcode …………………… 
    โทรศพัท/์Tel. ………………………….. โทรสาร/Fax. ………………………… E-mail ……………………………………….... www. .……………………. 
3. นามผูแ้ทนใชส้ทิธิ aในสภาอุตสาหกรรมฯ /The company’s representatives to act on behalf of the company    (กรอกชื�อทั  งภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

    ผูแ้ทนลําดบัที� 1  นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................................................  ตําแหน่ง .................................................... 
    First Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 
    ผูแ้ทนลําดบัที� 2  นาย/นาง/นางสาว/ .................. .........................................................................  ตําแหน่ง ................................................... 

    Second Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 
    ผูแ้ทนลําดบัที� 3  นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................................................  ตําแหน่ง .................................................... 
    Third Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 

**หากประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มอตุสาหกรรม/สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั ให้ระบชืุ"อกลุ่ม / จงัหวดั และชื"อผูแ้ทนใช้สิทธิ( ในข้อ 4, ข้อ 5 (มีค่าบาํรงุต่างหาก)** 

4.        ประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรม / Industrial Clubs ..............................................................    
    นามผูแ้ทนใชส้ทิธิ aในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ /The industrial club’s representatives to act on behalf of this industrial club  
    ผูแ้ทนลําดบัที� 1  นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................................................  ตําแหน่ง .................................................... 
    First Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 
    ผูแ้ทนลําดบัที� 2  นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................................................  ตําแหน่ง .................................................... 
    Second Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 
    ผูแ้ทนลําดบัที� 3  นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................................................  ตําแหน่ง .................................................... 
    Third Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 
5.        ประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั/Provincial Chapters .................................................   
    นามผูแ้ทนใชส้ทิธิ aในสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฯ /The F.T.I. provincial chapter’s representatives to act on behalf of this provincial chapter 
    ผูแ้ทนลําดบัที� 1  นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................................................  ตําแหน่ง .................................................... 
    First Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 

    ผูแ้ทนลําดบัที� 2  นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................................................  ตําแหน่ง .................................................... 
    Second Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 
    ผูแ้ทนลําดบัที� 3  นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................................................  ตําแหน่ง .................................................... 
    Third Representative Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………..... Position …………………………………….. 
6. ทุนจดทะเบยีน/Registered Capital ………………………………. บาท/Baht   /   สดัสว่นผูถ้อืหุน้   ไทย..........%    ต่างชาต.ิ.........% 
7. มลูคา่สนิทรพัยถ์าวร /Fixed Assets       ตํ�ากว่า 50 ลา้นบาท         50-100 ลา้นบาท        101-200 ลา้นบาท        200 ลา้นบาทขึ นไป 
8. จาํนวนพนกังาน/Total Number of Employees …………………….คน (ปีปจัจบุนั) 
9. ประเภทธรุกจิ          ผูผ้ลติ             ผูจ้ดัจาํหน่าย             ผูนํ้าเขา้              ผูส้ง่ออก            อื�นๆ........................................................................ 
10. ผลติภณัฑห์ลกั/บรกิาร/Category of Product/Service………………………………………………………………………………………………………....... 
     กําลงัการผลติ/Capacity by unit …………………. ต่อปี ยอดจาํหน่าย/Sales/ประเทศไทย/Domestic …………… %  สง่ออก/Export ......................%      
    

 
 
 

ใ บ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก /  A p p l i c a t i o n  f o r  M e m b e r s h i p         
ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

11.ชื�อผูป้ระสานงานของบรษิทัฯ..................................................... 

ลงชื�อ ....................................................................(ผูม้อีํานาจผกูพนัธบ์รษิทั) 
Singed                                                       (Authorizer) 
ตําแหน่ง/Position…………………………………… วนัที�/Date ………….......... 
 

ประทบัตราบรษิทั / Affixing the company’s seal 
here 

Membership F.T.I. No……………... 
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วิธีการชาํระค่าสมาชิก / Payment Method 

 

 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผูแ้นะนํา 

� กลุ่มอุตสาหกรรม................. ..................................................................................... 

� สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั............................................................................................ 

� ฝา่ย / สถาบนั ของ ส.อ.ท.......................................................................................... 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                     ผูร้บัรอง                                                         (สาํหรบัสภาอุตสาหกรรมฯ) 

          ขา้พเจา้ ไดพ้จิารณาขอ้ความในใบสมคัรแลว้ครบถ้วน  และขอรบัรองวา่ผูส้มคัรรายนี มคีุณสมบตัคิรบถว้นในการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิตามระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกประการ 
 
        
                                                                                                                                  ลงชื�อ ........................................................... 
                                                         (                                              ) 
                                                   นายทะเบยีน 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ที�อยู่ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ a โซน C ชั  น  4 เลขที� 60 ถ.รชัดาภเิษกตดัใหม ่คลองเตย กทม. 10110  

โทร 0-2345-1027,0-2345-1030, 0-2345-1209 โทรสาร 0-2345-1030 

Email : worapanw@off.fti.or.th ; sirirata@off.fti.or.th ; somruks@off.fti.or.th 

2. ประเภทสมทบ        
          2.1 สมทบ-นิติบคุคล 
    1. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล 
        กบักระทรวงพาณิชย ์
         2.2 สมทบ-บคุคลธรรมดา 
    1. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการมผีลงานทางวชิาการหรอื      
        เทคโนโลยทีี�เกยีวกบัอุตสาหกรรม 
     2. สาํเนาทะเบยีนบา้น 
     3. สาํเนาบตัรประชาชน 
 
  

1. ประเภทสามญั 
         1.1 สามญั-โรงงาน 

      1. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน      
          เป็นนิตบิุคคลกบักระทรวงพาณิชย ์

2. สาํเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
      3. งบกําไรขาดทุนยอ้นหลงั 2 ปี 
          1.2 สามญั-สมาคมการค้า 
      1. สาํเนาหนงัสอืรบัรองจดทะเบยีน 
          เป็นสมาคมการคา้ 
       2. รายชื�อสมาชกิสมาคม 

  
     เงนิสด / Cash  
     เชค็สั �งจ่าย "สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย" / Cheque Enclosed Payable to "The Federation of Thai Industries"                    
     โอนเงนิเขา้บญัชสีภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรพัย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ a เลขที�บญัช ี009-1-70874 -5    
      ชาํระเงนิโดยใชใ้บ Pay-In-Slip ผ่านธนาคาร    
      -  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
      -  ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 
      -  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

  
 

  
 

เอกสารประกอบการสมคัร 

 


