ใบสมัครสมาชิก
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
30 ถนนสุ รศั กดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 –89 779-2620 โทรสาร 02 889-1593
เลขที่รับ..................................

www. thaisilverexportersassociation. com

รับเมื่อวันที่......./.........../.......
ลงชื่อ...............................ผูร้ ับ

e-mail : info @ thaisilverexportersassociation . com

ประเภท  สามัญ  วิสามัญ

ติดรู ปถ่าย
ผูส้ มัครหรื อ
ผูแ้ ทนนิติ
บุคคล
ลาดับที่ 1

(ส่ วนที่ 1)
วันที.่ ........ เดือน .............................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า ( ชื่อนิติบุคคล ).....................................................................................................................................................
โดย ..............................................................................และ..............................................................................กรรมการผูม้ ีอานาจ/
หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ อยูเ่ ลขที่...................................... หมู่ที่.........ตรอก/ซอย........................................................................................
ถนน…………………………………ตาบล/แขวง……………………………….…อาเภอ/เขต………..…………………………
จังหวัด…………….……………………รหัสไปรษณี ย…
์ ……….โทรศัพท์….………………… โทรสาร………...……………
e-mail: ………………………………………………………………………………
ขอแต่งตั้งผูแ้ ทน ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีอานาจกระทาแทนข้าพเจ้า ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อ
ปฏิบตั ิกิจการในหน้าที่ หรื อใช้สิทธิแทนข้าพเจ้า ในการเป็ นสมาชิกสมาคมผูส้ ่ งออกเครื่ องประดับเงินไทย ตามลาดับ ดังนี้
1.(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................สัญชาติ..................โทร.(มือถือ)..........................
2.(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................สัญชาติ..................โทร.(มือถือ)..........................
พร้อมกันนี้ได้แนบสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้า มีความประสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิก  สามัญ  วิสามัญ ของสมาคมผูส้ ่ งออกเครื่ องประดับเงินไทย
และ ยินดีปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ พร้อมทั้ง ยืนยันว่าจะไม่ทาการใด ๆ อันนามาซึ่ งความ
เสื่ อมเสี ย ให้กบั สมาคมผูส้ ่ งออกเครื่ องประดับเงินไทย และการใดที่ผแู ้ ทนดังกล่าวของข้าพเจ้า ได้กระทาไป ภายใต้ขอบเขตที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อใช้สิทธิของข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสมาคมฯ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้กระทาด้วยตนเอง ทุกประการ
และเมื่อได้รับอนุมตั ิให้เป็ นสมาชิกแล้ว ข้าพเจ้าจะชาระเงินค่าบารุ งประจาปี ดังนี้
 สมาชิกสามัญ ปี ละ 5,000.- บาท
 สมาชิกวิสามัญ ปี ละ 5,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน……………….…………… บาท ( ยังไม่รวม VAT 7% )
-ประทับตรานิติบุคคล-

ลงชื่อ.......................................................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................................)

ลงชื่อ.......................................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................................)
หมายเหตุ: การลงลายมือชื่อผูส้ มัคร ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขอานาจกรรมการ หรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

(ส่ วนที่ 2)

สมาชิกสามัญ ผู้รับรอง

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคล) .......................................................................................................................................................
โดย.......................................................................................................................... ........(ผูแ้ ทนนิติบุคคล)
สมาชิกสมาคมผูส้ ่ งออกเครื่ องประดับเงินไทย ประเภทสามัญ ลาดับที่.....................
ขอรับรองว่า ผูส้ มัครรายนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ตามระเบียบฯ และข้อบังคับของ
สมาคมผูส้ ่ งออกเครื่ องประดับเงินไทย
-ประทับตรานิติบุคคล-

ลงชื่อ............................................................................ผูร้ ับรอง
(..........................................................................)

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคล) ....................................................................................................................................................... .
โดย.......................................................................................................................... ........(ผูแ้ ทนนิติบุคคล)
สมาชิกสมาคมผูส้ ่ งออกเครื่ องประดับเงินไทย ประเภทสามัญ ลาดับที่.....................
ขอรับรองว่า ผูส้ มัครรายนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ตามระเบียบฯ และข้อบังคับของ
สมาคมผูส้ ่ งออกเครื่ องประดับเงินไทย
-ประทับตรานิติบุคคล-

ลงชื่อ............................................................................ผูร้ ับรอง
(..........................................................................)

(ส่ วนที่ 3)
บันทึกมติการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ รับมอบหมาย
มติที่ประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ  คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ...../......... เมื่อวันที่ ......เดือน.......................พ.ศ. .......
 ให้รับเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ประเภท  สามัญ ลาดับที่ ...........................  วิสามัญ ลาดับที่.............................
 ไม่รับเป็ นสมาชิก เนื่องจาก........................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................................นายทะเบียน
(...........................................................................)
บันทึกเจ้าหน้................/............................./.................
าที่การเงิน / เหรัญญิก

(ส่ วนที่ 4)
ผูส้ มัครชาระเงิน  ค่าบารุ งประจาปี  สามัญ จานวน 5,000.- บาท Vat 7 % 350.- บาท รวมเป็ นเงิน 5,350.- บาท
 วิสามัญ จานวน 5,000.- บาท Vat 7 % 350.- บาท รวมเป็ นเงิน 5,350.- บาท
ใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่...................เลขที่..........................................ลงวันที่................/.........................../..........................
ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(...............................................................)

ลงชื่อ...................... ............................................เหรัญญิก
(................................................................)

