
              สมาคมของขวัญ ของช าร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน 
                                       60 ห้อง D 201/8 โซน D ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกติิ์  
                                ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม่ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
                                          โทรศัพท์ 02-229-4890  โทรสาร 02-229-4891  

                                        info@thaigifts.or.th, www.thaigifts.or.th 
 

 

 

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

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

 สัญชาติ.................................... เชือ้ชาต.ิ........................................... ศาสนา..............................................  

เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามตามหนังสอืรับรองการจดทะเบียนฯ  

ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมของขวัญ ของช าร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน  

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

ค่าสมัครสมาชิกใหม่: (โปรดเลือกประเภทสมาชิก)  
    ประเภทสามัญ ค่าบ ารุง 3,000.-บาทต่อปี + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100.-บาท  
            รวม 3,100.-บาท + ภาษีมูลเพิ่ม 7% คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 3,317.-บาท  

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

ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมอืและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ของสมาคมฯ ทุกประการ  

ลงช่ือผู้สมคัร...........................................................  
(                                       )  
วันที่.............../........................./................  
 
 

*ไม่รับใบสมัครทาง FAX/EMAIL* 
 
 (ส ำหรรับสมำคม:  รับรองกำรเป็นสมำชิกเมื่อวันที่.......................................หรมำยเลขสมำชิก...…..................)  
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1. Company Name……………………………………………………………………………………………………...  
   Address: ……………………………………………………………………………………………………………. 
   Tel:..........................................................................Fax:……......................................... ..............................    
   E–mail........................................................ID Line………………………….. 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. นามผู้แทนที่ใช้สิทธิ์ในสมาคมฯ 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 และของตกแต่งบ้าน ซึง่ข้าพเจ้าได้ทราบถึง  
ระเบียบข้อบงัคบั และวตัถุประสงค์ของสมาคมฯ แล้ว และขอรับรองว่าหากคณะกรรมการ พิจารณารับเข้าเป็น  
สมาชิก ข้าพเจ้าจะปฏบิตัิตามระเบียบและข้อบงัคบัของสมาคมฯ โดยเคร่งครัดทุกประการ ทั้งนี ้หากมีการ 
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม รวมทัง้ข้อมูลของบริษัท ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สมาคมฯ ทราบทนัที 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

                                                                               ลงช่ือผู้มีอ านาจลงนาม 

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

                                                      ต าแหน่ง.........................…………................................  
                                                      วันที่.....................................................………………..  
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เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก โปรดจัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 
กรณีที่สมาคมฯ ต้องการข้อมูลบริษัทเพิ่มเตมิ โปรดติดต่อ.................... ..........................................................  

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

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

........................................................................................  
กรุณาระบุประเภทผลิตภัณฑ์หลัก (เพยีง 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 าเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิ
 
ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ 

 

   ภาพผลิตภัณฑ์ (Catalogue/Brochure/Color Photo Print)  

   ส าเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถปุระสงค์ จากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกนิ 3 เดือน)  
                                                                                                

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

 

   ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ 
      ส าเนา ภ.พ. 20  
    ส าเนาใบโอนเงินค่าสมัครสมาชิก   
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ความน า:  
สมาคมของขวญั ของช าร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน (TGP) หมายถึง สถาบนัภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจสินค้า          
ของขวญั ของช าร่วย และของตกแต่งบ้านไทย จดัตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจสินค้า        
ของขวญั ของช าร่วย และของตกแต่งบ้านไทย โดยไม่แสวงหาผลก าไร  

สมาคมฯ ได้รับการอนุมตัิจดัตั้ง “สมาคมของขวญั ของช าร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน” จากกรมทะเบียนการค้า          
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน 2543 เพ่ืออการพฒันาอุตสาหกรรมของขวญั ของช าร่วย และของตกแต่ง              
บ้านของประเทศให้แข็งแกร่ง รวมถึงการเจรจาขอการสนบัสนุน/ความช่วเหลือจากภาครัฐ อีกทัง้สร้างแรงสนบัสนุน และผลกัดนั
สมาชิกเข้าสู่ตลาดใหม่ เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือระหว่างสมาชิก และหาลู่ทางให้สมาชิกเพ่ิมยอดการ ส่งออกให้มากยิ่งขึน้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

วัตถปุระสงค์:  
สมาคมของขวญั ของช าร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน มีหน้าที่ด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด ดงันี ้

1 ส่งเสริมและสนบัสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจ ประเภทการค้าและอตุสาหกรรมอนัเกี่ยวกบัของขวญั ของช าร่วยไทย          
              และของตกแต่งบ้าน  
2 สนบัสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขอุปสรรคข้อขดัข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกบับุคคล ภายนอก  
              เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวตัถปุระสงค์สอดส่อง และติดตาม ความเคล่ือนไหวของ 
              ตลาดการค้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
3 ท าการวิจยัเกี่ยวกบัการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวตัถุประสงค์ แลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ในทาง        
              วิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอนัเกี่ยยวกบัการวิสาหกิจนั้น ๆ  
4 ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกบัการด าเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวตัถุ ประสงค์ 
              ทัง้นีด้้วยความยินยอมของสมาชิก  
5 ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจ าหน่ายโดยให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจยัและปรับปรุงวิธีการผลิตและ สินค้าให้ 
              ได้ผลดียิ่งขึน้  
6 ร่วมมือกบัรัฐบาลและภาคเอกชน ในการส่งเสริมการค้าอตุสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทาง เศรษฐกิจอนัอยู่ใน 
              วตัถุประสงค์ 
7 ส่งเสริมการผลิต เพ่ือให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
8 ท าความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏบิตัิ หรืองดเว้นการปฏบิตัิเพ่ือให้ประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ใน  
             วตัถุประสงค์ได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
9 ประนปีระนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกบับุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ และเป็น 
              ศูนย์กลางเพ่ือเช่ือมความสามคัคีของสมาชิก  
10 ไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกบัการเมือง  
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สิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิก :  
 

1. โอกาสในการเขา้ถึงข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชนส์ าหรับสมาชิก ในรูปแบบของอีเมล,์         

               จดหมายข่าว website ของสมาคมฯ, Facebook,  Line@สมาคมฯ, อย่างสม ่าเสมอ อาทิ 

 1.1 ข่าวการสัมมนา อบรมของภาครัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (DITP) ที่ทาง     

              สมาคมฯท างานประสานงานอย่างใกลชิ้ดตลอดเวลา 

 1.2 ข่าวโครงการ กจิกรรมพิเศษ งบช่วยเหลือต่างๆทีผ่่านทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

              สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของ        

              หน่วยงานดงักล่าว 

 1.3 ขอ้มูลทางการตลาด รายช่ือผูน้  าเขา้ ตวัเลขทางเศรษฐกจิต่างๆที่เป็นประโยชนต์่อธุรกจิของสมาชิก      

2. สิทธิในการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบัประเทศ เช่น 

 2.1 งานแสดงสินคา้ STYLE (BIG & BIH) จดัโดยกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศในราคาพิเศษ 

 2.2 งานแสดงสินคา้ Thailand Bestbuy 

 2.3 และงานอื่นๆที่จดัโดยกระทรวงพาณิชย ์กระทรวงอุตสาหกรรม (OTOP) 

3. รับสิทธ์ในการสมคัรเขา้ใชบ้ริการของศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ TCDC ในอตัราพิเศษตามขอ้ตกลงที่        

             ทางสมาคมฯไดท้  า MOU ไวร่้วมกนั 

4. สมาชิกจะมีรายช่ือแสดงในฐานขอ้มูล website สมาคมฯ รวมถึง TGP Directory    “หนงัสือท าเนียบ 

             สมาชิก” ซ่ึงส่งตรงถึงหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย ์สถานทูตต่างๆ และสมาคมการคา้อื่นๆ 

5.      สมาชิกสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมของสมาคมฯ เช่น TGP Club ที่จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย     

             รวมถึงกจิกรรม Business Matching 

6.      สมาชิกจะไดร้ับเชิญเขา้ร่วมประชุมสมาชิกสมาคมฯประจ าปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพื่อทราบผลด าเนินงาน     

            ของสมาคมฯ 
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7. สมาชิกจะไดร้ับโอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆทีภ่าคเอกชนจดัขึ้น เช่นงาน  Hitevent                  

        (Exhibition Online) โครงการตลาดต่อยอด เป็นตน้ 

8. สมาคมฯจดัหางานแสดงสินคา้ในต่างประเทศ เพือ่ให้สมาชิกไดเ้ขา้ร่วมงาน เช่น งานแสดงสินคา้ 
 Singapore Gifts Show ที่สมาคมฯจดัเป็นประจ าในเง่ือนไขพิเศษสุดส าหรับสมาชิกสมาคมฯเท่านั้น  
 รวมถึงการจดัสัมมนางานแสดงสินคา้ต่างประเทศต่างๆ โดยการท างานร่วมกบั Organizer เพื่อให้
 สมาชิกไดร้ับขอ้มูล สิทธิประโยชนต์่างๆในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ 

9.     ความช่วยเหลืออื่นๆที่สมาชิกตอ้งการ เพราะคณะกรรมการสมาคมฯประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุิ  ในหลาย 

           สาขาอาชีพ ที่พร้อมจะให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาแกส่มาชิก 

            สมาชิกสมาคมฯสามารถติดตามข่าวสารและผลการด าเนินกจิกรรมของสมาคมฯไดท้าง website สมาคมฯ     

       www.thaigifts.or.th 

 

 

 


