
 
                         

 
 
 

40/64  หมู่ 3 อาคารโอซีเอม็ ช้ัน 3  ซอยสยามสามัคค ีถนนวภิาวด ี แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี  กทม. 10210 
ติดต่อ  :   สาํนกังานสมาคมฯ    โทร. 0-2521-8255-6      โทรสาร.  0-2521-8257 

www.aspathailand.com   E-mail : aspasign@hotmail.com 
 

วนัท่ีสมคัร …………………………………..… ( ช่ือบริษทั / หจก. /หสม / ร้าน )……….…………………..…………………………………………. 
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ………………………………  ตรอก / ซอย ………………………………….. ถนน ………….……………………………….. 
แขวง / ตาํบล ………………………..……………  เขต / อาํเภอ ……………………………………..  จงัหวดั…………………………...................... 
รหสัไปรษณีย ์…………………..…..   โทรศพัท ์…………………..……………………………  โทรสาร  ……………….………………….……… 
ประเภทกิจการ ……………………………..    Web Site  ………………….……….. ……………..e-mail  address …………..…………................... 

ช่ือทีอ่ยู่ส่วนตวัของสมาชิก 

ช่ือ – นามสกลุ (นาย, นาง, นางสาว ) .………………………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือ – นามสกลุ ( MR, MS, MRS ) ………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี ……………….  ตรอก / ซอย …………………………..  ถนน ………………………………  แขวง / ตาํบล ………….…………………. 
เขต / อาํเภอ …………………………………………  จงัหวดั …………………………………… รหสัไปรษณีย ์……………..……………………. 
โทรศพัท ์……………………………………………………………………  โทรสาร ………………………………………………………………... 
วฒิุการศึกษา ………………………………………………………..  สถานศึกษา ……………………………………………………………………. 
สมคัรในนาม ส่วนตวั / บริษทั / ส่วนราชการ / อ่ืน …………………………………………………………………………………………………….. 
อาชีพ / ตาํแหน่ง …………………………………………………………………  งานอดิเรก ……………………………………………….………. 
ขอสมคัรเป็นสมาชิกประเภท  สามญั    โดยยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคม ฯ  ทุกประการ 
 

       ลงช่ือ ……………………………………….. ……….. ผูส้มคัร 
                ( …………………………………….. …………..) 
 
                                                                ลงช่ือ…………………………………………………….สมาชิกสามญัผูรั้บรอง 
                                                                                                      ( …………………………………………………. ) 
 
                                                        เสนออนุมติัเขา้เป็นสมาชิกไดเ้ม่ือ วนัท่ี ……………………. เดือน ………………. …….. พ.ศ. ………................. 

ลงช่ือ ………………………………………………….. นายทะเบียน 
                              ( ………………………………………………….. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         สมาคมป้ายและโฆษณา 

ใบสมัครสมาชิก

 

หมายเหตุ  :   โปรดกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้ครบถว้น    และท่านสามารถชาํระอตัราค่าสมาชิกได ้    โดยการโอนเงินเขา้บญัชีช่ือ    
สมาคมป้ายและโฆษณา ธนาคารธนชาต  สาขาวงศ์สว่าง ประเภทกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี  091-3-00164-0  พร้อมทั้งส่งใบนาํฝากและใบสมคัร
ใหก้บัสมาคมฯ   ไดท่ี้โทรสาร 0-2521-8257    เพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินจากสมาคมฯ    และแจง้ช่ือลงในทะเบียนสมาชิก  

อตัราค่าลงทะเบียน  และค่าบํารุงสมาคมฯ 
 

สมาชิกสามญั              ค่าบาํรุงประจาํปี  ปีละ     3,000  บาท
                   

รหัสสมาชิก  …………………... 



 
 

การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมท่านควรทราบอะไรบ้าง 
สมาชิกสมาคมมีกีป่ระเภท 
ประเภทสมาชิก  สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ สมาชิกสามญั  และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
สมาชิกสมาคมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
คุณสมบติัของสมาชิก 

 1. สมาชิกสามญั  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีประกอบการผลิตป้าย  และโฆษณา และวิสาหกิจในทางการคา้อุตสาหกรรมหรือ
การเงินอนัเก่ียวเน่ืองกนักบัวิสาหกิจผลิตป้าย และโฆษณาซ่ึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยมีทุนจดทะเบียน
ตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป 

 2. สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่บุคคลธรรมดาท่ีทรงคุณวุฒิ  หรือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีอุปการคุณแก่สมาคม ซ่ึง
คณะกรรมการของสมาคมมีมติใหเ้ขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ และบุคคลนั้นตอบรับคาํเชิญ 

หมายเหตุ  :    ในกรณีท่ีเป็นธุรกิจโครงป้ายโฆษณาตอ้งมีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่  5 ลา้นบาท 
นอกจากน้ันแล้วต้องมีคุณลกัษณะดังนี ้

1. เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ 
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือบุคคลไร้ความสามารถ  หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไม่เคยเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งโทษจาํคุกพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลมาก่อนเวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิท่ีมีกาํหนดโทษ

หรือความผดิซ่ึงกระทาํโดยประมาท 
4. ไม่เป็นโรคอนัพึงรังเกียจแก่สงัคม 
5. เป็นผูมี้ฐานะมัน่คงพอสมควร 
6. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 

ใหน้าํขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้  ไปใหบ้งัคบัคุณลกัษณะของผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมดว้ย 
ขั้นตอนการพจิารณารับเป็นสมาชิก 
การพิจารณาคาํขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการสมาคมนําใบเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมพิจารณาเม่ือ 
คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รับหรือไม่รับผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ให้เลขาธิการสมาคมมีหนังสือแจง้ให้ผูส้มคัรผูน้ั้นทราบ
ภายในกาํหนดเวลา  7  วนันบัแต่วนัท่ีไดล้งมติหนงัสือแจง้ดงักล่าวในวรรคแรก  จะตอ้งจดัส่งเป็นจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน  
ณ ท่ีอยูข่องผูส้มคัรท่ีปรากฏในใบสมคัร 
แล้วเม่ือไรทีไ่ด้เป็นสมาชิกสมาคมอย่างสมบูรณ์ 
วนัเร่ิมสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีผูส้มคัรไดช้าํระค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงเรียบร้อยแลว้ 
สามารถแต่งตั้งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมแทนได้หรือไม่ 
สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคล  สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคลจะตอ้งแต่งตั้งตวัแทนซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาํนาจการกระทาํการแทนนิติ
บุคคลได ้ 1     ท่านเพ่ือปฏิบติักิจการในหนา้ท่ีและใชสิ้ทธิแทนนิติบุคคลนั้น ในการน้ีผูแ้ทนจะมอบหมายใหนิ้ติบุคคลนั้น  ในการน้ี
ผูแ้ทนจะมอบหมายใหนิ้ติบุคคลอ่ืนกระทาํแทนหรือแต่งตั้งแทนช่วงมิได ้
 
 



 

 
 

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา 
 

1. ท่านจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทางสมาคมฯ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูล และข่าวสารทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน    
  และร่วมทาํกิจกรรมท่ี  สมาคมฯ  จดัข้ึน 
 

2. สําหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจด้านจาํหน่ายปัจจยัการผลิต   หรือบริษทัท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ   
บริษัทฯ สามารถนําโบชัวร์มาประชาสัมพันธ์/ แจกจ่ายในท่ีประชุม โดยแจ้งความประสงค์มายงัสมาคมฯ    
และนาํโบชวัร์หรือเอกสารใหเ้จา้หนา้ท่ีสมาคมฯ เพื่อประชาสมัพนัธ์ ไดท่ี้โตะ๊ลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุม 

 

3. สิทธิประโยชน์ในเวบ็ไซตส์มาคมฯ   www.aspathailand.com  
 

3.1   สาํหรับสมาชิกสมาคมฯ (ชาํระค่าบาํรุงประจาํปีเป็นท่ีเรียบร้อย )  ไดรั้บสิทธ์ิในการนาํ LOGO  บริษทัฯ  
พร้อมทั้งภาพสินคา้ และบริการของท่านข้ึนบนหน้าแรกของเว็บไซต์สมาคมฯ  โดยมีกาํหนดระยะเวลา  3  
เดือน 

3.2 สมาคมฯ   จะจดัพิมพร์ายช่ือสมาชิกสมาคมฯ   ลงในเวบ็ไซน์สมาคมฯ   ทั้งน้ี  หากบริษทัสมาชิกประสงคจ์กัให้
สมาคมฯ  Link  Web  สามารถแจง้มาท่ีสาํนกังานสมาคมฯ ไดท้นัที 

3.3 ไดรั้บขอ้มูลการบริการดา้นกฎหมาย / การประกนัภยั / การตรวจสอบป้ายและอาคาร 
 

4. งาน Sign Asia Expo รับส่วนลด และสิทธิพิเศษในการจองพื้นท่ีภายในงาน และอ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขของงานโดย  
สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้   www.signasiaexpo.com  

 

6.  รับส่วนลดพิเศษสําหรับบริษทัฯ สมาชิกท่ีตอ้งการรับบริการดา้นกฎหมาย / การประกนัภยั / การตรวจสอบป้าย    
และอาคาร สอบถามรายละเอียดไดท่ี้สาํนกังานสมาคม 

 

7. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอ่ืนๆ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 0-2521-8255 ทุกวนัจันทร์ – วันศุกร์    
ตั้งแต่เวลา   09.00 – 18.00 น.  

 
หมายเหตุ  : สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
 

 


