ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย
วันที่ _____ เดือน _________ พ.ศ. ______________
ข้าพเจ้า ____________________________________________________________ อายุ _________________ ปี
เกิดวันที่ __________ เดือน _______________ พ.ศ. _______ สัญชาติ ______________ เชือ้ ชาติ ___________________
ศาสนา ___________________________ บัตรประชาชน/ใบต่างด้าว เลขที่ ______________________________________
อาเภอ/เขต _____________________________ ออกให้เมื่อวันที่ ______________________________________________
บริษัท / ห้างหุน้ ส่วนจากัด (ไทย) ________________________________________________________________________
(English) _______________________________________________________________________
ที่อยู่สานักงาน (ภาษาไทย)
สานักงาน เลขที่ ___________ หมู่ที่ _______ นิคมอุตสาหกรรม ______________________________________________
ตรอก/ซอย _________________ ถนน ____________________________ แขวง/ตาบล ____________________________
เขต/อาเภอ _______________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________
โทรศัพท์ ____________________________________________ โทรสาร _______________________________________
E-Mail : __________________________________________ Website : ________________________________________
ที่อยู่สานักงาน (ภาษาอังกฤษ)
Address. ___________ Moo. _______ Industrial Estate ______________________________________________
Soi ________________________ Road. ___________________________ Sub-District _______________________
District ______________________ Province ___________________________ Postal Code ______________________
Tel. _________________________________________________ Fax. _______________________________________
E-Mail : _______________________________________ Website : ___________________________________________
ที่ตั้งโรงงาน (ภาษาไทย)
โรงงานตัง้ อยู่เลขที่ __________ หมู่ที่ _______ นิคมอุตสาหกรรม _____________________________________________
ตรอก/ซอย _______________________ ถนน __________________________ แขวง/ตาบล _______________________
เขต/อาเภอ _______________________ จังหวัด ________________________ รหัสไปรษณีย์ ______________________
โทรศัพท์ _______________________________________________ โทรสาร ____________________________________
ที่ต้งั โรงงาน (ภาษาอังกฤษ)
Address. ___________ Moo. _________ Industrial Estate ____________________________________________
Soi _____________________ Road. __________________________ Sub-District __________________________
District ___________________ Province __________________________ Postal Code _________________________
Tel. ________________________________________ Fax. ____________________________________________
E-Mail : ___________________________________ Website : _______________________________
ชื่อชิน้ ส่วนที่ผลิต ได้แก่ (ภาษาไทย) ____________________________________________________________________
ชื่อชิน้ ส่วนที่ผลิต ได้แก่ (ภาษาอังกฤษ) ) ________________________________________________________________
ตราสินค้า (Brand name) _____________________________________________________________________________
กรรมวิธีการผลิตโดยย่อ _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มประกอบกิจการ ___________________________ ทุนจดทะเบียน ______________________________
ทุนในประเทศ _________________________ %
ทุนต่างประเทศ _________________________ % (ระบุประเทศ) _____________________________________________
จานวนพนักงาน/คนงานทัง้ สิน้ ในปัจจุบนั รวม _________________ คน
แบ่งเป็ น :
ในสานักงาน
ชาย _____________ คน หญิง _____________ คน
ในโรงงาน
ชาย _____________ คน หญิง _____________ คน
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์สาหรับตลาด :
OEM REM EXPORT
OEM (%) __________________________________________
REM (%) __________________________________________
EXPORT (%) _______________________________________
ประเทศ___________________________________________________________________________
เป็ นผูป้ ระกอบการระดับ (OEM)
1th Tier
2nd Tier
3rd Tier
ผลผลิตจริง(โดยประมาณ) ___________________________________________________________________________
ยอดขายต่อปี
ไม่เกิน 500 ล้านบาท
มากกว่า 500 ล้านบาท
มากว่า 1,000 ล้านบาท
นามผูแ้ ทนของบริษัทที่จะใช้สิทธิเป็ นสมาชิกสมาคมฯ (สมาคมฯ จะส่งเอกสารและติดต่อถึงผูแ้ ทนลาดับที่ 1)
ลาดับที่ 1. (ภาษาไทย)____________________________________ ตาแหน่ง _________________________________
(ภาษาอังกฤษ)_________________________________ ตาแหน่ง _________________________________
ลาดับที่ 2. ______________________________________________ ตาแหน่ง ________________________________
ลาดับที่ 3. ______________________________________________ ตาแหน่ง ________________________________
ในกรณีที่สานักงานและโรงงานไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน ต้องการให้สมาคมติดต่อหรือส่งเอกสารไปยัง
สานักงาน
โรงงาน
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย รับรองว่าโรงงานอุตสาหกรรมและผูแ้ ทนมี
คุณสมบัติถกู ต้องตามข้อบังคับ พร้อมทัง้ ขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
ลงนามและประทับตราบริษัท ______________________________________
( ____________________________________)
ตาแหน่ง __________________________________
ชือ่ ผูแ้ นะนา ____________________________________
บริษัท ____________________________________
**********************************************************************************************************************
สามัญ
สมทบ
เลขที่ _________________
รับเอกสารการสมัครจากบริษัท / ห้างหุน้ ส่วนจากัด ___________________________________________________
เอกสารที่ได้รบั
ครบสมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ คือ ______________________________________________
ลงชื่อนายทะเบียน ______________________________
(คุณฐิติวลั คุ์ พรหมพันธ์)
บันทึกความเห็นนายทะเบียน

สมัครสมาชิกประเภท

กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการประสานงานในการทากิจกรรมในด้านต่างๆ ของสมาคม
1. ผูป้ ระสานงานในด้านต่างๆ
1.1 ฝ่ ายบริหาร ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ___________________________________________________________
(English) ___________________________________________________________
ตาแหน่ง (ไทย) ____________________________________________________________
(English) ____________________________________________________________
โทรศัพท์ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 02-286-9167) _________________________________________
มือถือ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 099-286-9167) __________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
1.2 ฝ่ ายขายในประเทศ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ____________________________________________________
(English) _____________________________________________________
ตาแหน่ง (ไทย) ____________________________________________________
(English) ____________________________________________________
โทรศัพท์ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 02-286-9167) _________________________________________
มือถือ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 099-286-9167) __________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
1.3 ฝ่ ายขายต่างประเทศ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ___________________________________________________
(English) ___________________________________________________
ตาแหน่ง (ไทย) ___________________________________________________
(English) ___________________________________________________
โทรศัพท์ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 02-286-9167) _________________________________________
มือถือ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 099-286-9167) __________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
1.4 ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ____________________________________________________
(English) ____________________________________________________
ตาแหน่ง (ไทย) ____________________________________________________
(English) ____________________________________________________
โทรศัพท์ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 02-286-9167) _________________________________________
มือถือ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 099-286-9167) __________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
1.5 ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน ชื่อ-นามสกุล (ไทย) _______________________________________
(English) _______________________________________
ตาแหน่ง (ไทย) ____________________________________________________
(English) ____________________________________________________
โทรศัพท์ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 02-286-9167) ________________________________________

มือถือ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 099-286-9167) __________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
1.6 ฝ่ ายจัดซือ้ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ____________________________________________________________
(English) ____________________________________________________________
ตาแหน่ง (ไทย) ____________________________________________________________
(English) ____________________________________________________________
โทรศัพท์ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 02-286-9167) ________________________________________
มือถือ (กรอกแบบแบ่งชุดตามตัวอย่าง: 099-286-9167) __________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
2. กรุณาเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/จาหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม)
เลือกกลุม่

ชือ่ กลุม่ ผลิต ภัณฑ์

ลำดั บ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

AGRICULTURAL & FARM MACHINES, TRUCKS, TRACTORS

AIR BAGS
AIR COMPRESSORS, AIR CONDITIONERS
AIR FILTERS
AIR FRESHENERS, POLISHING WAXES, COOLANTS, BRAKE FLUIDS

ALTERNATORS
ALUMINIUM DIE-CASTINGS
AXLES
BALANCE WEIGHT LEADS
BATTERIES, BATTERY CHARGERS, BATTERY TERMINALS

BEARINGS
BEDLINERS
BLANKING PARTS
BODY MODIFICATION, BUSES, TRAILERS, OTHERS

BODY PARTS
BOLTS & NUTS, FASTENERS, STUDS & SCREWS
BRAKE CYLINDERS
BRAKE HOSES
BRAKE LININGS
BRAKE PADS
BRAKE PARTS
BRAKE PIPES
BUMPERS
BUSHINGS
CAM SHAFTS & CRANK SHAFTS, CRANK CASES
CAR ALARMS, CAR CLOCKS, ANTI-THEFT DEVICES

CAR RADIOS, CAR ANTENNAS, SPEAKERS
CARBON BRUSHES
CARPETS, FLOOR MATS
CATALYTIC CONVERTERS
CHASSES
CHASSIS FRAMES
CHEMICALS
CLUTCH COVERS
CLUTCH CYLINDERS
CLUTCH DISCS, CLUTCH PLATES
CLUTCH FACINGS
COIL SPRINGS
CONDENSERS
CONDUIT TUBES, WIRE PROTECTION PRODUCTS

CONTROL CABLES
COOLER/AIR CONDITIONERS, HEATER/AIR CONDITIONERS

CROSS PINS
CV JOINTS
CYLINDER HEADS, BLOCK
CYLINDER LINERS
DASHBOARDS & PANELS
DECALS, EMBLEMS
DIFFERENTIAL GEARS
DISC BRAKE ASS’Y
DISC PADS
DISTRIBUTORS

เลือกกลุม่

ลำดั บ

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชือ่ กลุม่ ผลิต ภัณฑ์
DOOR HANDLES & LOCKS, DOOR HINGES & CHECKS

DRIVE SHAFTS
DRIVE TRANSMISSION & STEERING PARTS
DRUM BRAKE ASS’Y
ELECTRICAL PARTS, COMPONENTS
ELECTRO PLATING
ENGINES
ENGINE MOUNTINGS
ENGINE PARTS
ENGINE VALVES
EXHAUST PIPES & MUFFLERS
EXHAUST SYSTEMS
FAN SHROUDS, FANS & FAN CLUTCHES
FIBER GLASS PARTS
FLASHERS, RELAYS & SOLENOIDS
FLY WHEELS, PULLEYS
FOG LAMPS
FUEL FILTERS
FUEL PUMPS
FUEL TANKS
GASKETS
GLASS LENSES
GLOW PLUGS
GRILLES
HEAD LAMPS
HEAT EXCHANGERS
HEAT TREATMENT
HORNS & BUZZERS
HOSES
HUBS
HYDRAULIC SYSTEMS
IGNITION COILS
INSTRUMENTS AND GAUGES
INTERIOR PARTS
IRON & STEEL CASTING & FORGING
JACK & TOOL KITS
JIGS & FIXTURES
LAMPS & LIGHTS
LAMPS, BULBS, ACCESSORIES
LEAF SPRINGS
LEATHERS
LUBRICANTS, OILS & PETROLEUM
MACHINES, MACHINE TOOLS
MACHINING CENTER PARTS
MAGNETOS
MANIFOLDS
METALS, STEEL, STEEL PIPES
MIRRORS
MOULDS & DIES
MOULDED FOAMS
MUD GUARD
OIL COOLERS

เลือกกลุม่

ชือ่ กลุม่ ผลิต ภัณฑ์

ลำดั บ

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

OIL FILTERS
OIL PUMPS
O-RINGS, OIL SEALS, SEALS
OTHER ACCESSORIES AND PARTS
PAINTS
PANELS-BODY, DOOR
PEDALS
PISTON RINGS, PISTON PINS
PLASTIC INJECTION MOLDS
PLASTIC PARTS
PRESSED PARTS
RADIATORS, RADIATOR CAPS
RUBBER HOSES
RUBBER PARTS
SEAT & SEAT SPRINGS, SEAT PARTS
SEAT BELTS
SHOCK ABSORBERS, SHOCK ABSORBERS PARTS

SPEEDOMETERS
SPRINGS
STABILIZER BARS
STAMPING PARTS
STARTERS
STEERING SHAFT COLUMNS & GEARS, PUMP’ ASSY

STEERING WHEELS
SUN VISORS
SUSPENSION PARTS
SWITCHES
THERMOSETTING PARTS (INSULATOR)
TORSION BARS & STABILIZERS
TRADING, IMPORT, EXPORT
TRANSMISSION BELTS & V-BELTS
TRUCKS, TRAILERS, PARTS
TYRES, TUBES, VALVES
UNIVERSAL JOINTS, BALL JOINTS, YOKES
VEHICLE ASSEMBLY
WATER PUMPS
WEATHER STRIPPING & INSULATING TUBES
WHEEL CAPS
WHEELS, LIGHT ALLOY
WINDSHIELDS & GLASS
WINDOW GLASS
WINDOW REGULATORS
WIPER ARMS & BLADES, WIPER MOTORS & LINKAGE PARTS

WIRING HARNESSES
MANUFACTURING EQUIPMENT AND TOOLS
REAL ESTATE DEVELOPERS
ADMINSTRATION, DATA PROCESSING SYSTEMS AND SOFTWARE
QUALITY SYSTEM CONSULTING,ACCREDITATION

TRANSPORT LOGISTICS
SURFACE_TREATMENT
OTHER

Thai Auto-Parts Manufacturers Association (TAPMA)
ความรู้เกี่ยวกับสมาคมผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย
การก่อตั้งสมาคม
จากการที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ โดยเริ่มให้การส่งเสริมการ
ลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศขึน้ ในปี พ.ศ. 2504 นับเป็ นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนีอ้ ย่าง
จริงจัง ในระยะนั้นการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ภายในประเทศยังเป็ นการผลิตชิน้ ส่วนเพื่อ การขายอะไหล่เป็ นส่วนมาก
ต่อมาเมื่อโรงประกอบรถยนต์เพิ่มขึน้ การผลิตชิน้ ส่วนจึงพัฒนาเป็ นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โรงงานประกอบรถยนต์
เริ่มใช้ชิน้ ส่วนที่ผลิตภายในประเทศ การขยายตัวของอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดโรงงานผลิต
ชิน้ ส่วนเป็ นจ านวนมากและสามารถผลิตชิน้ ส่วนได้มากแบบมากชนิด ในระหว่างปี พ.ศ. 2512-2520 รัฐ บาลจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ขึน้ เพื่อกาหนดนโยบายส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อ ง
ในส่วนภาคเอกชนผูป้ ระกอบการด้านการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ได้รวมตัวกันเป็ นชมรมในสมาคมอุตสาหกรรมไทย เพื่อ
ร่วมให้ขอ้ คิ ดเห็น ข้อ เสนอแนะ ในทิศทางและความเป็ น ไปได้ของนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ บาล จนกระทั่งปี 2514
รัฐ บาลมีนโยบายจ ากัดแบบรถยนต์ที่ประกอบภายในประเทศในอัตราร้อยละ 25 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2516 ต่อมา
นโยบายดังกล่าวถูกยกเลิกคงไว้เฉพาะการกาหนดชิน้ ส่วนร้อยละ 25 แต่เลื่อนกาหนดออกไปเป็ นภายในวันที่ 1 มกราคม
2518 ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนจึงเกิดความไม่ม่นั ใจในนโยบายของรัฐบาลประกอบกับนโยบายยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่มาก และ
ความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในนโยบายยังไม่ตรงกัน
ชมรมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเห็นว่า ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนภายในประเทศจาเป็ นต้องมีความเป็ นปึ กแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
เป็ นเอกเทศในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อ เสนอแนะต่อภาครัฐ จึงร่วมกันจัดตั้ง "สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย" ขึน้ ในปี
พ.ศ. 2521 (โดยได้รบั การอนุมัติให้จัดตั้งเป็ นสมาคมจากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2521) เพื่อเป็ นศูนย์
รวมของนักอุตสาหกรรมด้านชิน้ ส่วนยานยนต์ภายในประเทศ ในอันที่จะปกป้องรักษา ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของชาติ
สมาคมผู้ผ ลิ ต ชิ ้น ส่ว นยานยนต์ไทย ได้เริ่ม ก่ อ ตั้ งขึ ้น เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุน ายน 2521 จนถึ งปั จ จุ บั น สมาคมฯ
ให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ตลอดมา
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีนายกสมาคมฯ จวบถึงปัจจุบนั รวม 9 ท่านคือ
1. นายทองมา หงส์ลดารมย์
2. นายลัดพลี สินธุโสภณ
3. นายวิวฒ
ั น์ แพรพริว้ งาม
4. นายอัจฉรินทร์ สารสาส
5. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
6. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
7. นายประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ 8. นางอัชณา ลิมป์ ไพฑูรย์
9. นายสมพล ธนาดารงศักดิ์
(นายกสมาคมฯ คนปัจจุบนั )
ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบ้ ริหารสมาคมฯ มาถึง 9 ชุด แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ดาเนินการสานต่ออย่างต่อเนื่อง
ไม่เปลี่ยนแปลง คือ การแก้ปัญ หาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อ งกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิน้ ส่วน และปั ญ หาที่เป็ นอุปสรรคต่อ การ
พัฒ นาความเจริญ ก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญ หาการขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิต ปั ญ หาการ
นาเข้าวัตถุดิบที่ไม่เอือ้ อานวยต่อการแข่งขัน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ SKILL LABOR และวิศวกร
ปัจจุบันสมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย ได้รบั ความไว้วางใจจากภาครัฐบาลและสมาชิกกว่า 650 บริษัท ให้
เป็ นผูแ้ ทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนีข้ องชาติสืบไป...

วัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย
1. ส่ ง เสริ ม การประกอบวิ ส าหกิ จ การผลิ ต หรื อ การรับ จ้า งท าชิ ้น ส่ ว นอุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่อ งใช้ ของยานยนต์
ภายในประเทศ โดยร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจดังกล่าวด้วย
2. สนับสนุนและช่วยเหลือ สมาชิกแก้ไขปั ญ หาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทาความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่ อ
ประโยชน์รว่ ม
กันในการประกอบวิส าหกิจของสมาชิก สอดส่อ งและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าชิน้ ส่วน อุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้ของยานยนต์ทงั้ ภายใน - นอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
3. ทาการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจการผลิตชิน้ ส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่
ความรูใ้ นทางวิชาการตลอดจนข่าวสารการค้าเกี่ยวกับวิสาหกิจดังกล่าว
4. ขอสถิติหรือเอกสารหรือขอรับทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนินวิสาหกิจการผลิตและการรับจ้างทา
ชิน้ ส่วน
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ ทัง้ นีข้ นึ ้ กับความยินยอมของสมาชิก
5. ส่งเสริมคุณภาพชิน้ ส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ที่ผลิตหรือรับจ้างทาหรือจาหน่ายโดยสมาชิกให้เข้า
มาตรฐาน
และส่งเสริมการผลิตและการรับจ้างทาของ เพื่อ ให้สิน ค้าดังกล่าวมีป ริมาณเพียงพอแก่ความต้อ ’การของตลาด
ตลอดจนวิจยั
และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึน้
6. ทาความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบตั ิหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจการผลิตและการ
รับจ้างทา ชิน้ ส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ได้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
7. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
8. ส่งเสริมความสามัคคี กีฬาเพื่อพลานามัยและจัดงานสังสรรค์บนั เทิงเป็ นครัง้ คราว โดยไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง
9. ประกอบกิจการสาธารณกุศล และให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิก ในด้านสวัสดิการภายในขอบเขตที่ไม่ตอ้ งห้ามตาม
มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
10. เป็ นที่ปรึกษา และให้คาปรึกษาแก่ภาครัฐ และเอกชน ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ ส่วนยานยนต์ หรือ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทบาทของสมาคม
1. ร่วมมือกับภาครัฐบาลในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
2. เป็ นตัวแทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์โดยนาเสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อภาครัฐบาล
3. เป็ นตัวแทนภาคเอกชนไทย ด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในการเจรจาระหว่างประเทศ
4. ปกป้องสิทธิ์ และความยุติธรรมอันพึงมีต่อสมาชิก รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
5. เป็ นศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารในอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ทงั้ ภายในและต่างประเทศ เพื่อบริการสมาชิก
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสมาคม
1. นาปัญหาที่สมาชิกร้องเรียนมา เสนอและผลักดันให้มีการแก้ไข
2. ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
3. ประสานงานในอันที่จะก่อให้เกิดการค้า การพัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนระหว่างประเทศ
4. ข้อมูลและข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นประจา
5. ข้อมูล คาปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสมาชิก

6. สิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึน้
7. ได้รบั หนังสือ Thailand Automotive Industry Directory ฟรี (ทุกปี ที่สมาคมฯ มีการจัดทา)
ประเภทสมาชิกสมาคม
1. สมาชิก สามัญ ได้แ ก่ บุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติบุ ค คลที่ ป ระกอบวิ สาหกิจ การผลิต หรือ รับ จ้างท าชิ ้น ส่ว น อุป กรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ของยานยนต์ภายในประเทศที่ได้จดทะเบียนตามกฏหมายไทย (มีใบ ร.ง. 4) ซึ่งแสดงความจานงสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกและได้รบั ความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือ นิติบุค คลที่มิได้ป ระกอบวิสาหกิจ การผลิต หรือ รับ จ้างทาชิน้ ส่วนอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่อ งใช้ของยานยนต์ภายในประเทศ และไม่อ ยู่ในข่ายเป็ นสมาชิกสามัญ ซึ่งแสดงความจานงสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
วิธีการสมัครเป็ นสมาชิก
1. กรอกข้อความตามแบบฟอร์มใบสมัครของสมาคม แจ้งหรือนาส่งมายังสมาคมฯ
2. สมาคมจะนาเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการสมาคม รอการพิจารณาอนุมตั ิประมาณ 1 เดือน
3. เมื่อกรรมการสมาคมพิจารณารับเป็ นสมาชิกแล้ว สมาคมจะขอรับค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
4. สมาชิกภาพ เริ่มตัง้ แต่วนั ที่บุคคลผูส้ มัคร ได้ชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมถูกต้องครบถ้วนแล้ว
เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
1. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) เฉพาะผูส้ มัครที่อยู่ในข่ายสมาชิกประเภทสามัญ
2. สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี )
4. สาเนาใบ ภพ. 20
5. Brochure / Company Profile / แคตตาล็อกสินค้า
6. นามบัตรผูแ้ ทนลาดับที่ 1
7. แผนที่ตงั้ โรงงานหรือสานักงาน
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง
เมื่อได้รบั แจ้งตอบรับเป็ นสมาชิกแล้ว ผูส้ มัครจะต้องชาระเงิน
1. สมาชิกสามัญ จะต้องชาระค่าลงทะเบียนเป็ นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบารุงสมาคมฯ โดย
ชาระล่วงหน้าเป็ นรายปี ดังนี้
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิกฯ ปี ละ 3,500 บาท
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ 500 -1,000 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิก ฯ ปี ละ 4,500 บาท
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิกฯ ปี ละ 6,000 บาท
2. สมาชิกสมทบ จะต้องชาระค่าลงทะเบียนเป็ นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบารุงสมาคมฯ โดย
ชาระล่วง หน้าเป็ นรายปี ดังนี้
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิกฯ ปี ละ 2,500 บาท
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ 500 - 1,000 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิก ฯ ปี ละ 3,500 บาท
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิกฯ ปี ละ 4,500 บาท
ที่ตั้งสานักงาน สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย
เลขที่ 2 ถ.นางลิน้ จี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-286-9166-7 โทรสาร 02-286-9168
E-mail : tapma@thaiautoparts.or.th Website : www.thaiautoparts.or.th
มณฤนัญ / สุริชา ประสานงานและบริการสมาชิก

สมาคมผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย
THAI AUTO- PARTS MANUFACTURERS ASSOCIATIION

ฟรี !!!
สมัครสมาชิกสมาคมวันนี้
รับ Directory 2021
มูลค่า 2,000.- บาท

บทบาทของสมาคม
1. ร่วมมือกับภาครัฐบาลในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
2. เป็ นตัวแทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์โดยนาเสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อภาครัฐบาล
3. เป็ นตัวแทนภาคเอกชนไทย ด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในการเจรจาระหว่างประเทศ
4. ปกป้องสิทธิ์ และความยุติธรรมอันพึงมีต่อสมาชิก รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
5. เป็ นศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารในอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ทงั้ ภายในและต่างประเทศ เพื่อบริการสมาชิก
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง
เมื่อได้รบั แจ้งตอบรับเป็ นสมาชิกแล้ว ผูส้ มัครจะต้องชาระค่าสมาชิก ดังนี้
สมาชิกสามัญ จะต้องชาระค่าลงทะเบียนเป็ นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบารุงสมาคมฯ
โดยชาระล่วงหน้าเป็ นรายปี ดังนี้
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิกฯ ปี ละ 3,500 บาท
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ 500 -1,000 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิก ฯ ปี ละ 4,500 บาท
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิกฯ ปี ละ 6,000 บาท
สมาชิกสมทบ จะต้องชาระค่าลงทะเบียนเป็ นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าบารุงสมาคมฯ
โดยชาระล่วง หน้าเป็ นรายปี ดังนี้

ที่ตงั้ สานักงาน

ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิกฯ ปี ละ 2,500 บาท
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ 500 - 1,000 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิก ฯ ปี ละ 3,500 บาท
ยอดขายของบริษัทฯ สมาชิกฯ มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี
ค่าสมาชิกฯ ปี ละ 4,500 บาท
สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย
เลขที่ 2 ถ.นางลิน้ จี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-286-9166-7 โทรสาร 02-286-9168-9
e-mail : tapma@thaiautoparts.or.th Website : www.thaiautoparts.or.th
มณฤนัญ / สุริชา ประสานงานและบริการสมาชิก

