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 เลขท่ีกระทรวงพาณิชย 

 

1) ช่ือบริษัท (ภาษาไทย)  ………………………………………...………………………… 

                        (English)............................................................................................................ 
 

 

 

  

          สํานักงาน         โรงงาน 

 

2) สถานท่ีตั้ง  :   (ภาษาไทย) เลขที ่………….. หมู .......…. นิคมอุตสาหกรรม...................................................... ซอย................................ 

 ถนน …………………………...      แขวง/ตําบล...............................….…... เขต/อําเภอ …………………..…..………… 

        จังหวัด ………………..……..      รหัสไปรษณีย ………………….………. โทรศัพท .........................................………. 

        โทรสาร …………………………………  

 (English) No ……… Moo …….. Industrial Estate  ……………………….…………………... Soi …….……………...  

 Road ………………………. Sub-District …………………….…….  District ………….………………………..……... 

 Province …………………………………  Post code ………………… 

           Web site ………………………………………………………………………………………………………………………...………  

- ท่ีอยู สําหรับจัดสงเอกสาร/จดหมาย   ที่อยูเหมือนขางตน              อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 

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

ท่ีอยู สําหรับออกใบกํากบัภาษ ี   ที่อยูเหมือนขางตน               อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……………………... 

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

3) บุคคลผูสามารถติดตอได 

3.1) ผูบริหารระดับสูง  ชื่อ (ภาษาไทย).................................................................................... ตําแหนง (ภาษาไทย)............................................... 

  Name (English)………...........……...…………………………..…... Position (English).................................................. 

  E-mail ………………………………………………เบอรติดตอโทรศัพท...............................โทรสาร............................ 

3.2) ผูประสานงาน          ชื่อ (ภาษาไทย).................................................................................... ตําแหนง (ภาษาไทย)............................................... 

       ฝายทรัพยากรบุคคล Name (English)………...........……...…………………………..…... Position (English).................................................. 

  E-mail ………………………………………………เบอรติดตอโทรศัพท...............................โทรสาร............................ 

3.3) ผูประสานงาน         ชื่อ (ภาษาไทย).................................................................................... ตําแหนง (ภาษาไทย)............................................... 

        ฝายโรงงาน Name (English)………...........……...…………………………..…... Position (English).................................................. 

  E-mail ………………………………………………เบอรติดตอโทรศัพท...............................โทรสาร............................ 

3.4) ผูประสานงานอื่นๆ ชื่อ (ภาษาไทย).................................................................................... ตําแหนง (ภาษาไทย)............................................... 

  Name (English)………...........……...…………………………..…... Position (English).................................................. 

  E-mail ………………………………………………เบอรติดตอโทรศัพท...............................โทรสาร............................ 

 

สําหรับเจาหนาท่ี 
สมาชิกเลขที่ .......................... 

อนุมัติการเปนสมาชิก 

                  ไมอนุมัติการเปนสมาชิก 

(......................................) 
ผูอนุมัติ 

วันที่อนุมัติ........................................... 
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 4)    สัดสวนผูถือหุน   ไทย .......………... % ตางชาติ …............... % สัญชาติของผูถือหุนใหญ…………………………………………….. 

             ระบุช่ือบริษัทตนสังกัด ............................................................... 

 5)    ประเภทอุตสาหกรรม 

  อุตสาหกรรมหลัก 

 ผูประกอบรถยนต 

 ผูผลิตช้ินสวนรถยนต                      1st Tier             2nd Tier           3rd Tier 

 ผูผลิตช้ินสวนอะไหลทดแทน (REM) 

 ผูประกอบรถจักรยานยนต 

 ผูผลิตช้ินสวนรถจักรยานยนต         1st Tier            2nd Tier           3rd Tier 

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

 เหล็ก     พลาสติก                   ยาง                 อิเล็กทรอนิกส        แกวและกระจก 

 ผาและเครื่องหนงั     เครื่องจักรกล/เครื่องมือ   แมพิมพ                 อุปกรณจับยึดช้ินงาน 

อื่นๆ  (โปรดระบุ)..........................................................................................................................................................................................  

 6)    กระบวนการผลิต 

             Casting       Forging                     Pressing            Plastic Parts  

  Rubber Parts  Machining                Heat Treatment        Surface Treatment 

  Spraying-Painting  Welding            Trim        Others……………………………………………. 

7)    ประเภทผลิตภณัฑ 

  Accessories  Engine       Suspension& Brake  Body 

  Exterior  Electronic               Interior   Drive, Transmission& Steering 

 

8) ระบบการรับรองคุณภาพท่ีไดรับใบรับรอง 

        ISO/TS16949  ISO/TS17025      ISO 9001   ISO 14001    

           OHSAS 18001 (TIS 18001) 
  

          9)     ผลิตภัณฑหลกัและกําลังการผลิต 

  1. ..........................................……../..............................ช้ินตอป 2. .................................................../..............……....... ช้ินตอป  

  3. ................................................…/……..................... ช้ินตอป 4. อ่ืน ๆ ........................................./.........……............. ช้ินตอป  

         10)     ตลาดและลูกคา   

81)  ตลาดภายในประเทศ .................. % สงออก .................. % (ระบุประเทศ).........................................................................................     

8.2)  ลูกคาหลัก (โปรดระบ)ุ  : ในประเทศ.…………………...................................................................................................................... 

            นอกประเทศ....…………………................................................................................................................ 
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            11)     ขนาดของกิจการ 

9.1)  จํานวนบุคลากรทัง้หมด  ……………. คน 

9.2) ทุนจดทะเบียน………………………. ลานบาท 

9.3) ทุนชําระแลว………………………….ลานบาท 

 

 12) กิจกรรมของสถาบันยานยนตท่ีทานสนใจ 

        การทดสอบผลิตภัณฑ 

        การพัฒนาผลิตภัณฑ 

        การพัฒนาบุคลากร 

        การพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 

        ขอมูลดานวิเคราะหธุรกิจ ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนต และช้ินสวนยานยนต 

       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………………………………………………….   

   
 

 เอกสารประกอบการพิจารณา (แนบพรอมใบสมัคร) และรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนาม 

          *** กรุณาจัดสงใบสมัครตนฉบับ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงแผนกสํานกัผูอํานวยการ สวนงานการตลาดและประชาสัมพันธ 
            1.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย  

      2.  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถามี)   

      3.  สําเนา ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ.01 , 09 

      4.  แผนที่โรงงาน/สํานักงาน 

      5.  Company Profile  (ถามี) 

 ***หมายเหต:ุ กรณีมีการเปล่ียนแปลงที่อยู กรุณาแจงกลับสถาบันยานยนต เพ่ือใชในการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจบุัน 

         

 

 

 

 

  

 

                                                

                                             (ประทับตราบริษทั) 

ผูมีอํานาจลงนาม 

................................................................ 

(......................……………….……………….) 

ตําแหนง........................................................................... 

วันท่ี .........../............/.............. 
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