สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์ การเลีย้ งสั ตว์ ไทย
Thai Livestock Equipment Association
ใบสมัครสมาชิกสมาคม TLEA
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษัท/หจก./ร้ าน.........................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
ชื่อบุคคลที่สมัคร..........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
ตําแหน่ง......................................................................................................................................................
สํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่.............................หมู.่ ........................................ถนน..................................................
ตําบล..................................................อําเภอ.............................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์.......................................มือถือ..................................
โทรสาร.........................................................อี-เมล์................................................................................
เว็บไซต์....................................................................................................................................................
ประเภทของผลิตภัณฑ์............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................
สถานะของผู้ประกอบการ
ผู้ผลิต (Manufacturer)
ผู้สง่ ออก (Exporter)
อื่นๆ (ระบุ)............................................
ประเภทของสมาชิกที่สมัคร
สมาชิกสามัญรายปี
สมาชิกวิสามัญรายปี
สมาชิกวิสามัญ (เป็ นสมาชิกรายปี )
เป็ นสมาชิกองค์กรอื่นคือ.......................................................................................................
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้ าน
2. สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
3. หนังสือรับรองบริ ษัท
4. หนังสือบริ คนสนธิ (ถ้ ามี)
5. บัตรผู้สง่ ออก (ออกโดยกรมศุลกากร) (ถ้ ามี)
6. รูปถ่ายผู้สมัคร
7. ถ่ายสินค้ า/โบรชัวร์ /แคตตาล๊ อคสินค้ า
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1. สิทธิและผลประโยชน์ จากการเป็ นสมาชิก
1). ข่าวสารและข้ อมูลต่างๆ เช่น การสัมมนาที่สมาคมฯ จัด และหน่วยงานต่างๆ ที่จดั ร่ วมกับสมาคมฯ
2). มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ โดยสมาคมฯ จะผลักดันและสนับสนุนเท่าที่จะอํานวยได้
3). มีสทิ ธิ์นําสินค้ าเข้ าร่วมโชว์และและจําหน่ายในพื ้นที่ ห้ องโชว์แสดงสินค้ า และพื ้นที่ Outlet ของสมาคมฯ
4). มีสทิ ธิ์นําเสนอความคิดเห็นหรื อคําแนะนําต่อสมาคมฯ หรื อคณะกรรมการ ในอันที่จะเป็ นประโยชน์แก่
สมาชิกและสมาคมฯ
5). มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ และเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
6). สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสทิ ธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสทิ ธิ์ได้ รับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ หารสมาคมฯ
ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
1. ประเภทสามัญรายปี
คือนิติบคุ คล หรื อบุคคลธรรมดาที่ประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตและ/หรื อนําเข้ า การส่งออก
สินค้ า ผูจําหน่าย ผู้ติดตัง้ ผู้ตรวจสอบ อุปกรณ์ปศุสตั ว์และการเกษตร ซึง่ ได้ จดทะเบียนถูกต้ องตามกฏหมาย
อัตราค่าสมัคร สมาชิกสามัญรายปี ต้ องชําระค่าลงทะเบียนสมาชิก 10,000 บาท และค่าบํารุงสมาคมเป็ นราย
ปี ๆ ละ 10,000 บาท
2. ประเภทวิสามัญรายปี
คือนิติบคุ คล หรื อบุคคลธรรมดา ที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้ า อุตสาหกรรมหรื อการเงินอัน
เกี่ยวเนื่องกับ ผู้ผลิต ผู้นําเข้ า และผู้จําหน่าย ผู้ติดตัง้ ผู้ตรวจสอบ อุปกรณ์ปศุสตั ว์และการเกษตร ซึง่ ได้ จด
ทะเบียนถูกต้ องตามกฏหมาย อัตราค่าสมัคร สมาชิกวิสามัญรายปี ต้ องชําระค่าลงทะเบียนสมาชิก 5,000 บาท
และค่าบํารุง5,000 บาท

ลงชื่อผู้สมัคร
.......................................
(….....................................)
วันที่สมัคร........................................
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ใบชาระค่ าสมาชิกสมาคม TLEA
ข้ าพเจ้ า.................................................................................................................................
ในนามบริ ษัท/หจก./ร้ าน..........................................................................................................
มีความประสงค์จะชําระค่าสมาชิกรายปี ประจําปี 2553 โดย
1 ชําระเป็ นเงินสด ที่สมาคมฯ
1 โอนเข้ าบัญชี “สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การเลี ้ยงสัตว์ไทย”
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์/สาขา ถนนเอกชัย เลขบัญชี 147- 235528-1
1 ตัว๋ แลกเงิน สัง่ จ่ายในนาม “สมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การเลี ้ยงสัตว์ไทย”

กรณี โอนเงินเข้ าบัญชีสมาคมฯ ขอให้ แฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน
หมายเลขโทรสาร 02-461 3473 หรื อ E-mail : tlea2011@hotmail.com
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