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ข้ าพเจ้ าบริษัท......................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ.......................................................................................................................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ …................................................................................ โทรสาร.............................................................
E-mail…………….…………………………………………… Website…………………………………………………
*ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ □ตามใบ ภพ.20 (VAT) □ยังไม่ จด VAT ให้ ออกที่อยู่ดังนี .้ .....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
โดย นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................................................
สัญชาติ.................................... เชือ้ ชาติ............................................ ศาสนา..............................................
เป็ นผู้มีอานาจในการลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
ประสงค์ สมัครเป็ นสมาชิกสมาคมของขวัญ ของชาร่ วยไทย และของตกแต่ งบ้ าน
(รู้จักสมาคมฯ โดย..............................................................................................................................................)
ค่ าสมัครสมาชิกใหม่ : (โปรดเลือกประเภทสมาชิก)
□ ประเภทสามัญ ค่ าบารุง 3,000.-บาทต่ อปี + ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า 100.-บาท
รวม 3,100.-บาท + ภาษีมูลเพิ่ม 7% คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,317.-บาท
การชาระเงิน: โอนเงินเข้ าบัญชี “สมาคมของขวัญ ของชาร่ วยไทย และของตกแต่ งบ้ าน” ธมจ. ไทย
พาณิชย์ สาขา ลาดพร้ าว 59 บัญชีออมทรัพย์ 010 414 9748
(แนบสำเนำใบโอนเงินมำพร้ อมกับเอกสำรกำรใบสมัครด้ วย)
ข้ าพเจ้ ายินดีให้ ความร่ วมมือและปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับ
ของสมาคมฯ ทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร...........................................................
(
)
วันที่.............../........................./................

*ไม่ รับใบสมัครทาง FAX/EMAIL*
(สำหรรับสมำคม: รับรองกำรเป็ นสมำชิกเมื่อวันที่.......................................หรมำยเลขสมำชิก...…..................)
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1. Company Name……………………………………………………………………………………………………...
Address: …………………………………………………………………………………………………………….
Tel:..........................................................................Fax:…….....................................................................
E–mail................................................................... Website......................................................................
Contact Person:...........................................................................................................................................
2. การส่ งออก: □ ต่ากว่ า 5 ปี 5 ปี ขึน้ นไป □ ไม่ มีประสบการณ์ □ เป็ นโรงงานผลิตเอง
□รับจ้ างผลิตด้ วย □ ออกแบบและจ้ างโรงงานผลิต □เป็ น Trader □เป็ น Importer ด้ วย
สัดส่ วนของการส่ งออกและการนาเข้ า (100:100%)....................................................................................
สินค้ าที่นาเข้ าจากต่ างประเทศ...................................................................................................................
3. นามผู้แทนที่ใช้ สิทธิ์ในสมาคมฯ 3 ท่ าน/The company’s representation to act on behalf of the company
ผู้แทนลาดับที่ 1 / First Representation
นาย / นาง / นางสาว ..................................................Mr. / Mrs. / Miss .....................……..........................
ผู้แทนลาดับที่ 2 / Second Representation
นาย / นาง / นางสาว ..................................................Mr. / Mrs. / Miss ...........................……....................
ผู้แทนลาดับที่ 3 / Second Representation
นาย / นาง / นางสาว ..................................................Mr. / Mrs. / Miss .........................................……......
4. ข้ าพเจ้ าขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมของขวัญ ของชาร่วยไทย และของตกแต่งบ้ าน ซึ่งข้ าพเจ้ าได้ ทราบถึง
ระเบียบข้ อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ แล้ ว และขอรับรองว่าหากคณะกรรมการ พิจารณารับเข้ าเป็ น
สมาชิก ข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้ อบังคับของสมาคมฯ โดยเคร่งครัดทุกประการ ท้ั งนี ้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนาม รวมทัง้ ข้ อมูลของบริษัท ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สมาคมฯ ทราบทันที
เป็ นลายลักษณ์ อักษร
ลงชื่อผู้มีอานาจลงนาม

.......………………………........................................….
ตาแหน่ ง.........................…………................................
วันที่.....................................................………………..
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เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก โปรดจัดให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
รูปถ่ ายผู้สมัคร จานวน 1 ใบ (ไม่ จากัดขนาดและสี)
ภาพผลิตภัณฑ์ (Catalogue/Brochure/Color Photo Print)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้ าน ลงนามรับรองเอกสารด้ วย
สาเนาหนังสือรับรองพร้ อมวัตถุประสงค์ จากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่ เกิน 3 เดือน)
สาเนาหนังสือบริคณห์ สนธิ
สาเนาใบสาคัญการจดทะเบียนการค้ า/ทะเบียนพาณิชย์
สาเนาใบส
าคัญ20การจดทะเบียนการค้ า/ทะเบียนพาณิชย์
สาเนา ภ.พ.
สาเนาใบโอนเงินค่ าสมัครสมาชิก
กรณีท่ สี มาคมฯ ต้องการข้ อมูลบริษัทเพิ่มเติม โปรดติดต่ อ..............................................................................
โทรศัพท์ ......................................................................... โทรสาร......................................................................

ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ ง...........................................................

........................................................................................
กรุณาระบุประเภทผลิตภัณฑ์ หลัก (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: ..............................................................................................................................

สมาคมของขวัญ ของชาร่ วยไทยและของตกแต่ งบ้ าน
60 ห้ อง D 201/8 โซน D ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ
ถนนรั ชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-4890 โทรสาร 02-229-4891

info@thaigifts.or.th, www.thaigifts.or.th
ความนา:
สมาคมของขวัญ ของชาร่วยไทยและของตกแต่งบ้ าน (TGP) หมายถึง สถาบันภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสินค้ า
ของขวัญ ของชาร่วย และของตกแต่งบ้ านไทย จัดตังขึ
้ ้นเพื่อทาหน้ าที่เป็ นองค์กรส่งเสริมสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจสินค้ า
ของขวัญ ของชาร่วย และของตกแต่งบ้ านไทย โดยไม่แสวงหาผลกาไร
สมาคมฯ ได้ รับการอนุมตั จิ ดั ต้ั ง “สมาคมของขวัญ ของชาร่วยไทย และของตกแต่งบ้ าน” จากกรมทะเบียนการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2543 เพื่ออการพัฒนาอุตสาหกรรมของขวัญ ของชาร่วย และของตกแต่ง
บ้ านของประเทศให้ แข็งแกร่ง รวมถึงการเจรจาขอการสนับสนุน/ความช่วเหลือจากภาครัฐ อีกทังสร้
้ างแรงสนับสนุน และผลักดัน
สมาชิกเข้ าสูต่ ลาดใหม่ เพื่อให้ เกิดการช่วยเหลือระหว่างสมาชิก และหาลูท่ างให้ สมาชิกเพิ่มยอดการ ส่งออกให้ มากยิ่งขึ ้นอย่าง
เป็ นรูปธรรม
วัตถุประสงค์ :
สมาคมของขวัญ ของชาร่ วยไทยและของตกแต่งบ้ าน มีหน้ าที่ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ดังนี ้
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจ ประเภทการค้ าและอุตสาหกรรมอันเกี่ยวกับของขวัญ ของชาร่วยไทย
และของตกแต่งบ้ าน
สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ ไขอุปสรรคข้ อขัดข้ องต่าง ๆ รวมท้ั งเจรจาทาความตกลงกับบุคคล ภายนอก
เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์สอดส่อง และติดตาม ความเคลื่อนไหวของ
ตลาดการค้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ทาการวิจยั เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ในทาง
วิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้ าอันเกี่ยยวกับการวิสาหกิจน้ั น ๆ
ขอสถิตหิ รื อเอกสาร หรื อขอทราบข้ อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุ ประสงค์
ทังนี
้ ้ด้ วยความยินยอมของสมาชิก
ส่งเสริมคุณภาพของสินค้ าที่ผลิตหรื อจาหน่ายโดยให้ เข้ ามาตรฐาน ตลอดจนวิจยั และปรับปรุงวิธีการผลิตและ สินค้ าให้
ได้ ผลดียิ่งขึ ้น
ร่วมมือกับรัฐบาลและภาคเอกชน ในการส่งเสริมการค้ าอุตสาหกรรม การเงินหรื อธุรกิจอื่นใดในทาง เศรษฐกิจอันอยู่ใน
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้ สนิ ค้ ามีปริ มาณเพียงพอแก่ความต้ องการของตลาดทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
ทาความตกลงหรื อวางระเบียบให้ สมาชิกปฏิบตั ิ หรื องดเว้ นการปฏิบตั เิ พื่อให้ ประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ใน
วัตถุประสงค์ได้ ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ประนีประนอมข้ อพิพาทระหว่างสมาชิก หรื อระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ และเป็ น
ศูนย์กลางเพื่อเชื่อมความสามัคคีของสมาชิก
ไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
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สิทธิประโยชน์ เพื่อสมาชิก :

1.

ได้ รับข่าวสารเป็ นประจาในรูปแบบอีเมลจดหมายข่าว อาทิ
- ข่าวการสัมมนา/อบรมของภาครัฐ โดยเฉพาะของกรมส่งเสริมการ

ส่งออก

- ข่าวโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่จดั โดยกรมส่งเสริมการส่งออก อาทิ Business Matching
- ข้ อมูลการตลาด รายชื่อผู้นาเข้ า ฯลฯ
2.
3.

ได้ รับเชิญเข้ าร่ วมประชุมสมาชิกประจาปี โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพื่อทราบผลการดาเนินงาน
สมาชิกสามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมของสมาคมฯ และกรมส่งเสริมการส่งออกที่จดั ตามโอกาสและวาระต่าง ๆ เช่น
- การสมัครเข้ าร่วมงานสัมมนา/อบรม หรื องานแสดงสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ ซึ่งการสมัครเข้ าร่ วม
กิจกรรมของกรมฯ เมื่อระบุวา่ เป็ นสมาชิกสมาคมฯ ได้ รับสิทธิคดั เลือกเบื ้องต้ นก่อนผู้สง่ ออกรายอื่น
- การเข้ าร่วมกิจกรรมโครงการของกรมส่งเสริมการส่งออก และภาครัฐอื่น ๆ ที่ จดั ให้ เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ

4.

สมาชิกจะมีรายชื่อในฐานข้ อมูล “หนังสือทาเนียบสมาชิก” (TGP Directory) ที่จดั ทาทุก2 ปี รวมถึง มีข้อมูลใน Website
ของสมาคมฯ ด้ วย

