
ใบสมคัรสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ   
 

 

 

 

ประเภทสมาชิก 1. สามญั    1.1 สามญั-โรงงาน  1.2 สามญั-สมาคมการคา้       

2. สมทบ    2.1 สมทบ-นิตบิุคคล 2.2 สมทบ-บุคคลธรรมดา                                        
ส่วนท่ี 1 ช่ือและท่ีอยู่ในการจดัส่งเอกสาร  

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล ………………………………………………………. 
    ชื่อ   นิตบิุคคล ……………………………………………………………………………………………................................................................ 
                          บุคคลธรรมดา ……………………………………………………………………………………………………………………………............. 
    ชื่อนิตบิุคคล-บุคคลธรรมดา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. ..........................................               
ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัส่งเอกสาร  

    เลขที ่……........................ หมู่ที ่.……............. ตรอก/ซอย ……………………. ถนน …………………........ แขวง/ต าบล ………………………............... 
    เขต/อ าเภอ ……………………………........................... จงัหวดั ………………………….............……....... รหสัไปรษณีย ์...............…………………..… 
    โทรศพัท.์ …………………………………………......….. โทรสาร ……………...……………......... ……....... เวบ็ไซต…์..………………………….….…… 
    อเีมล…์…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
ส่วนท่ี 2 นามผู้แทนใช้สิทธ์ิ  

นามผู้แทนใช้สิทธ์ิในสภาอตุสาหกรรมฯ (กรอกชื่อทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

    ล าดบัท่ี 1  นาย/นาง/นางสาว/ ............................................................ ..................................................          เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

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

                   E-mail………………………………………… ................…………..เบอรม์อืถอื......……………………….....………..(เพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารโดยตรง) 
    ล าดบัท่ี 2 นาย/นาง/นางสาว/ .................. ............................................................................................          เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

      Second  Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………......................................... 
                  E-mail………………………………………….................…………..เบอรม์อืถอื......……………………….....………..(เพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารโดยตรง)     
ล าดบัท่ี 3 นาย/นาง/นางสาว/ ......................................................................................... ......................          เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   

       Third    Mr./Mrs./Miss …………………………………………………………..................................... 
                  E-mail………………………………………….................…………..เบอรม์อืถอื......……………………….....………..(เพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารโดยตรง)     
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดอ่ืนๆ   
   จ านวนพนักงานรวมทัง้หมด …………….คน  
   ประเภทธุรกจิ          ผูผ้ลติ              ผูจ้ดัจ าหน่าย             ผูน้ าเขา้              ผูส้่งออก            อื่นๆ.................................................................... .......  
   ผลติภณัฑห์ลกั/บรกิาร ……………………………………………………………………………………………...........................................…………................ 
   ชื่อผูใ้หข้อ้มลู.........................................................................................E-Mail……………………….....………………......เบอรม์อืถอื.............………...…….....…….... 
   โปรดกรอกขอ้มลูบรษิทัเพื่อประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารเฉพาะดา้น 

   ชื่อผูป้ระสานงานฝ่ายการตลาด...............................................................E-Mail……………………….......…………......…..เบอรม์อืถอื.............………...…….....…....... 
   ชื่อผูป้ระสานงานฝ่ายทรพัยากรบุคคล.....................................................E-Mail……………………….......…………......…..เบอรม์อืถอื.............………...…….....…….. 

 

    ส่วนท่ี 4 สมคัรเข้ากลุ่มอตุสาหกรรม และสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั                           ส่วนท่ี 5 ผู้มีอ านาจลงนามและประทบัตราบริษทั 
     **ส าหรบัค่าสมาชกิจะเรยีกเกบ็หลงัจากกลุ่ม / จงัหวดัอนุมตัสิมาชกิแลว้**  
     (โปรดระบุชือ่กลุ่ม / จงัหวดั) 

           สมคัรเป็นสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรม..................................................       
        

 

           สมคัรเป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั .......................................... 
 
 

ใ บ ส มัค ร ส มา ชิ ก   
ส ภา อุต สา ห กร ร ม แ ห่ง ป ระ เทศ ไ ทย  

.......................................................................... 
ลงชื่อตวับรรจง .................................................................. 

ต าแหน่ง …………………………………….วนัที ่….…………........ 
 

ประทบัตรา 
(ถา้มี) 

ดูรายชื่อกลุ่มไดท้ี ่https://bit.ly/3mOORTu                                        
 

หมายเลขสมาชกิ 
 

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

https://bit.ly/3mOORTu


ใบสมคัรสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ   
 

 
 

 
 

สามญั-โรงงาน  

• จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในประเทศ และประกอบธุรกจิดา้นอุตสาหกรรม 
สามญั-สมาคมการค้า 

• เป็นสมาคมการคา้ทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยสมาคมการคา้ และมวีตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสรมิ การประกอบอุตสาหกรรม 
สมทบ-นิติบุคคล 

• จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในประเทศ และประกอบธุรกจิการคา้ / ใหบ้รกิาร 
สมทบ-บุคคลธรรมดา 

• เป็นบุคคลธรรมดา หรอืจดทะเบยีนการคา้พาณิชย ์

                  
            ช่องทางการยื่นใบสมคัร                                                                           สิทธิประโยชน์สมาชิก 

• สแกนส่งทางอเีมล ์member@fti.or.th 
• ส่งทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ส านักงาน ถงึฝ่ายทะเบยีนสมาชกิ 

• ยื่นใบสมคัรไดท้ีส่ านักงานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
• และส านักงานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 

 

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

 

ผู้แนะน า 
 กลุ่มอุตสาหกรรม............................................................................................................................. 
 สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั.................................................................................................................... 
 ฝ่าย / สถาบนั ของ ส.อ.ท................................................................................................................. 
 ไม่ม ี

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

                                                                                                    ผูร้บัรอง                                                       (ส าหรบัเจ้าหน้าทีส่ภาอุตสาหกรรมฯ) 
 

          ขา้พเจา้ ไดพ้จิารณาขอ้ความในใบสมคัรแลว้ครบถ้วน  และขอรบัรองว่าผูส้มคัรรายนี้มคีุณสมบตัคิรบถว้นในการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิตามระเบยีบ  
        และขอ้บงัคบัของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกประการ      
       
 
                                                                                                                             
    
 

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

คณุสมบติัของสมาชิก แบ่งตามประเภท ดงัน้ี 

 

ลงชื่อ ..................................................... 
(                                             ) 

นายทะเบยีน 

ลงชื่อ ..................................................... 
(                                             ) 

เจา้หน้าทีง่านทะเบยีน 
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