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1. ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) .............................................................................................................................................................. 
    Company (Name Eng.) ........................................................................................................................................................ 
    ทะเบียนเลขท่ี / Commercial Registration number …………………………………………………………………………………………….. 
    ประเภทกิจการ / Under Category …………………………………………………………………………………………………………………….….. 

2. ผู้ติดต่อหลัก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................... ตำแหน่ง ..................................................... 
    Contact Name ……………………………………………………………………………………… Position …………………………………………….. 
    อีเมล / E-mail …………………………..………………………………..……….. โทรศัพท์มือถือ / Mobilb ……………………………..………… 
    ท่ีอยู่สำนักงาน / Office Address …………………………….……………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
    โทรศัพท์ / Tel. ………………………………………….………………..... โทรสาร / Fax. ……………………………………………………………… 
    Website …………………………………………………….…………………. E-mail ………………………………………………………………………... 

3. ผู้แทนกิจการ (Represented) 
   ชื่อ-สกุล (Name) …………………………………………………….……….. ตำแหน่ง (Position) …………………………………………………….. 
   ชื่อ-สกุล (Name) …………………………………………………….……….. ตำแหน่ง (Position) …………………………………………………….. 
   ชื่อ-สกุล (Name) …………………………………………………….……….. ตำแหน่ง (Position) …………………………………………………….. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยอย่างเคร่งครัด 
I assure that I will duly act according to Investor Thai Refrigeration Association regulations. 

 
 

ลงชื่อ Signature ………………………………………….. 
วันท่ี Date ………………../………………/………………. 

 
ส่วนของกรรมการสมาคมฯ ผู้รับรองการเป็นสมาชิก (Recommended By) : 

ชื่อ-สกุล (Name) ……………………………………………………………….. ตำแหน่ง (Position) …………………..………………………………….. 

อนุมัติรับเป็น Approve as  สมาชิกสามัญ Ordinary member  สมาชิกวิสามัญ Extraordinary member 

ลงชื่อ Signature ………………………………………….. 
วันท่ี Date ………………../………………/………………. 

ประทับตราบริษัท 
Company seal 

ประทับตราสมาคม 
Company seal 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมเคร่ืองทำความเย็นไทย 
Thai Refrigeration Association membership application form 
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4. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี .- 

  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองผู้แทนกิจการ 

  สำเนาใบจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

  สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า 

  สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้แทนกิจการ 

5. การชำระเงิน 
หากสมาคมฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะนำเข้าท่ีประชุมสมาคมฯ เพื่อขอมติรับรองจากคณะกรรมการสมาคมฯ  

จากนั้นจะมีหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกแจ้งกลับให้ทราบทางอีเมล แล้วจึงชำระค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้ 
ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมฯ 

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า  จำนวน 3,000  บาท 
ค่าบำรุงสมาชิกสามัญรายป ี  จำนวน  4,000  บาท 
ค่าบำรุงสมาชิกวิสามัญรายป ี  จำนวน  3,000  บาท 

➢ สมัครสมาชิกระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม    (ไตรมาส 1)   ค่าบำรุงสมาชิก   4,000     บาท 

➢ สมัครสมาชิกระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน   (ไตรมาส 2)   ค่าบำรุงสมาชิก   3,000     บาท 

➢ สมัครสมาชิกระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน (ไตรมาส 3)   ค่าบำรุงสมาชิก   2,000     บาท 

➢ สมัครสมาชิกระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม     (ไตรมาส 4)   ค่าบำรุงสมาชิก   1,000     บาท 

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

 
บัญชีธนาคาร  :   ไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา 

ชื่อบัญช ี  :   สมาคมเครือ่งทำความเย็นไทย  

ประเภทบัญชี  :   ออมทรัพย์  

เลขท่ีบัญชี   :   140-268244-6  

 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์) 
ณ ท่ีทำการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย  
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