ใบสมัครสมาชิก
วันที่………………………………….

 สมาชิกประเภทบริษทั /นิตบิ ุคคล (กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้วน เพือ่ สิทธิประโยชน์ของบริษทั )
ชื่อสถานประกอบการ………………...………………………......……..…...…....…………….……(โปรดระบุ บมจ./บจก./หจก.)
Name…………………………………………………………......…......………(Name of Company Limited/Limited Partnership)
ที่อยูท่ ี่จดทะเบียน (ตามใบกากับภาษี) และจัดส่งเอกสาร
….…………………………………………………………….………………………………………………….…………...………
Register Address ……………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์/ Tel. …………………...……………………………โทรสาร/ Fax……………………….………………….…..……….
บุคคลทีต่ ดิ ต่ อและให้ จดั ส่ งเอกสาร
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………..……….…….……
โทรศัพท์/ Tel. …………………………………………… โทรสาร/ Fax ………………………….………………….…..……….
Website :…………………………………………………….. E-mail address : ………………….…………………….……….…
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทธุรกิจ  การผลิต
 การบริ การ
 ซื้ อมาขายไป
 รับจ้างผลิต
 มีตราสิ นค้าเป็ นของตนเอง
2. ทุนจดทะเบียน……………………………………  ทุนในประเทศ ….……...……%  ทุนต่างประเทศ .…….……..…%
3. ผลิตภัณฑ์หลัก / Main Product
(1) …………………………………………………………….………... ตราสิ นค้า …….…………………….………………
(2) …………………. ……………………………….………………… ตราสิ นค้า…………………………………………...
4. กาลังการผลิต/ปี …………………...……… จานวนส่งออก………..…………... % จานวนพนักงาน…………………….. คน
5. ชื่อผูแ้ ทนบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารและผูป้ ระสานงาน)
1. นาย/นาง/นางสาว………………………………..………………….. ตาแหน่ง……………...…………………..…….…..…
Mr./Mrs./Miss…………...……………………………...………….. E-mail. : …………...………………...……………..
2. นาย/นาง/นางสาว……………………….……………….………….. ตาแหน่ง……………...…………….……..………..…
Mr./Mrs./Miss…………...……………………..…………………… E-mail : …………...………………...…………....….
3. นาย/นาง/นางสาว……………………….…………….…………….. ตาแหน่ง……………...…………………..…….…..…
Mr./Mrs./Miss…………...……………………………..…………… E-mail : ……………...………………...………….…

 สมาชิกประเภทบุคคล
ชื่อ-สกุล.(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...………………………………………………………………….
Name (Mr./ Mrs./ Miss) …………………………………………………………………………….………………………….……
สถานที่ติดต่อ/ ที่อยูป่ ัจจุบนั …………………………………………………………….…………………………………................
โทรศัพท์…………………………………………….…………….โทรสาร…..………………………..………….………...………
E-mail Address : ………………………………………………………………………..…………………….…………………...…
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
เลขที่สมาชิก………….……...……
วันที่……………….……………….

ลงชื่อ…………...……………….………. Sign Name
(…………….…………..…………..)
ตาแหน่ง ………….….………………….….. Position
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สิทธิประโยชน์ สมาชิก
1) การให้บริ การศูนย์ธุรกรรมเพื่อการผลิต
 ขอรั บสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี มาตรา 12 ของกรมศุลกากร
 การเชื่ อมโยงอุตสาหกรรม ระหว่ างผู้ผลิต
2) การให้บริ การศูนย์ส่งเสริ มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ขอรั บการสนับสนุนกองทุน
 ให้ คาปรึ กษาแนะนาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3) การได้รับส่ วนลดค่าบริ การต่าง ฯ
 บริ การทดสอบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ ปฏิบัติการและมาตรฐาน**
 บริ การสอบเทียบและทดสอบเครื่ องมือวัดจากศูนย์ ปฏิบัติการและมาตรฐาน**
 บริ การฝึ กอบรม In House Training และ Public Training และจัดสัมมนาจากศูนย์ วิชาการ
4) การให้บริ การฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก Intelligence Unit (IU)
 ได้ รับเผยแพร่ รายชื่ อ และธุรกิจการค้ าของบริ ษัทสมาชิ ก
 ข้ อมูลภาวะอุตสาหกรรม
5) การได้รับข่าวสารจากสถาบัน
 วารสาร E&E Focus
 ข่ าวสาร ข้ อมูลการประชุม สัมมนา และเอกสารทางวิชาการต่ าง ๆ

นิตบิ ุคคล

บุคคล



-



-





-



















6) การขอรับบริ การอื่น ๆ ที่สถาบันฯ จัดดาเนินการเพื่อสมาชิ ก


** ยอดรวมก่อน VAT ต่อใบเสนอราคามากกว่า 3,000 บาทลด 3% และมากกว่า 15,000 บาทลด 5% (R&D/PRETEST ไม่ร่วมรายการ)

เอกสารประกอบการสมัคร
1) ประเภทนิติบุคคล

2) ประเภทบุคคล

-

สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์หรื อสาเนาใบทะเบียนการค้า
สาหนาหนังสื อรับรองบริ ษทั
สาเนาใบ ภ.พ. 20
สาเนาบัตรประชาชน

อัตราค่ าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
1) ประเภทนิติบุคคล : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท/ปี
รวมเป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2) ประเภทบุคคล : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ไม่มี) : ค่าธรรมเนียมรายปี 100 บาท/ปี

วิธีการชาระค่ าสมาชิก
 เงินสด
 เช็คสั่งจ่ายในนาม “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”
 โอนเงินเข้าบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาบางลาพู
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 003-2-66608-4
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภายใต้ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็ นองค์ การสถานสาธารณกุศลลาดับที่ 333
ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ตามมาตรา 47(7)(ข) จึงไม่ อยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ำย
หมายเหตุ :
- สามารถส่ งเอกสารการสมัครสมาชิ กและหลักฐานการชาระเงินได้ ที่ E-mail : Lajira@thaieei.com หรื อติดต่ อโทร. 02-2807272 ต่ อ 8141
- กรณี ชาระเงินโดยเงินสดหรื อเช็ค ณ ที่ทาการสานักงานใหญ่ สถาบันฯ จะออกใบเสร็ จรั บเงิน/ใบกากับภาษีให้ ทันที
- กรณี ชาระเงินโดยโอนเงินเข้ าบัญชี สถาบัน ฯ จะจัดส่ งใบเสร็ จรั บ/ใบกากับภาษี ให้ ตามชื่ อและที่อยู่ที่ให้ ไว้ เมื่อสถาบันฯ ได้ รับแจ้ ง การชาระเงินแล้ ว
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