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 สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ : Thai Logistics And Production Society 

  อาคารพันธมติรอตุสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
                          86/6 ซอยตรมีติร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทร.0-2713 5283, 089-662-2553, 089-775-5449 Line ID : tlaps1993 
 

  Website : www.tlaps.or.th    E-Mail : info@tlaps.or.th   
 

แบบฟอรม์สมคัรสมาชกิ/Membership Application Form 
 
ขา้พเจา้ขอสมัครสมาชกิสมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ 
I wish to apply for membership of the Thai Logistics And Production Society 

ขอ้มูลสว่นตวั: 

ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)  นามสกลุ   

Name (Mr./Mrs./Miss)  Surname  
 

วันเดอืนปี(ค.ศ.)เกดิ           Email:  
 

โทร./Tel.  แฟกซ/์Fax:  มอืถอื/Mobile:  

    อเีมล/์ E-mail  
   

ระดับการศกึษาสงูสดุ/Highest Education Level : 

 □ ปรญิญาตร/ี Bachelor's degree    Major/Institution......................................................................................................................... 

 □ ปรญิญาโท/ Master's degree      Major/Institution.......................................................................................................................... 

 □ ปรญิญาเอก/ Doctor's degree     Major/Institution.......................................................................................................................... 

 □ อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ/Other (Please Identify) .............................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู:่ 

 ทีอ่ยูปั่จจุบัน /Home Address :  

  

: ชือ่บรษัิท  

: ทีอ่ยู ่/Office Address 
 
 

ตอ้งการใหส้ง่เอกสารไปที/่Send Circulars to  ส านักงาน/Office Address   ทีอ่ยูปั่จจุบัน/Home Address 
 

ประเภทธุรกจิ/Type of business:    ต าแหนง่/Position:  
 ผลติ/อตุสาหกรรม 
    Manufacturing/Industry 

 บรกิาร/Service  น าเขา้/สง่ออก/Import/Export 

 ใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส/์LSP  ตัวแทนจ าหน่าย/Trading  อืน่ๆ /Other………………………………….. 
  
ประเภทและอตัราคา่สมาชกิทีต่อ้งการสมคัร/Type and Rate of Membership: 

ประเภท/Type of Member 
อตัราคา่สมคัร/Rates of Member 

รายปี/Annual Fee ตลอดชพี/ Lifetime Fee 

     บคุคล  - 600 บาท/ Baht 

     องคก์ร (นติบิคุคล) - 2,000 บาท/ Baht 

     นสิตินักศกึษาอายไุมเ่กนิ 30 ปี 100 บาท/Baht - 

 

 พรอ้มกันนี้ขา้พเจา้ไดแ้นบเงนิคา่สมัครสมาชกิจ านวน ....................บาทมาดว้ยแลว้โดยช าระเป็น 
I have enclosed membership payment of………………Baht. Payment method is by                                                 
 

การช าระคา่สมาชกิ/Payment Method: 

     เงนิสด 
     โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ ธ.ไทยพาณชิย ์สาขาอาคารสรินิรัตน์ (ถ.พระราม 4) 

เลขทีบั่ญช ี096 –245970 - 1 
 

หมายเหตุ :   การโอนเงนิผ่านทางธนาคาร กรุณาแฟกซเ์อกสารการโอนมายังสมาคมฯ ผ่านทาง email : info@tlaps.or.th หรอื  
     Line ID: tlaps1993 เพือ่ออกใบเสร็จรับเงนิ (Please sent wire transfer document to TLAPS so that a receipt can be  

issued to you) 
  

หลกัฐานในการสมคัร 

ประเภทบคุคล                      ( )  ส าเนาบัตรประชาชน  
ประเภทองคก์ร(นติบิคุคล)       ( )  ส าเนาหนังสอืรับรอง (ไมเ่กนิ 6 เดอืน)   ( ) ส าเนาบัตรประชาชนผูม้อี านาจลงนาม 
 
แนะน าโดย/Introduce By: (โปรดระบ/ุPlease Identify) …………………………………………………………………………………………………….. 
 

          

 
 

 

Member No. 

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

(..................................................................) 
 

วันทีส่มัคร................/................../................... 

http://www.tlaps.or.th/
mailto:info@tlaps.or.th
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   สิทธิประโยชน์  
      •       สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น     
 

  •       สิทธิประโยชน์ สมาชิกประเภทองค์กรตลอดชีพ    
1. ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านโลจิสติกส์ โดยส่งทาง  Social Media 
2. กิจกรรมสัมนาฟรี สำหรับ 3 ท่าน  
3. กิจกรรมสัมนามีค่าใช้จ่าย ไปในนามสมาคมฟรีหรือมีส่วนลด สำหรับ 3 ท่าน  
4. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิก (ฟรีหรือมีส่วนลด) จำนวน 3 ท่าน 
5. รับส่วนลดเข้าร่วมอบรม-ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 % จำนวน 3 ท่าน 
6. รับสวนลด หรือสิทธิพิเศษในการจัด In-house training /หรือส่วนลดในการเข้าร่วมสัมมนากรณี 
    สมาคมฯจัดสัมมนา 
7. ได้รับสิทธิ์ลงประกาศหางานใน web portal ของสมาคมฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  


