วันที 1 พฤศจิกายน 2561
เรื อง

การสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2562

เรี ยน ท่านผูป้ ระกอบกิจการกําจัดแมลง
สมาคมผูป้ ระกอบกิ จการกําจัด แมลง ขอขอบคุ ณท่ า นที ได้ให้การสนับ สนุ นและเป็ นสมาชิ กของ
สมาคมฯ ในปี ที ผ่านมา และในปี นี0 ทางสมาคมฯ จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านต่ออายุสมาชิกหรื อสมัครเป็ นสมาชิกใหม่
ของสมาคมฯ ในปี 2562 นี0
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ทีเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ในปี 2561 มีสิทธิ7 เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญปี 2561 ภายใน
เดือนมีนาคม 2562 ได้ฟรี 1 ท่าน
2. บริ ษทั ทีเป็ นสมาชิ กของสมาคมฯ ในปี 2562 ในปี นี0 ทางคณะกรรมการสมาคมให้ท่านทําการ
ต่ออายุและชําระค่าบํารุ งถึงวันที 31 มีนาคม 2562 หากเกินกําหนดทางสมาชิ กจะต้องเสี ยค่า
แรกเข้า ในการสมัค รสมาชิ ก ใหม่ จํา นวน 1,000 บาท พร้ อ มค่ า บํา รุ ง จํา นวน 3,000 บาท
(สมาชิกสามัญ) หรื อจํานวน 8,000 บาท (สมาชิกสมทบ) ตามประเภทของสมาชิก
3. กําหนดระยะเวลาอายุของสมาชิกในปี 2562 เริ มตั0งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562
สมาคมฯ จะทําการรวบรวมรายชื อสมาชิ กของสมาคมฯ ทั0งหมด โดยจะลงในเว็บไซต์ของสมาคมฯ
ตลอดจนการส่ ง ข้ อ มู ล เอกสารต่ า งๆ หรื อสิ ท ธิ ต่ า งๆ มายัง สมาชิ ก โดยสมาคมฯ สงวนสิ ท ธิ7 เฉพาะ
ผูป้ ระกอบการที เป็ นสมาชิ กของสมาคมฯ เท่านั0น หากท่ านต้องการทราบรายละเอี ยดข้อมูลเพิ มเติ ม กรุ ณา
ติดต่อ สํานักงานสมาคมผูป้ ระกอบกิจการกําจัดแมลง โทรศัพท์ 02-722-1172 มือถือ 083-132-6141 โทรสาร.
02-722-1173
ติดต่อเจ้าหน้าทีสมาคมฯ คุณลัดดาวัลย์ พิมพุทธ และ คุณสุภาพร ช้างสี สุก

ขอแสดงความนับถือ
ในนามสมาคมผูป้ ระกอบกิจการกําจัดแมลง
(นายนิ รันดร์ ศิริอาภรณ์ธรรม)
นายกสมาคมผูป้ ระกอบกิจการกําจัดแมลง

ใบสมัครสมาชิกสมาคม ผู้ประกอบกิจการกําจัดแมลง ปี 2562
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................................................................................ ตําแหน่ง……………………………………..
มีความประสงค์

สมัครอายุสมาชิก

สมัครเป็ นสมาชิกใหม่

ประเภท
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
ชือสถานประกอบการ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สถานทีอยู่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................................... โทรสาร ................................................................................................... E-mail .........................................................................................................................
Website ......................................................................................................................... กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ .............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................................................................................................. E-mail ...........................................................................................................................................................................................
เอกสารและรายละเอียดข้อมูลของสถานประกอบการ ผูส้ มัครสมาชิกสมาคมผูป้ ระกอบกิจการกําจัดแมลง มีดงั นี5
ทะเบียนการค้าเลขที ..................................................................................................

ใบอนุญาตรับจ้าง ( อย. ) เลขที ..................................................................................................

ใบผูค้ วบคุมวัตถุอนั ตรายเพือใช้รับจ้างฯ เลขที .............................................................................................. ชือผูค้ วบคุม ............................................................................................
สําเนาทะเบียนบ้านสถานทีประกอบการ

รู ปถ่ายสถานทีประกอบการ

สําเนาบัตรประชาชนผูม้ ีอาํ นาจ

ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเงินให้ทางสมาคมฯ เรี ยบร้อยแล้วเมือวันที ............................................................................................. มีรายละเอียดดังนี5
ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าโดยชําระครั5งเดียวทุกประเภท จํานวน ................................................................................. บาท
ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี

ประเภทสามัญ

ประเภทวิสามัญ

ประเภทสมทบ

จํานวน ................................................ บาท

รวมทั*งสิ*นจํานวน ................................................................................ บาท
หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้าสําหรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกเก่าทีขาดต่ออายุต5 งั แต่ 1 ปี ขึ5นไป ชําระครั5งเดียวจํานวน 1,000 บาท ค่าบํารุ ง
สมาชิกประเภทวิสามัญปี ละ 2,000 บาท ประเภทสามัญปี ละ 3,000 บาท ประเภทสมทบปี ละ 8,000 บาท
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม สมาคมผูป้ ระกอบกิจการกําจัดแมลง บัญชีออมทรัพย์ เลขที 123-2-32115-5 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา
ถนนพัฒนาการ พร้อมส่ งเอกสารใบโอนเงินและระบุชือบริ ษทั ฯ และสถานทีอยู่ทีถูกต้องให้ชดั เจน โดยส่งมาทีทําการสมาคม โทรศัพท์
0-2722-1172 มือถือ 083-132-6141โทรสาร 0-2722-1173 หรื อ E-mail: contact@tpma.net
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ เป็ นอย่างดี และยินดีปฏิบตั ิตามทุกประการ
ลงชือ ................................................................................................................................. ผูส้ มัคร

( ........................................................................................................................ )
วันที ..............................................................................................................

