รหัสสมาชิก …………………...

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมป้ายและโฆษณา
159/46 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ : สํานักงานสมาคมฯ โทร. 0-2521-8255 โทรสาร. 0-2521-8257
www.aspathailand.com E-mail : aspasign@hotmail.com

วันที่สมัคร …………………………………..… ( ชื่อบริ ษทั / หจก. /หสม / ร้าน )……….…………………..………………………………………….
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ ……………………………… ตรอก / ซอย ………………………………….. ถนน ………….………………………………..
แขวง / ตําบล ………………………..…………… เขต / อําเภอ …………………………………….. จังหวัด…………………………......................
รหัสไปรษณี ย ์ …………………..….. โทรศัพท์ …………………..…………………………… โทรสาร ……………….………………….………
ประเภทกิจการ …………………………….. Web Site ………………….……….. ……………..e-mail address …………..…………...................
ชื่อทีอ่ ยู่ส่วนตัวของสมาชิก
ชื่อ – นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว ) .…………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ – นามสกุล ( MR, MS, MRS ) ………………………………………………………………………………………………………………….……
ที่อยูเ่ ลขที่ ………………. ตรอก / ซอย ………………………….. ถนน ……………………………… แขวง / ตําบล ………….………………….
เขต / อําเภอ ………………………………………… จังหวัด …………………………………… รหัสไปรษณี ย ์ ……………..…………………….
โทรศัพท์ …………………………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………………...
วุฒิการศึกษา ……………………………………………………….. สถานศึกษา …………………………………………………………………….
สมัครในนาม ส่ วนตัว / บริ ษทั / ส่ วนราชการ / อื่น ……………………………………………………………………………………………………..
อาชีพ / ตําแหน่ง ………………………………………………………………… งานอดิเรก ……………………………………………….……….
ขอสมัครเป็ นสมาชิกประเภท สามัญ โดยยินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ฯ ทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………….. ……….. ผูส้ มัคร
( …………………………………….. …………..)
ลงชื่อ…………………………………………………….สมาชิกสามัญผูร้ ับรอง
( …………………………………………………. )
เสนออนุมตั ิเข้าเป็ นสมาชิกได้เมื่อ วันที่ ……………………. เดือน ………………. …….. พ.ศ. ……….................
ลงชื่อ ………………………………………………….. นายทะเบียน
( ………………………………………………….. )
หมายเหตุ : โปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และท่านสามารถชําระอัตราค่าสมาชิ กได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ
สมาคมป้ ายและโฆษณา ธนาคารธนชาต สาขาวงศ์ สว่ าง ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 091-3-00164-0 พร้อมทั้งส่ งใบนําฝากและใบสมัคร
ให้กบั สมาคมฯ ได้ที่โทรสาร 0-2521-8257 เพื่อขอรับใบเสร็ จรับเงินจากสมาคมฯ และแจ้งชื่อลงในทะเบียนสมาชิก
อัตราค่ าลงทะเบียน และค่ าบํารุ งสมาคมฯ
สมาชิกสามัญ

ค่าบํารุ งประจําปี ปี ละ

3,000 บาท

การเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมท่ านควรทราบอะไรบ้ าง
สมาชิกสมาคมมีกปี่ ระเภท
ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสมาคมต้ องมีคุณสมบัติอย่ างไร
คุณสมบัติของสมาชิก
1. สมาชิ กสามัญ ได้แก่ นิ ติบุคคลที่ประกอบการผลิตป้ าย และโฆษณา และวิสาหกิจในทางการค้าอุตสาหกรรมหรื อ
การเงินอันเกี่ยวเนื่ องกันกับวิสาหกิจผลิตป้ าย และโฆษณาซึ่ งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีทุนจดทะเบียน
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลธรรมดาที่ทรงคุณวุฒิ หรื อบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่ ง
คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้เข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับคําเชิญ
หมายเหตุ : ในกรณี ที่เป็ นธุรกิจโครงป้ ายโฆษณาต้องมีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 5 ล้านบาท
นอกจากนั้นแล้วต้ องมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อบุคคลไร้ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้องโทษจําคุกพิพากษาถึงที่สุดของศาลมาก่อนเว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรื อความผิดที่มีกาํ หนดโทษ
หรื อความผิดซึ่งกระทําโดยประมาท
4. ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
5. เป็ นผูม้ ีฐานะมัน่ คงพอสมควร
6. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
ให้นาํ ข้อความดังกล่าวข้างต้น ไปให้บงั คับคุณลักษณะของผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมด้วย
ขั้นตอนการพิจารณารับเป็ นสมาชิก
การพิ จ ารณาคํา ขอสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ให้ เ ลขาธิ ก ารสมาคมนํา ใบเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสมาคมพิ จ ารณาเมื่ อ
คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รับหรื อไม่รับผูใ้ ดเข้าเป็ นสมาชิ กแล้ว ให้เลขาธิ การสมาคมมีหนังสื อแจ้งให้ผูส้ มัครผูน้ ้ ันทราบ
ภายในกําหนดเวลา 7 วันนับแต่วนั ที่ได้ลงมติหนังสื อแจ้งดังกล่าวในวรรคแรก จะต้องจัดส่ งเป็ นจดหมายทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ณ ที่อยูข่ องผูส้ มัครที่ปรากฏในใบสมัคร
แล้วเมื่อไรทีไ่ ด้ เป็ นสมาชิกสมาคมอย่ างสมบูรณ์
วันเริ่ มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ผสู ้ มัครได้ชาํ ระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งเรี ยบร้อยแล้ว
สามารถแต่ งตั้งตัวแทนมาเข้ าร่ วมประชุ มแทนได้ หรือไม่
สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคล สมาชิกที่เป็ นนิ ติบุคคลจะต้องแต่งตั้งตัวแทนซึ่งจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดา ที่มีอาํ นาจการกระทําการแทนนิ ติ
บุคคลได้ 1 ท่านเพื่อปฏิบตั ิกิจการในหน้าที่และใช้สิทธิ แทนนิ ติบุคคลนั้น ในการนี้ผแู ้ ทนจะมอบหมายให้นิติบุคคลนั้น ในการนี้
ผูแ้ ทนจะมอบหมายให้นิติบุคคลอื่นกระทําแทนหรื อแต่งตั้งแทนช่วงมิได้

สิ ทธิประโยชน์ สําหรับสมาชิกสมาคมป้ ายและโฆษณา
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการบริ การที่ดี อาทิ ข้อมูลความรู ้ดา้ นกฎหมาย ข้อมูลด้านประกันภัย เป็ นต้น
ได้สิทธิ์รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริ ษทั ท่านบนเว็บไซต์สมาคมฯ
ได้รับส่ วนลดและสิ ทธิพิเศษในกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น หรื อได้รับส่ วนลดและสิ ทธิพิเศษในการจองพื้นที่ภายในงาน
Sign Asia Expo และอื่น ๆ
5. สมาชิกสามารถ Supply สิ นค้าที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอย่างยุติธรรม
6. เกิดพันธมิตรเครื อข่ายวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจของสมาชิก
7. เกิดการเชื่อมโยงรายได้ระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันของสมาชิกผูป้ ระกอบการแต่ละราย
8. เกิดการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย CLMV หรื อ มุ่งสู่ความเป็ นสากล
9. ดําเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมและสังคมร่ วมกัน
10. สิ ทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2521-8255 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
09.00 – 18.00 น.
1.
2.
3.
4.

หมายเหตุ :

สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นสิ ทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า

