
ใบสมัครสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 

วนัท่ี…………เดือน…………………พ.ศ………………                        เลขท่ี…………………. 

เรียน เลขาธิการสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………………….(ตําแหน่ง)…………….…………….……. 

(ช่ือ/สกลุ ภาษาองักฤษ) Mr./Mrs./Miss……………………………………..……...…..(Position)…………..……………..…… 

เจ้าของกิจการ โรงงาน/หจก./บริษัท…………………………………………………………………………………………………. 

ใบทะเบียนการค้าเลขท่ี…………….…………...………….สํานกังานเลขท่ี…………..……………….หมู่……………………..… 

ตรอก/ซอย…….………………..………ถนน……………….….…………….ตําบล/แขวง………………..….…………………... 

อําเภอ/เขต…………………………………..จงัหวดั…………………………………………รหสัไปรษณีย์………………………. 

โทรศพัท์………………………………………………..…………..โทรสาร…………………………………………..…………… 

Website…………………………………………………..(E-mail)……………………………………..…………………………. 

 ขอสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ประเภทสมาชิกสามญั  ดงัมีรายละเอียดของกิจการดงัตอ่ไปนี ้

 1.  ในกรณีที่เป็นโรงงานผู้ผลิต  โปรดใส่เคร่ืองหมาย หน้าข้อความที่ต้องการ  หรือเตมิข้อความให้สมบูรณ์  

ตามความเป็นจริง (ข้อใดไม่เก่ียวข้องให้ข้ามไป) 

1.1 เป็นโรงงานแปรรูปไม้ (ระบช่ืุอไม้)………………………………………..…………………………...………………………………………… 

1.2 เป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ประเภท 

  ชดุห้องนอน  ห้องครัว    ชดุรับแขก    โซฟา  

  ชดุสํานกังาน   ชดุรับประทานอาหาร   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………...…………………………………..…… 

1.3 เป็นผู้ผลติของใช้ในบ้าน / ของตกแตง่บ้าน  เช่น                                                    

  ของใช้ในครัว (Kitchenware)   กรอบรูป    ไม้แกะสลกั 

  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

1.4 เป็นผู้ผลติอปุกรณ์ชนิดตา่ง ๆ (Fittings) ท่ีใช้กบัเฟอร์นิเจอร์ เช่น อปุกรณ์ประเภท…………………….……………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 1.5  เป็นผู้ผลติ  สี   กาว   วีเนียร์พีวีซี   วีเนียร์ไม้ 

   วีเนียร์กระดาษ  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………..……………………….. 

 1.6    เป็นผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และตกแตง่ภายใน 

1.7  วตัถดิุบหลกัท่ีใช้ผลติภณัฑ์ คือ 

  ไม้เนือ้แข็ง (ระบช่ืุอไม้)……………………………………………..………………………………………….………...… 

  ไม้จากตา่งประเทศ (ระบช่ืุอไม้)………………………………………...………………………………………………….. 

  ไม้ยางพารา   ไม้แผน่เรียบ    หวาย   หนงัแท้ 

  หนงัเทียม    พลาสติก    เหลก็    ทองเหลือง 
  อลมิูเนียม    อลัลอยย์    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………….…………………………………...….. 

 1.8  การจําหน่าย                สง่ออก 100% (ระบปุระเทศ)……………………………..…………       จําหน่ายในประเทศ 100% 

                 จําหน่ายในประเทศและสง่ออก (ระบปุระเทศ)………….…………………………………………..…… 
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2.  ในกรณีที่เป็นผู้แทนจาํหน่าย  โปรดเตมิข้อความให้สมบูรณ์ในข้อที่ตรงกับธุรกจิของท่าน  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเตมิข้อใดไม่
เก่ียวข้องให้ข้ามไป 

2.1 เป็นตวัแทนนําเข้าเฟอร์นิเจอร์ประเภท……………………………………………………………………………………………………….. 

จากวสัด…ุ………………………………….…………………………………..จากประเทศ…………………….…………………………... 

2.2 เป็นตวัแทนสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ประเภท………………………………………………………………………………………………………. 

จากวสัด…ุ…………………………………………………….………………...จากประเทศ………………….…………………………….. 

2.3 เป็นตวัแทนนําเข้าไม้แปรรูป (ระบช่ืุอไม้)……………………………………………………………………………………………………... 

จากประเทศ……………………………………………………………………………….……………………………………………………... 

2.4 เป็นตวัแทนจําหน่ายวสัดปิุดผิว (ระบชุนิด)…………………………………………………………………………………………………... 

จากประเทศ………………………………………………………………………………….…………………………………………………... 

2.5 เป็นตวัแทนจําหน่ายเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากประเทศ…………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………... 

2.6 เป็นตวัแทนจําหน่ายเคร่ืองมือ  (Tools) และอปุกรณ์ (Fittings) ประเภท………………………….………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………... 

2.7 เป็นตวัแทนจําหน่ายสีท่ีในอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (ระบปุระเภทของสี)……………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………... 

2.8 เป็นตวัแทนจําหน่ายกาวท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (ระบปุระเภทของกาว)……………...……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

2.9 เป็นตวัแทนสนิค้าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (ระบสุนิค้า)………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………... 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 

  

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

ลงนาม……………………………………………………………………………  (เจ้าของกิจการพร้อมประทบัตราบริษัท) 
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*  ที่อยู่  (ตามที่ระบุในใบสมัคร) 
ภาษาองักฤษ  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

*ช่ือ – สกุล  พร้อมตาํแหน่งผู้บริหารที่ลูกค้าทัง้ไทยและต่างประเทศสามารถเจรจาธุรกิจได้    (ไม่เกิน 2 ท่าน) 
 

ภาษาไทย 

1. ................................................................................ 

ตําแหน่ง ...................................................................... 

2. ................................................................................ 

ตําแหน่ง ...................................................................... 

ภาษาอังกฤษ 

1. ................................................................................ 

ตําแหน่ง ...................................................................... 

2. ................................................................................ 

ตําแหน่ง ...................................................................... 

    

 

*  คาํจาํกัดความของผลิตภณัฑ์ / ธุรกิจ (ตามที่ระบุในใบสมัคร) 
ภาษาไทย  ………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

ภาษาองักฤษ ……………………………………………………….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

*  ช่ือ – สกุล ผู้เขียน / พมิพ์ข้อมูลในใบสมัคร (เพื่อสมาคมฯ ตดิต่อกลับ) ………………………………………… 

 

 



สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเม่ือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

1. ท่านจะได้รับข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาอตุสาหกรรมแขนงนี ้ในรูปของการจดัสมัมนาเชิงวิชาการในเร่ืองกฎหมายใหม่, 
การตลาด, การออกแบบ, AEC, การย้อมสีไม้หรือการเคลือบสี การบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร ฯลฯ ซึง่จะมีการจดัสมัมนาสลบักนัไป
ตามความเหมาะสม โดยไม่มีคา่ใช้จ่าย หรือในอตัราสมาชิก 

2. ท่านจะได้รับสิทธ์ิในการจองพืน้ท่ีก่อนผู้ ประกอบการทั่วไปและในราคาพิเศษสําหรับการเข้าร่วมงาน Thailand 

International Furniture Fair และ TFIC Factory Outlet  

3. ท่านจะได้รับสิทธ์ิในการร่วมลงโฆษณาใน Directory ของสมาคมซึ่งผลิตปีละ 1 เล่ม เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์สินค้า
ของสมาชิกสมาคมฯ ในอตัราสมาชิก 

4. นําสมาชิกชมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ จัดการเจรจาการค้า และร่วมออกงานแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์          
โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้ประสานขอการสนบัสนนุตามความเหมาะสมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อตุสาหกรรม เป็นต้น  

5. ทา่นจะได้รู้จกัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนั จากการเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจําปี  

6. ขา่วสารความเคล่ือนไหว ด้านการตลาดทัง้ในและนอกประเทศ 

7. ทา่นจะได้รับข้อมลูตวัเลขการสง่ออกสนิค้าเฟอร์นิเจอร์ 
8. ทา่นจะได้รับขา่วสารเช่น ประกาศกฎ / ระเบียบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
9. ทา่นจะได้รับขา่วสารทัว่ไปเป็นประจําทกุเดือนในรูปของรายงานการประชมุ 

10.  ท่านสามารถร้องเรียน อุปสรรค ปัญหา อันเน่ืองมาจากการประกาศ กฎ ระเบียบ ของทางราชการซึ่งในหลกัปฏิบัต ิ      

มีผลกระทบกบัอตุสาหกรรมของทา่น โดยแจ้งผา่นไปยงัสมาคมฯ เพ่ือทางสมาคมจกัดําเนินการหรือประสานงาน ตอ่ไป 

 

เอกสารตา่งๆ ท่ีทา่นได้รับจะทําให้บริษัทของทา่นได้ทราบขา่วสารทนัเหตกุารณ์อยูเ่สมอ ทําให้ทา่นได้เปรียบผู้ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 
 

 ค่าบาํรุง   โรงงาน/หจก./บริษัท  สมคัรสมาชิกสามญั เสียคา่บํารุงสมาคมฯ ดงันี ้

  -  คา่บํารุงปีละ          3,364.49 บาท 

  -  ภาษีมลูคา่เพิ่ม             235.51 บาท 

   รวม         3,600.00 บาท 
 

กรุณาเขียนเช็คสัง่จ่าย “สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย” สง่ทางไปรษณีย์พร้อมทัง้แนบท่ีอยูสํ่าหรับ ออกใบกํากบัภาษีให้ด้วย หรือ 

ในกรณีท่ีท่านต้องการโอนเงินผ่านธนาคาร  กรุณาโอนผ่าน  ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม็กซ์แวลู หลักส่ี ประเภทออมทรัพย์      

เลขที่บัญชี 849-2-02595-0  ช่ือบัญชี สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย (กรณีโอนข้าม จังหวัด ท่านต้องชําระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีธนาคารกําหนด) เม่ือโอนเงินเรียบร้องแล้ว กรุณา Fax ใบนําฝากพร้อมท่ีอยูสํ่าหรับออกใบกํากบัภาษีให้สมาคมฯ ทราบด้วย 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 โปรดกรอกใบสมคัรให้ละเอียด พร้อมลายเซน็เจ้าของกิจการและประทบัตราบริษัททกุใบ 

 สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.20)   

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

 สําเนา รง. 4 ในกรณีท่ีเป็นโรงงานผู้ผลติ 

 



ขัน้ตอนการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

 

1. กรอกแบบฟอร์มในทกุคําถามท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมคัร (สําเนา) ตามท่ีระบไุว้ 

2. ส่งใบสมคัรท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้บริหารสูงสดุลงนาม พร้อมประทบัตรา พร้อมสําเนาเอกสารประกอบการ
สมคัร (ท่ีเซ็นรับรองสําเนาทกุแผ่น) แนบโบชวัร์ หรือแคตตาลอ็ค (ถ้ามี) แล้วสง่ให้สมาคมฯทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่หวั
กระดาษ 

3. เม่ือสมาคมฯ ได้รับใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบการสมคัรครบถ้วน ผู้จดัการสมาคมจะนําเร่ืองเสนอต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชมุประจําเดือน (ประชมุเดือนละครัง้ ถ้าไมมี่อะไรขดัข้องจะประชมุวนัพธุ ท่ี 

2 ของเดือน) 

4. เม่ือท่ีประชมุมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่แล้ว ทางเจ้าหน้าท่ีสมาคมจะมีจดหมายแจ้งให้ท่านทราบพร้อมขอเรียกเก็บ
เงินคา่บํารุงสมาคมฯ โดยออกใบแจ้งหนี ้(Invoice) แนบไปพร้อมจดหมายดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 


