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เลขท่ี No. …………….. 

ใบสมคัรสมาชิก 
APPLICATION FOR MEMBERSHIP 

วนัท่ี/Date …………...………….. 
บริษทั/Company Name ………………………………………………………………………………….สญัชาติ/Nationality……………………………………… 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส./Name: Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
สญัชาติ/Nationality………………………………………………………………………………ต าแหน่ง/Position…………………………………………………. 
ขอยืน่ความจ านงในการท่ีจะให้กิจการน้ีเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทย 
(Wish to become a member of the Association of Thai Software Industry) 
               สามญั  :  บริษทัซอฟตแ์วร์   (4,000 บาท/ปี) ช าระภายในวนัท่ี 31 มกราคม ของทุกปี                สมทบ  :  บุคคลทัว่ไป  (1,000 บาท/ปี) 
ประเภทของกิจการ/ Types of Business……………………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประเภทของผลิตภณัฑ/์Types of Products………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีตั้งส านกังาน/Office Address……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท/์Telephone………………………………………………………………………………………
โทรสาร/Fax…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Website …………………………………………………………… ……………Facebook Page…………………………………………………………………… 
 
ผูแ้ทนของกิจการผูมี้อ  านาจเตม็ในสมาคมฯ/Persons nominated as company representatives to the association 

 ช่ือ/Name ต าแหน่ง/Position Email 
Primary    
Alternate    
Alternate    
หมายเหตุ: กรุณาลงรายละเอียดให้ครบ 3 ท่าน 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่ามีคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นต่อการเป็นสมาชิกครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัสมาคมฯ 
I hereby certify that I meet all of the necessary qualifications to become a member of the association as specified in its memorandum and articles of the 
association. 

 
 

ลงนามผูส้มคัร/Applicant’s Signature………………………………………………………………… 
(     )  

 
 
ผูมี้อ  านาจลงนาม/ Company Representative…………….…………………………………………… 

      ประทบัตรากิจการท่ีเป็นสมาชิก                                                                                (     ) 
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รายละเอยีดข้อมูลเพ่ือประกอบการพจิารณารับสมคัรเป็นสมาชิก 
Additional Company Information 

 
1. บริษทั/Company (ภาษาไทย/Thai)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ภาษาองักฤษ/English)…………………………………………………………………………………………………..…………………... 
2. เลขท่ี/Number…………………………………………..……หมู่ท่ี/Moo…………………….ตรอก/ซอย/Soi………………………………………………… 

ถนน/Street…………………………….……………………..ต าบล/แขวง/Sub District……………………………………………..…………………………. 
อ าเภอ/เขต/ District ……………………………..……………จงัหวดั/Province………………………….…….รหสัไปรษณีย/์Post Code…………………… 
โทรศพัท/์Telephone………………………………..…………………………………โทรสาร/Fax…………………….……….……………………………. 
เวบ็ไซด/์Website........................................................................................เฟซบุค๊/Facebook Page……………………………………………………………. 
 

3. รายนามคณะกรรมการบริหาร (เฉพาะต าแหน่งส าคญั)/Company Executives 
ล าดบั ช่ือ/Name ต าแหน่ง/Position 

1   
2   
3   
4   
5   

   

4. ปี พ.ศ. ท่ีก่อตั้ง/Company Registration Date………………………………………………………………………………………………….………………… 

5. จ านวนเงินทุนจดทะเบียน/Registered capital………………………………………………………………………………..………………………………….. 

6. เงินทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้/Paid-up capital*………………………….………………………………………………….………………………….………. 

7. ทรัพยสิ์นรวม/Total Assets*……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. จ านวนหุ้น/Total Shares……………………………หุ้น/share  มูลค่าหุ้นละ/Registered share price*…………... บาท/Baht 
ผูมี้สญัชาติไทยถือหุ้น/Thai shareholder……………………………………………..หุ้น/shares 
ผูมี้สญัชาติต่างดา้วถือหุ้น/Foreign shareholder……………………………………..หุ้น/shares 

9. จ านวนพนกังานโดยรวม/Total full-time employees…………………………………คน 
จ านวนโปรแกรมเมอร์/Software Developers…………………………………………คน 

10. ลกัษณะธุรกิจ/Type of business 
 ผูผ้ลิต/Developer   ผูค้า้/Trader   บริการ/Service provider                        Systems Integrator (SI) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)/(Other Sspecify) …………………………………………………………………………………………...………………… 

11. ธุรกิจของท่านเป็นสาขาของต่างประเทศหรือไม่/Is your company a subsidiary of a foreign firm? 
  เป็น/Yes  จากประเทศ/Country of origin…………………………………………………………..   ไม่เป็น/No 

12. ระบบมาตรฐานการพฒันาซอฟตแ์วร์/ไอที ท่ีบริษทัไดด้ าเนินการอยู ่

 CMMI   Level……………………………………………………………..   ISO…………………………. ……………………………………... 
 ITIL………………………………………………………………………..   Other,Please specify………………………………………………… 



 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
 The Association of Thai Software Industry 
 99/30 หมู่ 4 ชั้น 5 อาคารซอฟตแ์วร์พาร์ค  ถนนแจง้วฒันะ  ต าบลคลองเกลือ  อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
 99/30 Moo 4, 5th Floor, Software Park Building, Chaengwattana Road, Klong Gleua, Pakkred, Nonthaburi 11120 
 Tel. 0-2583-9992, 0-2962-2900 Ext. 1501, 0-2962-1348 (Direct) Fax. 0-2962-1349   
 
 

ใบสมคัรสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทย 
  

www.atsi.or.th 

13. บริษทัในเครือ/Company subsidiaries and affiliates (with controlling interest only) 
ล าดบั ช่ือ/Name ประเภทกิจการ/Type of business  

1   
2   
3   

 
14. รางวลัดา้นไอที/การพฒันาซอฟตแ์วร์ ท่ีบริษทัเคยไดรั้บ (ถา้มี) /  IT Software service award that The Company has received (if any) 
ล าดบั ช่ือรางวลั/ NameAwards ประเภท/Type  ปีท่ีไดรั้บ/ Years Received 

1    
2    
3    

 
15. บริษทัป็นสมาชิกในสมาคมใดบา้ง (ถา้มี) / Membership in other association (if any) 
ล าดบั ช่ือสมาคม/Association Name 

1  
2  
3  

 
16. ประเภทของผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์/ Software products: 

1.)   ช่ือสินคา้/Product Name:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ผลิตเอง/Original Developer                       เป็นตวัแทนจ าหน่าย/Distributor                      ส่งออกตางประเทศ/ Export 
 รายละเอียด/ Description.......................................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................... 
2.)   ช่ือสินคา้/Product Name:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ผลิตเอง/Original Developer                       เป็นตวัแทนจ าหน่าย/Distributor                      ส่งออกตางประเทศ/ Export 
 รายละเอียด/ Description............................................................................................................................. ........................................................................... 
................................................................................................................................ ........................................................................................................................  
....................................................................................................................................... .................................................................................................................  
3.)   ช่ือสินคา้/Product Name:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ผลิตเอง/Original Developer                       เป็นตวัแทนจ าหน่าย/Distributor                      ส่งออกตางประเทศ/ Export 
 รายละเอียด/ Description.................................................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................................................................................................................................................ ........................ 
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17. ส่ิงท่ีท่านคาดหวงัจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ (เรียงตามล าดบั)/  What you expect from becoming a member of ATSI 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

 
กรุณากรอกข้อความในแบบฟอร์มนีโ้ดยละเอียด และจัดส่งเอกสารประกอบการขายท้ังหมด  (ถ้ามี) เพ่ือประโยชน์ในการเรียบเรียงเป็นข้อมูลในท าเนียบสมาชิก
ของสมาคมฯ และเพ่ือประโยชน์ของท่านในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมของสมาคมฯ 
Please complete all section in detail for inclusion into ATSI’s directory and send company brochures of all of your products. (if any) This information will be 
used  for PR in ATSI’s activities. 
 
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมกบั 

1. ส าเนาทะเบียนการคา้ 
2. ส าเนาใบส าคญัการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนงัสือรับรอง) 
3. หนงัสือรับรองการเป็นผูแ้ทนของกิจการผูมี้อ  านาจเตม็ในสมาคมฯ 
ผูส้มคัรท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทยอนุมติัรับเป็นสมาชิกแลว้ จะตอ้งช าระค่าสมคัรสมาชิกเป็นรายปีตามประเภทสมาชิก

ภายใน 30 วนั หลงัจากสมาคมไดป้ระกาศรับเขา้เป็นสมาชิก 
 

Please complete and submit this application with: 
1. A copy of the company’s business registration 
2. A copy of the company’s incorporate registration 
3. A letter certifying representative(s) have full authority to represent the company 
Approved members must remit annual dues with in 30 days of the announcement of membership by ATSI. 
 

 
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร              สมาตมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
             99/30 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชัน้ 5 หมู่ 4 ต.คลองเกลือ    
              อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 
                                        
                                      โทร. 02 962 1348 อีเมล์ contact@atsi.or.th 
          


