ชมรมเครืองกําเนิดไฟฟ้ าไทย
วันที/Date…………………….................
ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
APPLICATION FORM

เลขทีสมาชิก.......................

ชือผู้สมัคร (นิตบิ คุ คล/บุคคล) …………………………………….…………………………………………………………………....
Applicant’s name (Juristic person/person)……………………………………………………………..……………………………………………..……………………………....
โดย………………………………………………………(ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ) สัญชาติ………………….………..ตําแหน่ง….……………………………………...
Represented by………………………………….………(authorized person/assignee) Nationality………………….………..Position…………..……………………………..
ประกอบธุรกิจประเภท……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… .
Type of Business…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………....
สํานักงานเลขที………………..ซอย……………………ถนน……………………………………แขวง…………..…………………………….เขต………..…….……………….…...
Located at No……………..Soi………………………Road…………………………..…….Sub-district……………….…………………..District………………..……………...
จังหวัด …………………..………รหัสไปรษณีย์…………………..โทรศัพท์/TEL…………………….…………………….โทรสาร/FAX……………….………………………….. ...
Province………………….………Postal Code………………..Website………………..……………………….…..E-mail…………………………………..……………………..
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเป็ นสมาชิกของชมรมเครื องกําเนิดไฟฟ้าไทย
I want to be a member of Thai Generator association as :
สามัญ
Ordinary

วิสามัญ
Extraordinary

ข้ าพเจ้ าขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของชมรมเครื องกําเนิดไฟฟ้าไทย ทังนี
d dข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อบังคับของชมรมฯ โดยละเอียดแล้ ว และยินดีปฏิบตั ติ ามอีกทังจะช่
d วยส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ เพือให้ เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมให้ มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อความทีระบุในข้ อบังคับของชมรมฯ จะพ้ นจากสมาชิก ทังนี
d d
ข้ าพเจ้ าได้ แนบ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า 100 บาท
ค่าสมาชิกสามัญ / สมาชิกบุคคลรายปี 300 บาท
สมาชิกนิตบิ คุ คลรายปี 2,000 บาท
ค่าสมาชิกวิสามัญ / ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า 30 บาท รายปี 100 บาท
มาพร้ อมกับใบสมัครนี dแล้ ว โดยชําระเป็ น
เงินสด จํานวนทังสิ
d dน ......................................... บาท
เช็คขีดคร่ อม ฆ่าหรื อผู้ถือ สังจ่ายในนาม “นายปานชนก และ/หรื อนายธวัชมีชยั ” จํานวนทังสิ
d dน ......................................... บาท
โอนเงินเข้ าบัญชี “นายปานชนก และ/หรื อนายธวัชมีชยั ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีแยกศรี วรา ประเภทออมทรัพย์ เลขที 140-263512-2 ส่งสําเนา
การโอนเงินทีโทรสาร 0-21844613 หรื อทางเมลล์ bsa.janjira@gmail.com
ทังนี
d dได้ ถ่ายสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท บัตรประชาชน ทะเบียนบ้ าน แนบพร้ อมทังเซ็
d นรับรองเอกสารมา จํานวน 1 ชุด
ลงชือ……………………………....ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ
(…………………………………….)

ลงชือ………………………………สมาชิกผู้รับรอง
(……………………………………..)

ลงชือ…………………….สมาชิกผู้รับรอง
(…………………………………..)

ความคิดเห็นของกรรมการบริ หารชมรมฯ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว และมีความเห็นว่า
 สมควรรับเป็ นสมาชิกของชมรมฯ หมายเลขสมาชิก………………………………………………………………………………………
 ไม่สมควรรับเป็ นสมาชิกของชมรมฯ เนืองจาก…………………………………………………………………………………………….
ลงชือ ………………………………………………นายทะเบียน
(…………………………………………………)
วันที……..……เดือน…………………………..พ.ศ……………….
ประเภทสมาชิก
ประเภทสมาชิ ก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1.

สมาชิกสามัญ ได้ แก่ผ้ ทู ีบรรลุภาวะ โดยไม่จํากัดเพศ ชาติ ศาสนา และต้ องมีคณ
ุ สมบัติข้อใดข้ อหนึงดังนี d
- เป็ นบุคคลทีมีความรู้สนใจและประกอบธุรกิจและ/หรือประกอบอาชีพทีเกียวข้ องกับกิจกรรมด้ านระบบเครืองกําเนิดไฟฟ้า
- เป็ นองค์กรเอกชน/หน่วยงานของรัฐ/บริษัท/ห้ างร้ าน/โรงงานทีสนใจ (องค์กรเอกชนต้ องมีฐานะเป็ นนิติบุคคล) หรือประกอบธุรกิจที
เกียวข้ องระบบเครืองกําเนิดไฟฟ้า

2.

สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่นิสติ นักศึกษาและบุคคลทัวไป ทีสนใจทางด้ านระบบเครืองกําเนิดไฟฟ้า

สิทธิของสมาชิก
1. มีสทิ ธิเข้ าใช้ สถานทีของชมรมฯ โดยเท่าเทียมกัน
2. สิทธิได้ รับหนังสือวิชาการ 1 เล่ม/ปี และวารสารของชมรม 4 ฉบับ/ปี
3. สิทธิในการเข้ าร่วมสัมมนาวิชาการฟรี 1 ครั dง/ปี
4. สิทธิในการซื dอหนังสือของชมรมในราคาพิเศษ
5. สิทธิในการใช้ บริ การห้ องสมุดของชมรมฯ
6. มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกียวกับการดําเนินการของชมรมฯ ต่อคณะกรรมการ
7.มีสทิ ธิได้ รับสวัสดิการต่างๆ ทีชมรมฯ ได้ จดั ให้ มีขึ dนในราคาสมาชิก
8.มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมใหญ่ของชมรมฯ
9.สมาชิกสามัญมีสทิ ธิในการเลือกตั dง หรือแต่งตั dงเป็ นกรรมการชมรมฯ และมีสทิ ธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในทีประชุมได้ คนละ 1 คะแนน
10.สมาชิกตั dงแต่ 25 คนขึ dนไปมีสทิ ธิ ร้องขอต่อคณะกรรมการเพือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์ สนิ ของชมรม
11.มีสทิ ธิเข้ าชือร่วมกันอย่างน้ อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั dงหมด หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั dงหมด
หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 50 คนทําหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ จดั ประชุมใหญ่วิสามัญได้

