ใบสมั ค รสมาชิ ก/ Application for Membership
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ งประ เทศไทย
ประเภทสมาชิ ก 1.สามัญ (Ordinary Member)
2. สมทบ (Associate Member)

1.1 สามัญ-โรงงาน
2.1 สมทบ-นิตบิ ุคคล

F.T.I. No…………………...

1.2 สามัญ-สมาคมการค้า
2.2 สมทบ-บุคคลธรรมดา

(เพือ่ ประโยชน์ของธุรกิจท่านกรุณากรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษให้ครบถ้วน)

ส่วนที่ 1 ชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร /Name and Forwarding Address
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล/Corporate number……………………………………………………….
ชื่อ/Name
นิตบิ ุคคล/Juristic Persons……………………………………………………………………………………………......................................
บุคคลธรรมดา/Person……………………………………………………………………………………………………………………………..
ทีอ่ ยูส่ าํ หรับการจัดส่งเอกสาร /Address
เลขที/่ No. ……...........หมูท่ /่ี Moo.…….ตรอก/ซอย/Soi ……………………. ถนน/Road ………………… แขวง/ตําบล/Sub-District ………………………...
เขต/อําเภอ/District …………………………….............. จังหวัด/Province ………………………………....... รหัสไปรษณีย/์ Postcode …………………..…
โทรศัพท์/Tel. ……………………………………………..…….. โทรสาร/Fax. ……………...………………….Website…..………………………….….……
E-mail ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
ส่วนที่ 2 นามผู้แทนใช้สิทธิ์ / Representatives
นามผู้แทนใช้สิทธิ์ ในสภาอุตสาหกรรมฯ /The company’s representatives to act on behalf of the company (กรอกชือ่ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
ลําดับที่ 1 นาย/นาง/นางสาว/ ..............................................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
First
Mr./Mrs./Miss …………………………………………………………....................................
E-mail……………………………………………………..เบอร์มอื ถือ/Mobile Number………………………………..(เพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรง)
ลําดับที่ 2 นาย/นาง/นางสาว/ .................. ............................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
Second Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………….........................................
E-mail……………………………………………………..เบอร์มอื ถือ/Mobile Number………………………………..(เพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรง)
ลําดับที่ 3 นาย/นาง/นางสาว/ ...............................................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
Third Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………….....................................
E-mail……………………………………………………………....เบอร์มอื ถือ/Mobile Number………………………………..(เพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรง)
ส่วนที่ 3 รายละเอียดอื่นๆ /Other Detail
จํานวนพนักงานรวมทัง้ หมด /Total Number of Employees …………….คน
ประเภทธุรกิจ
ผูผ้ ลิต
ผูจ้ ดั จําหน่าย
ผูน้ ํ าเข้า
ผูส้ ง่ ออก
อื่นๆ...........................................................................
Business Type
Manufacturer Wholesaler
Importer
Exporter
Others………………………………………………......
ผลิตภัณฑ์หลัก/บริการ/Category of Product/Service………………………………………………………………………………………………………..............
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน/Name of Coordinator....................................................E-Mail………………………………………เบอร์มอื ถือ/Mobile Number…………….………...

ส่วนที่ 4 สมัครเข้ากลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/Apply to Industrial Club and Provincial Club
**หากประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิ กกลุ่มอุตสาหกรรม/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ระบุชื่อกลุ่ม / จังหวัด (มีค่าบํารุงต่างหาก)**
ประสงค์สมัครเป็ นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / Industrial Clubs ...................................................................................................................................
ประสงค์สมัครเป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/Provincial Chapters .....................................................................................................................
ตรา
ประทับ

Singed.............................................................................................(Authorizer)

ประทับตราบริษทั / Affixing the company’s seal

ลงชื่อตัวบรรจง ......................................................................(ผูม้ อี ํานาจผูกพันบริษทั )
ตําแหน่ง/Position…………………………………….วันที/่ Date….…………..........

ใบสมัครสมาชิก เริม่ ใช้ วันที่ 1 ก.ค.63

คุณสมบัติของสมาชิ ก แบ่งตามประเภท ดังนี้
สามัญ-โรงงาน
 จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล และประกอบอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม (ใบอนุญาต รง.4 / รง.2 / ใบรับรอง การนิคมฯ)
สามัญ-สมาคมการค้า
 เป็ นสมาคมการค้าทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วย สมาคมการค้า และมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การประกอบอุตสาหกรรม
สมทบ-นิ ติบุคคล
 จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล แต่มไิ ด้ ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
สมทบ-บุคคลธรรมดา
 เป็ นบุคคลธรรมดา ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนนิตบิ ุคคล

วิ ธีการชําระค่าสมาชิ ก / Payment Method
 สมัครสมาชิก และจ่ายผ่านเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรม http://epayment.fti.or.th
 เช็คสั ่งจ่าย "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" / Cheque Enclosed Payable to "The Federation of Thai Industries"

 โอนเงินเข้าบัญชีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 009-1-70874 -5
 ชําระเงินโดยใช้ใบ Pay-In-Slip ผ่านธนาคาร (ทางเจ้าหน้าออกใบแจ้งค่าสมาชิกให้)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูแ้ นะนํา
กลุ่มอุตสาหกรรม................. ............................................................................................................
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด....................................................................................................................
ฝ่ าย / สถาบัน ของ ส.อ.ท.................................................................................................................
ไม่ม ี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูร้ บั รอง
(สําหรับสภาอุตสาหกรรมฯ)
ข้าพเจ้า ได้พจิ ารณาข้อความในใบสมัครแล้วครบถ้วน และขอรับรองว่าผูส้ มัครรายนี้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบ
และข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกประการ
ลงชื่อ ...........................................................
(
)
นายทะเบียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชัน้ 8 อาคารปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิน้ จี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2345-1027, 0-2345-1030, 0-2345-1209
Email: member@fti.or.th
ใบสมัครสมาชิก เริม่ ใช้ วันที่ 1 ก.ค.63

