ใบสมัครสมาชิกสมาคมเฟอร์ นิเจอร์ ไทย
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ………………

เลขที่………………….

เรี ยน

เลขาธิการสมาคมเฟอร์ นิเจอร์ ไทย
ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว…………………………………………………….(ตําแหน่ง)…………….…………….…….
(ชื่อ/สกุล ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss……………………………………..……...…..(Position)…………..……………..……
เจ้ าของกิจการ โรงงาน/หจก./บริ ษัท………………………………………………………………………………………………….
ใบทะเบียนการค้ าเลขที่…………….…………...………….สํานักงานเลขที่…………..……………….หมู่……………………..…
ตรอก/ซอย…….………………..………ถนน……………….….…………….ตําบล/แขวง………………..….…………………...
อําเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด…………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….
โทรศัพท์………………………………………………..…………..โทรสาร…………………………………………..……………
Website………………………………………………….. (E-mail)……………………………………..………………………….
ขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสมาชิกสามัญ ดังมีรายละเอียดของกิจการดังต่อไปนี ้
1. ในกรณีท่ เี ป็ นโรงงานผู้ผลิต โปรดใส่ เครื่ องหมาย หน้ าข้ อความที่ต้องการ หรื อเติมข้ อความให้ สมบูรณ์
ตามความเป็ นจริง (ข้ อใดไม่ เกี่ยวข้ องให้ ข้ามไป)
1.1 เป็ นโรงงานแปรรู ปไม้ (ระบุชื่อไม้ )………………………………………..…………………………...…………………………………………
1.2 เป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ประเภท
 ชุดห้ องนอน

 ห้ องครัว

 ชุดรับแขก

 โซฟา

 ชุดสํานักงาน

 ชุดรับประทานอาหาร

 อื่น ๆ (ระบุ)………………………...…………………………………..……

1.3 เป็ นผู้ผลิตของใช้ ในบ้ าน / ของตกแต่งบ้ าน เช่น
 ของใช้ ในครัว (Kitchenware)  กรอบรูป

 ไม้ แกะสลัก

 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………………......
1.4 เป็ นผู้ผลิตอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ (Fittings) ที่ใช้ กบั เฟอร์ นิเจอร์ เช่น อุปกรณ์ประเภท…………………….……………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
1.5 เป็ นผู้ผลิต

 สี

 กาว

 วีเนียร์ พีวีซี

 วีเนียร์ ไม้

วีเนียร์ กระดาษ  อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………..………………………..

1.6  เป็ นผู้ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ และตกแต่งภายใน
1.7 วัตถุดิบหลักที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ คือ
 ไม้ เนื ้อแข็ง (ระบุชื่อไม้ )……………………………………………..………………………………………….………...…
 ไม้ จากต่างประเทศ (ระบุชื่อไม้ )………………………………………...…………………………………………………..
 ไม้ ยางพารา
 ไม้ แผ่นเรี ยบ
 หวาย
 หนังแท้
 หนังเทียม
 พลาสติก
 เหล็ก
 ทองเหลือง
 อลูมิเนียม
 อัลลอยย์
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………….…………………………………...…..
1.8 การจําหน่าย
 ส่งออก 100% (ระบุประเทศ)……………………………..…………  จําหน่ายในประเทศ 100%
 จําหน่ายในประเทศและส่งออก (ระบุประเทศ)………….…………………………………………..……
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2. ในกรณีท่ ีเป็ นผู้แทนจําหน่ าย โปรดเติมข้ อความให้ สมบูรณ์ ในข้ อที่ตรงกับธุรกิจของท่ าน หรื อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมข้ อใดไม่
เกี่ยวข้ องให้ ข้ามไป
2.1 เป็ นตัวแทนนําเข้ าเฟอร์ นิเจอร์ ประเภท………………………………………………………………………………………………………..
2.2
2.3
2.4
2.5

จากวัสดุ…………………………………….…………………………………..จากประเทศ…………………….…………………………...
เป็ นตัวแทนส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ประเภท……………………………………………………………………………………………………….
จากวัสดุ……………………………………………………….………………...จากประเทศ………………….……………………………..
เป็ นตัวแทนนําเข้ าไม้ แปรรูป (ระบุชื่อไม้ )……………………………………………………………………………………………………...
จากประเทศ……………………………………………………………………………….……………………………………………………...
เป็ นตัวแทนจําหน่ายวัสดุปิดผิว (ระบุชนิด)…………………………………………………………………………………………………...
จากประเทศ………………………………………………………………………………….…………………………………………………...
เป็ นตัวแทนจําหน่ายเครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ จากประเทศ…………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...

2.6 เป็ นตัวแทนจําหน่ายเครื่ องมือ (Tools) และอุปกรณ์ (Fittings) ประเภท………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...
2.7 เป็ นตัวแทนจําหน่ายสีที่ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ (ระบุประเภทของสี)……………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...
2.8 เป็ นตัวแทนจําหน่ายกาวที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ (ระบุประเภทของกาว)……………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...
2.9 เป็ นตัวแทนสินค้ าอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ (ระบุสนิ ค้ า)………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม…………………………………………………………………………… (เจ้ าของกิจการพร้ อมประทับตราบริษัท)
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* ที่อยู่ (ตามที่ระบุในใบสมัคร)
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
*ชื่อ – สกุล พร้ อมตําแหน่ งผู้บริหารที่ลูกค้ าทัง้ ไทยและต่ างประเทศสามารถเจรจาธุรกิจได้ (ไม่ เกิน 2 ท่ าน)

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1. ................................................................................
ตําแหน่ง ......................................................................
2. ................................................................................
ตําแหน่ง ......................................................................

1. ................................................................................
ตําแหน่ง ......................................................................
2. ................................................................................
ตําแหน่ง ......................................................................

* คําจํากัดความของผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจ (ตามที่ระบุในใบสมัคร)
ภาษาไทย ………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
ภาษาอังกฤษ ……………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
* ชื่อ – สกุล ผู้เขียน / พิมพ์ ข้อมูลในใบสมัคร (เพื่อสมาคมฯ ติดต่ อกลับ) …………………………………………

สิทธิประโยชน์ ท่ ที ่ านจะได้ รับเมื่อสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ
1. ท่านจะได้ รับสิทธิ์ในการจองพื ้นที่ก่อนผู้ประกอบการทัว่ ไปและในราคาพิเศษ (10-30%) สําหรับการเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าที่
ทางสมาคมฯ จัดขึ ้น หรื อ ร่วมมือกับหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้ า STYLE
2. ท่านจะได้ รับสิทธิ์ในการร่วมลงโฆษณาใน Directory ของสมาคมซึง่ ผลิตปี ละ 1 เล่ม เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าของ
สมาชิกสมาคมฯ ในอัตราสมาชิก
3. ท่านจะได้ รับข่าวสารเกี่ ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแขนงนี ้ ในรู ปของการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในเรื่ องกฎหมายใหม่,
การตลาด, การออกแบบ, AEC, การย้ อมสีไม้ หรื อการเคลือบสี การบํารุงรักษาเครื่ องจักรฯลฯ ซึง่ จะมีการจัดสัมมนาสลับกันไป
ตามความเหมาะสม โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย หรื อในอัตราสมาชิก
4. ท่านสามารถยื่นขอสมัครบัตร APEC Card ผ่านทางสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯ ออกใบรับรองการเป็ น
สมาชิกสมาคมฯ ใช้ ประกอบในเอกสารการยื่นสมัครบัตร (APEC Card : บัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคเป็ นเสมือนวีซ่า ซึง่ ผู้ถือบัตรฯ
สามารถใช้ ควบคูก่ บั หนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางเข้ าดินแดนของประเทศสมาชิกเอเปคที่เข้ าร่ วมโครงการนี ้ ในการติดต่อธุรกิจระยะสันได้
้ โดยไม่ต้องขอวีซา่ อีก
โดยบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปคเกิดขึน้ มาจากความคิดริ เริ่ มของที่ประชุมกลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจใน เอเชีย - แปซิฟิค (Asia - Pacific
Economic Cooperation หรื อ APEC) ซึง่ บัตรเดินทางนี ้จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายสําหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทาง ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอวีซ่า
และขันตอนในการเข้
้
าเมือง ปั จจุบนั มีสมาชิกเอเปค จํานวน 19 เขตเศรษฐกิจ เข้ าร่ วมโครงการบัตรเดินทางฯ ได้ แก่ ออสเตรเลีย บรู ไน ชิลี จีน ฮ่องกง
อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิ ลปิ ปิ นส์ ปาปั วนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้ หวัน เวียดนาม เม็กซิโก และรัสเซีย)

5. นําสมาชิกชมงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศ จัดการเจรจาการค้ า และร่วมออกงานแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์
โดยสมาคมฯ จะเป็ นผู้ประสานขอการสนับสนุนตามความเหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นต้ น
6. ท่านจะได้ ร้ ูจกั ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากการเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี
7. ข่าวสารความเคลื่อนไหว ด้ านการตลาดทั้งในและนอกประเทศ
8. ท่านจะได้ รับข้ อมูลตัวเลขการส่งออกสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์
9. ท่านจะได้ รับข่าวสารเช่น ประกาศกฎ / ระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
10. ท่านจะได้ รับข่าวสารทัว่ ไปเป็ นประจําทุกเดือนในรูปของรายงานการประชุม
11. ท่านสามารถร้ องเรี ยน อุปสรรค ปั ญหา อันเนื่องมาจากการประกาศ กฎ ระเบียบ ของทางราชการซึง่ ในหลักปฏิบตั ิ
มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมของท่าน โดยแจ้ งผ่านไปยังสมาคมฯ เพื่อทางสมาคมจักดําเนินการหรื อประสานงานต่อไป
เอกสารต่างๆ ที่ทา่ นได้ รับจะทําให้ บริ ษัทของท่านได้ ทราบข่าวสารทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ ทําให้ ทา่ นได้ เปรี ยบผู้ที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิก

ค่ าบํารุ ง โรงงาน/หจก./บริษัท สมัครสมาชิกสามัญ เสียค่าบํารุงสมาคมฯ ดังนี ้
- ค่าบํารุงสมาชิกปี ละ
- ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ( Vat 7% )
รวม

3,364.49
235.51
3,600.00

บาท
บาท
บาท

กรุณาเขียนเช็คสัง่ จ่าย “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนไทย” ส่งทางไปรษณีย์พร้ อมทังแนบที
้
่อยูส่ ําหรับ ออกใบกํากับภาษี ให้ ด้วย
หรื อในกรณีที่ทา่ นต้ องการโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาโอนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม็กซ์ แวลู หลักสี่ ประเภทออมทรั พย์
เลขที่บญ
ั ชี 849-2-02595-0 ชื่อบัญชี สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนไทย (กรณีโอนข้ ามจังหวัด ท่านต้ องชําระค่าธรรมเนียม
ตามที่ธนาคารกําหนด) เมื่อโอนเงินเรี ยบร้ องแล้ ว กรุณา Fax ใบนําฝากพร้ อมที่อยูส่ าํ หรับออกใบกํากับภาษี ให้ สมาคมฯ ทราบด้ วย





เอกสารประกอบการสมัคร
โปรดกรอกใบสมัครให้ ละเอียด พร้ อมลายเซ็นเจ้ าของกิจการและประทับตราบริ ษัททุกใบ
สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท
สําเนา รง. 4 ในกรณีที่เป็ นโรงงานผู้ผลิต (ถ้ ามี)

ขัน้ ตอนการสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ
1. กรอกแบบฟอร์ มในทุกคําถามที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน พร้ อมเตรี ยมเอกสารประกอบการสมัคร (สําเนา) ตามที่ระบุไว้
2. ส่งใบสมัครที่กรอกเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีผ้ ูบริ หารสูงสุดลงนาม พร้ อมประทับตรา พร้ อมสําเนาเอกสารประกอบการ
สมัคร (ที่เซ็นรับรองสําเนาทุกแผ่น) แนบโบชัวร์ หรื อแคตตาล็อค (ถ้ ามี) แล้ วส่งให้ สมาคมฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่หวั
กระดาษ
3. เมื่อสมาคมฯ ได้ รับใบสมัครพร้ อมเอกสารประกอบการสมัครครบถ้ วน ผู้จดั การสมาคมฯ จะนําเรื่ องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ในการประชุมประจําเดือน (ประชุมเดือนละครัง้ ถ้ าไม่มีอะไรขัดข้ องจะประชุมทุกพุธ
ที่ 2 ของเดือน)
4. เมื่อที่ประชุมมีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่แล้ ว ทางเจ้ าหน้ าที่สมาคมจะมีจดหมายแจ้ งให้ ท่านทราบพร้ อมขอเรี ยกเก็บ
เงินค่าบํารุงสมาคมฯ โดยออกใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) แนบไปพร้ อมจดหมายดังกล่าว

