
ใบสมคัรสมาชกิ  เริม่ใช ้วนัที ่1 ก.ค.63 

 

     

 
 

 

ประเภทสมาชิก 1.สามญั (Ordinary Member)   1.1 สามญั-โรงงาน  1.2 สามญั-สมาคมการคา้       

2. สมทบ (Associate Member) 2.1 สมทบ-นิตบิุคคล 2.2 สมทบ-บุคคลธรรมดา 

                                        (เพือ่ประโยชน์ของธุรกจิท่านกรุณากรอกรายละเอยีดดว้ยตวับรรจงทัง้ภาษาไทยและองักฤษใหค้รบถว้น) 

ส่วนท่ี 1 ช่ือและท่ีอยู่ในการจดัส่งเอกสาร /Name and Forwarding Address 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล/Corporate number………………………………………………………. 

    ชื่อ/Name  นิตบิุคคล/Juristic Persons……………………………………………………………………………………………...................................... 

                        บุคคลธรรมดา/Person…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ทีอ่ยูส่าํหรบัการจดัสง่เอกสาร /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. ……………...………………….Website…..………………………….….…… 

    E-mail ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

ส่วนท่ี 2 นามผู้แทนใช้สิทธ์ิ / Representatives 

นามผู้แทนใช้สิทธ์ิในสภาอตุสาหกรรมฯ /The company’s representatives to act on behalf of the company    (กรอกชือ่ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

    ลาํดบัท่ี 1  นาย/นาง/นางสาว/ ..............................................................................................................          เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

      First       Mr./Mrs./Miss …………………………………………………………....................................     

                   E-mail……………………………………………………..เบอรม์อืถอื/Mobile Number………………………………..(เพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารโดยตรง) 

    ลาํดบัท่ี 2 นาย/นาง/นางสาว/ .................. ............................................................................................          เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

      Second  Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………......................................... 

                  E-mail……………………………………………………..เบอรม์อืถอื/Mobile Number………………………………..(เพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารโดยตรง) 

    ลาํดบัท่ี 3 นาย/นาง/นางสาว/ ...............................................................................................................          เลขบตัรประจาํตวัประชาชน   

       Third    Mr./Mrs./Miss …………………………………………………………..................................... 

        E-mail……………………………………………………………....เบอรม์อืถอื/Mobile Number………………………………..(เพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารโดยตรง) 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดอ่ืนๆ  /Other Detail  

   จาํนวนพนกังานรวมทัง้หมด /Total Number of Employees …………….คน  

   ประเภทธุรกจิ          ผูผ้ลติ              ผูจ้ดัจาํหน่าย             ผูนํ้าเขา้              ผูส้ง่ออก            อื่นๆ...........................................................................  

   Business Type        Manufacturer    Wholesaler              Importer             Exporter            Others………………………………………………......  

   ผลติภณัฑห์ลกั/บรกิาร/Category of Product/Service……………………………………………………………………………………………………….............. 

   ชือ่ผูป้ระสานงาน/Name of Coordinator....................................................E-Mail………………………………………เบอรม์อืถอื/Mobile Number…………….………... 

 

ส่วนท่ี 4 สมคัรเข้ากลุ่มอตุสาหกรรม และสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั/Apply to Industrial Club and Provincial Club    

**หากประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มอตุสาหกรรม/สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั ให้ระบช่ืุอกลุ่ม / จงัหวดั (มีค่าบาํรงุต่างหาก)** 

          ประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรม / Industrial Clubs ...................................................................................................................................   

          ประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั/Provincial Chapters .....................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

ใบสมัค รสมา ชิก /  A p p l i c a t i o n  f o r  M e m b e r s h i p         
สภาอุตส าหกรรมแ ห่งประ เทศไทย  

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

ลงชื่อตวับรรจง ......................................................................(ผูม้อีํานาจผูกพนับรษิทั) 

ตําแหน่ง/Position…………………………………….วนัที/่Date….………….......... 

 
ประทบัตราบรษิทั / Affixing the company’s seal 

 

F.T.I. No…………………... 

ตรา

ประทบั 



ใบสมคัรสมาชกิ  เริม่ใช ้วนัที ่1 ก.ค.63 

 

 

 

 

 

สามญั-โรงงาน  

 จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล  และประกอบอุตสาหกรรม โดยมโีรงงานทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ย โรงงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม (ใบอนุญาต  รง.4 / รง.2 / ใบรบัรอง การนิคมฯ) 

สามญั-สมาคมการค้า 

 เป็นสมาคมการคา้ทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย สมาคมการคา้ และมวีตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิ การประกอบอุตสาหกรรม 

สมทบ-นิติบุคคล 

 จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล แต่มไิด ้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

สมทบ-บุคคลธรรมดา 

 เป็นบุคคลธรรมดา ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนนิตบิุคคล  

 

  

 

วิธีการชาํระค่าสมาชิก / Payment Method 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูแ้นะนํา 

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

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

� ฝ่าย / สถาบนั ของ ส.อ.ท................................................................................................................. 

� ไมม่ ี

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                     ผูร้บัรอง                                                         (สาํหรบัสภาอุตสาหกรรมฯ) 

          ขา้พเจา้ ไดพ้จิารณาขอ้ความในใบสมคัรแลว้ครบถ้วน  และขอรบัรองวา่ผูส้มคัรรายน้ีมคีุณสมบตัคิรบถว้นในการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิตามระเบยีบ  

        และขอ้บงัคบัของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกประการ 

    

                                                                                                                                  ลงชื่อ ........................................................... 

                                                         (                                             ) 

                                                   นายทะเบยีน 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ชัน้ 8  อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์ เลขที ่2 ถนนนางลิน้จี ่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

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

Email: member@fti.or.th  

  

 สมคัรสมาชกิ และจ่ายผ่านเวบ็ไซต์สภาอุตสาหกรรม http://epayment.fti.or.th 

 เชค็สัง่จ่าย "สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย" / Cheque Enclosed Payable to "The Federation of Thai Industries"                    

 โอนเงนิเขา้บญัชสีภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ประเภทออมทรพัย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์เลขทีบ่ญัช ี009-1-70874 -5    

 ชาํระเงนิโดยใชใ้บ Pay-In-Slip ผ่านธนาคาร (ทางเจา้หน้าออกใบแจง้ค่าสมาชกิให)้   
   

คณุสมบติัของสมาชิก แบ่งตามประเภท ดงัน้ี 

 


