
 

 

ใบสมัครสมาชกิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
APPLICATION FOR MEMBERSHIP OF SAMUTSONGKHRAM CHAPTERS 

1.    ประเภทสมาชิก    
1.1         สามัญ - โรงงาน 
1.2         สามัญ - สมาคมการคา  
1.3         สมทบ – นิติบุคคล 
1.4         สมทบ – บุคคลธรรมดา 
2.    ชื่อ Name .........................................................        นิติบุคคล / Juristic                    บุคคลธรรมดา / Person                      

ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสาร  Forwarding Address              สํานักงาน  / Office                   โรงงาน /  Factory 
..................................................................................................................................................................  

3.    นามผูแทนใชสิทธิในสภาอุตสาหกรรมฯ / The company’s representatives to act on behalf of the company         
       ผูแทนลําดับที่ 1 นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 
       First Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position…………………………. 
       ผูแทนลําดับที่ 2  นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 
       Second Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position…………………………. 
       ผูแทนลําดับที่ 3  นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 
       Third Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position………………………….  
4.     นามผูแทนใชสิทธิในกลุมอุตสาหกรรม / The industrial club’s representatives to act on behalf of this industrial club      

        ผูแทนลําดับที่ 1 นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 

       First Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position…………………………. 
       ผูแทนลําดับที่ 2  นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 

       Second Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position…………………………. 
       ผูแทนลําดับที่ 3  นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 

       Third Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position………………………….  
5.    นามผูแทนใชสิทธิในสภาอุตสาหกรรมจังหวัด / The F.T.I. provincial chapter’s representatives to act on behalf of this  
        provincial chapter 

        ผูแทนลําดับที่ 1 นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 
       First Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position…………………………. 
       ผูแทนลําดับที่ 2  นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 
       Second Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position…………………………. 
       ผูแทนลําดับที่ 3  นาย/นาง/นางสาว..................................................ตําแหนง..................................... 
       Third Representative  Mr./Mrs./Miss……………………………………….Position…………………………. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ทุนจดทะเบียน / Register Capital ………….……บาท / Baht   สินทรัพยถาวร / Total Assets……………..…บาท / Baht. 6.     

จํานวนพนักงาน / Total Number of Employees…………………..คน ( ป พ.ศ................. ) 7.     
8.     ประเภทธุรกิจ              ผูผลิต            ผูจัดจําหนาย            ผูนําเขา             ผูสงออก            อื่น ๆ.......................... 
        Business Category        Manufacturer    Wholesaler                  Importer                 Exporter               Others…………………… 

9.      ผลิตภัณฑหลัก / บริการ / Category of Product / Service………………………………………………………………….. 
กําลังการผลิต / Capacity by unit…………………..ตอป ยอดจําหนาย/Sales/ในประเทศ/Domestic…………………..%         

สงออก / Export …………….….%         
 
 

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

       Signed with the seal (………………………….………) 
ตําแหนง / Position…………………………...……...…        

ประทับตราบริษัท     วันที่ / Date……………………………………………..  
 
 

ผูแนะนํา 
ชื่อบริษัท...................................................................... 
สมาชิกเลขท่ี................................................................ 
       ลงชื่อ....................................................................... 
              (......................................................................) 
                               ผูรับรอง 
  

ขาพเจา กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ในนามของบริษัท..............................................
สมาชิกเลขท่ี....................ไดพิจารณาขอความในใบสมัครน้ีแลวครบถวน และขอรับรองวาผูสมัครรายนี้มีคุณสมบัติ
ครบถวนในการสมัครเขาเปนสมาชิกตามระเบียบและขอบังคับของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยทุกประการ 
 กรณีเปนผูสมัครสมาชิกสมทบ – บุคคลธรรมดา ซึ่งเปนผูที่มีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เก่ียวกับ
อุตสาหกรรม โปรดระบุ................................................................................................................................................. 
 
 
       ลงชื่อ....................................................................... 
              (......................................................................) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1.   ประเภทสามัญ      2.   ประเภทสมทบ 

 1.1  สามัญ – โรงงาน     2.1 สมทบ – นิติบุคคล 
             1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน                1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปน 
     เปนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย       นิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย 

สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน                2.2 สมทบ – บุคคลธรรมดา              2. 
             3. งบกําไรขาดทุน                  1.  สําเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทาง 

สามัญ – สมาคม                                                                      วิชาการ หรือเทคโนโลยีเก่ียวกับ     1.2 
             1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน         อุตสาหกรรม 
    เปนสมาคมการคา                 2.  สําเนาทะเบียนบาน 
             2. รายช่ือสมาชิกสมาคม                                                        3.  สําเนาบัตรประชาชน  
   
อัตราคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาชิก 
  1.   สมาชิกสามัญ 
   1.1   เปนนิติบุคคล 
         - คาลงทะเบียน   500 บาท 
         - คาบํารุงประจําป              2,000 บาท / ป 
 1.2   เปนสมาคมการคา 

 - คาลงทะเบียน   500 บาท 
คาบํารุงประจําป              2,000 บาท / ป          - 

2.    สมาชิกสมทบ 
 2.1   เปนนิติบุคคล 
         - คาลงทะเบียน   500 บาท 
         - คาบํารุงประจําป              2,000 บาท / ป 
 2.2   เปนบุคคลธรรมดา 

 - คาลงทะเบียน   500 บาท 
         - คาบํารุงประจําป              2,000 บาท / ป 
   
 
 
 
        
 
 
 
 
 



 
 
 
 


	ใบสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

