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ข้าพเจ้าบริษัท..................................................................................................................................................... . 
ประเภทธุรกิจ....................................................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................. ........................................
โทรศัพท์…................................................................................ โทรสาร............................................................. 
E-mail…………….…………………………………………… Website…………………………………………………  
*ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ □ตามใบ ภพ.20 (VAT) □ยังไม่จด VAT ให้ออกที่อยู่ดังนี.้..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

โดย นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. ............ 

 สัญชาต.ิ................................... เชือ้ชาต.ิ........................................... ศาสนา..............................................  

เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ  

ประสงค์สมัครเป็นสมาชกิสมาคมของขวัญ ของช าร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน  

(รู้จักสมาคมฯ โดย............................................................................................................................. .................)  

ค่าสมัครสมาชกิใหม่: (โปรดเลือกประเภทสมาชกิ)  
    □ ประเภทสามัญ ค่าบ ารุง 3,000.-บาทต่อปี + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100.-บาท  
            รวม 3,100.-บาท + ภาษีมูลเพิ่ม 7% คิดเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,317.-บาท  

การช าระเงนิ: โอนเงนิเข้าบัญชี “สมาคมของขวัญ ของช าร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน” ธมจ. ไทย
พาณิชย์ สาขา ลาดพร้าว 59 บัญชีออมทรัพย์ 010 414 9748  
(แนบส ำเนำใบโอนเงนิมำพร้อมกับเอกสำรกำรใบสมัครด้วย)  

ข้าพเจ้ายนิดีให้ความร่วมมือและปฏบิัตติามกฎข้อบังคับ
ของสมาคมฯ ทุกประการ  

ลงช่ือผู้สมัคร...........................................................  
(                                       )  
วันที่.............../........................./................  
 
 

*ไม่รับใบสมัครทาง FAX/EMAIL* 
 
 (ส ำหรรับสมำคม:  รับรองกำรเป็นสมำชกิเม่ือวันที่.......................................หรมำยเลขสมำชกิ...…..................)  
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1. Company Name……………………………………………………………………………………………………... 
   Address: ……………………………………………………………………………………………………………. 
   Tel:..........................................................................Fax:……............................................ .........................    
   E–mail................................................................... Website.................. .................................................... 
   Contact Person:.............................................................................................................. .............................  
 
2. การส่งออก: □ ต ่ากว่า 5 ปี   5 ปีขึน้นไป   □ ไม่มีประสบการณ์   □ เป็นโรงงานผลิตเอง  
□รับจ้างผลิตด้วย   □ ออกแบบและจ้างโรงงานผลิต   □เป็น Trader    □เป็น Importer ด้วย  
สัดส่วนของการส่งออกและการน าเข้า (100:100%)....................................................................................  
สินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ.......................................................................................................... .........  
3. นามผู้แทนที่ใช้สิทธ์ิในสมาคมฯ 3 ท่าน/The company’s representation to act on behalf of the company 
ผู้แทนล าดับที่ 1 / First Representation  
นาย / นาง / นางสาว ..................................................Mr. / Mrs. / Miss .....................……..........................  
ผู้แทนล าดับที่ 2 / Second Representation  
นาย / นาง / นางสาว ..................................................Mr. / Mrs. / Miss ...........................……....................  
ผู้แทนล าดับที่ 3 / Second Representation  
นาย / นาง / นางสาว ..................................................Mr. / Mrs. / Miss .........................................……......  
4. ข้าพเจ้าขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมของขวญั ของช าร่วยไทย และของตกแตง่บ้าน ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบถึง  
ระเบียบข้อบงัคบั และวตัถปุระสงค์ของสมาคมฯ แล้ว และขอรับรองวา่หากคณะกรรมการ พจิารณารับเข้าเป็น  
สมาชิก ข้าพเจ้าจะปฏิบตัติามระเบียบและข้อบงัคบัของสมาคมฯ โดยเคร่งครัดทกุประการ ทั้งนี ้หากมีการ 
เปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม รวมทัง้ข้อมูลของบริษัท ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สมาคมฯ ทราบทันท ี
เป็นลายลักษณ์อักษร 

                                                                               ลงช่ือผู้มีอ านาจลงนาม 

                    .......………………………........................................….                        

                                                      ต าแหน่ง.........................…………................................  
                                                      วันที่ .....................................................………………..  
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เอกสารประกอบการสมัครสมาชกิ โปรดจัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 
กรณีที่สมาคมฯ ต้องการข้อมูลบริษัทเพิ่มเตมิ โปรดตดิต่อ.............................................................................. 

โทรศัพท์......................................................................... โทรสาร......................................................................  
 

                                       ลงช่ือ................................................................  
                                                                                ต าแหน่ง........................................................... 

........................................................................................  
กรุณาระบุประเภทผลิตภัณฑ์หลัก (เพียง 1 ประเภท)  

□ARTIFICAL FLOWERS & FLORAL PRODUCTS  
□CERAMIC, POTTERY, GLASS, INCENSE, CANDLE PRODUCTS  
□COSTUME JEWELRY  
□DECORATIVE PRODUCTS  
□FABRIC PRODUCTS  
□LEATHER PRODUCTS  
□METAL PRODUCTS  
□PAPER PRODUCTS  
□POLYRESIN, RESIN PRODUCTS  
□PREMIUM PRODUCTS  
□SPA & BEAUTY CARE PRODUCTS  
□WOODEN PRODUCTS  
□MISCELLANEOUS PRODUCTS  

 
Product Details in English: ................................................................................................. .............................  

 

   ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
 
ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ 

 

   ภาพผลิตภัณฑ์ (Catalogue/Brochure/Color Photo Print)  

   ส าเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ จากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)  
                                                                                                

   รูปถ่ายผู้สมัคร จ านวน 1 ใบ (ไม่จ ากัดขนาดและสี)  
         
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองเอกสารด้วย  

 

   ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ 
      ส าเนา ภ.พ. 20  
    ส าเนาใบโอนเงนิค่าสมัครสมาชกิ   
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ความน า:  
สมาคมของขวญั ของช าร่วยไทยและของตกแตง่บ้าน (TGP) หมายถึง สถาบนัภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจสนิค้า          
ของขวญั ของช าร่วย และของตกแตง่บ้านไทย จดัตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นองค์กรสง่เสริมสมาชิกผู้ประกอบธรุกิจสนิค้า        
ของขวญั ของช าร่วย และของตกแตง่บ้านไทย โดยไมแ่สวงหาผลก าไร  

สมาคมฯ ได้รับการอนมุตัจิดัตั้ง “สมาคมของขวญั ของช าร่วยไทย และของตกแตง่บ้าน” จากกรมทะเบียนการค้า          
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 12 มถินุายน 2543 เพ่ืออการพฒันาอตุสาหกรรมของขวญั ของช าร่วย และของตกแตง่              
บ้านของประเทศให้แขง็แกร่ง รวมถึงการเจรจาขอการสนบัสนนุ/ความช่วเหลือจากภาครัฐ อีกทัง้สร้างแรงสนับสนนุ และผลกัดนั
สมาชิกเข้าสูต่ลาดใหม ่เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือระหว่างสมาชิก และหาลูท่างให้สมาชิกเพิ่มยอดการ สง่ออกให้มากยิ่งขึน้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

วัตถุประสงค์:  
สมาคมของขวญั ของช าร่วยไทยและของตกแตง่บ้าน มีหน้าท่ีด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด ดงันี  ้

1 สง่เสริมและสนับสนนุผู้ประกอบวสิาหกิจ ประเภทการค้าและอตุสาหกรรมอนัเก่ียวกบัของขวญั ของช าร่วยไทย          
              และของตกแตง่บ้าน  
2 สนบัสนนุและช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขอปุสรรคข้อขดัข้องตา่ง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกบับคุคล ภายนอก  
              เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวสิาหกิจประเภทท่ีอยู่ในวตัถปุระสงค์สอดสอ่ง และตดิตาม ความเคล่ือนไหวของ 
              ตลาดการค้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
3 ท าการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีอยู่ในวตัถปุระสงค์ แลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ในทาง        
              วชิาการ ตลอดจนขา่วสารการค้าอนัเก่ียยวกับการวสิาหกิจนั้น ๆ  
4 ขอสถิตหิรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเก่ียวกบัการด าเนินวสิาหกิจประเภทท่ีอยู่ในวตัถ ุประสงค์ 
              ทัง้นีด้้วยความยินยอมของสมาชิก  
5 สง่เสริมคณุภาพของสนิค้าท่ีผลติหรือจ าหน่ายโดยให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวจิยัและปรับปรุงวธีิการผลติและ สนิค้าให้ 
              ได้ผลดียิ่งขึน้  
6 ร่วมมือกบัรัฐบาลและภาคเอกชน ในการสง่เสริมการค้าอตุสาหกรรม การเงินหรือธรุกิจอ่ืนใดในทาง เศรษฐกิจอนัอยู่ใน 
              วตัถปุระสงค์ 
7 สง่เสริมการผลติ เพ่ือให้สนิค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
8 ท าความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบตั ิหรืองดเว้นการปฏิบตัเิพ่ือให้ประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีอยู่ใน  
             วตัถปุระสงค์ได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
9 ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหวา่งสมาชิกกบับคุคลภายนอกในการประกอบวสิาหกิจ และเป็น 
              ศนูย์กลางเพ่ือเช่ือมความสามคัคีของสมาชิก  
10 ไมด่ าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเมือง  
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สิทธิประโยชน์เพ่ือสมาชกิ :  
 

1.       ได้รับขา่วสารเป็นประจ าในรูปแบบอีเมลจดหมายขา่ว อาทิ 

        -    ขา่วการสมัมนา/อบรมของภาครัฐ โดยเฉพาะของกรมสง่เสริมการ        สง่ออก  

        -   ขา่วโครงการ/กิจกรรมพเิศษท่ีจดัโดยกรมสง่เสริมการสง่ออก อาทิ Business Matching 

     -  ข้อมลูการตลาด รายช่ือผู้น าเข้า ฯลฯ  

2.      ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจ าปี โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน  
3.          สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ และกรมสง่เสริมการสง่ออกท่ีจดัตามโอกาสและวาระต่าง ๆ เช่น 
   
      -    การสมคัรเข้าร่วมงานสมัมนา/อบรม หรืองานแสดงสนิค้าทัง้ในและตา่งประเทศ ซึ่งการสมคัรเข้าร่วม  
            กิจกรรมของกรมฯ เม่ือระบวุา่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้รับสทิธิคดัเลือกเบือ้งต้นก่อนผู้สง่ออกรายอ่ืน 
 
      -   การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของกรมสง่เสริมการสง่ออก และภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีจดัให้เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ  
 
4.     สมาชิกจะมีรายช่ือในฐานข้อมลู “หนงัสือท าเนียบสมาชิก” (TGP Directory) ท่ีจดัท าทกุ2 ปี รวมถึง มีข้อมลูใน Website     
           ของสมาคมฯ ด้วย  
 

 

mailto:info@thaigifts.or.th

