ใบสมัครสมาชิก
สมาคมผูประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย

Membership No.

Hazardous Substances Logistics Association
1.ประเภทสมาชิก

สามัญ : กลุมผูผลิต
สามัญ : กลุมผูขนสง
สามัญ : กลุมผูบริการทั่วไป
(เพื่อประโยชนของธุรกิจทานกรุณากรอกรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน)

2. ชือ
่
Name

บมจ.

บจก.

หจก. (ภาษาไทย)

PCL.

CO.,Ltd.

Part., Ltd.

ที่อยู ( ตามหนังสือรับรองของบริษัท) เลขที่
ถนน
แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

หมูบาน/อาคาร
เขต/อําเภอ
อีเมลล

Homepage
Juristic Person Address No
Soi
District
Tel.
Fax.
Homepage
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / TAX ID.

Building
Road
Province

หมูที่
โทรสาร

ตรอก/ซอย
จังหวัด

Floor
Sub-District
Postal Code

Moo

E-mail

ที่อยูที่ใชในการติดตอและจัดสงเอกสาร (กรณีเปนคนละแหงกับที่อยูตามหนังสือรับ รองฯ)
เลขที่
หมูบาน/อาคาร
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
กรุณาระบุชื่อผูท ี่สะดวกในการติดตอกับทางสมาคม ฯ ชื่อ-สกุล
อีเมลล
โทรศัพท/มือถือ
3. นามผูแทนใชสิทธิ์ในสมาคมฯ
ผูแทนลําดับที่ 1
ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)

ตําแหนง

First Representative
ผูแทนลําดับที่ 2

E-mail

Mr./Mrs./Miss

ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)
ตําแหนง

Position
E-mail

Second Representative Mr./Mrs./Miss

ผูแทนลําดับที่ 3

ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)
ตําแหนง

Third Representative
4.
5.

Mr./Mrs./Miss

Position
E-mail
Position

ทุนจดทะเบียน
บาท จํานวนพนักงาน
คน ( ณ ป พ.ศ.)
ประเภทผลิตภัณฑหลัก / บริการ (Category of Product / Service)
5.1ผลิตภัณฑ / Product
5.2กําลังการผลิต / Capacity by unit
ตอป ยอดจําหนาย /สงออก /Export ratio
ประทับตราบริษัท
(Company Seal)
ตําแหนง / Position

ลงชื่อ

(

ตอป

(ผูมีอํานาจลงนาม)/ Authorized Signature
)

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
1. แบบฟอรมใบสมัครสมาชิกที่กรอกรายละเอียดครบถวนพรอมลายเซ็นตผูมีอํานาจลงนาม
2. โบชัวร หรือเอกสารแนะนําบริษัท (ถามี) เพื่อประโยชนในการใหคําแนะนําหากมีผูตองการติดตอ
3. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไมเกิน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่สมัคร) พรอมรับรองสําเนาถูก ตอง
4. หลักฐานการชํา ระคาสมัครสมาชิก

อัตราคาบํารุงสมาชิกประจําป
(คาบํารุงสมาชิกประจําป 6,000 บาท และ คาลงทะเบียนแรกเขา 1,000 บาท)
1.สมัครครั้งแรกเดือนมกราคม-มีนาคม ชําระคาบํา รุงสมาชิก 6,000บาท + คาแรกเขา 1,000บาท = 7,000 บาท
2.สมัครครั้งแรกเดือนเมษายน-มิถุนายน ชํา ระคาบํารุงสมาชิก 4,500บาท + คาแรกเขา 1,000บาท = 5,500 บาท
3.สมัครครั้งแรกเดือนกรกฎาคม-กันยายน ชําระคาบํารุงสมาชิก 3,000บาท + คาแรกเขา 1,000บาท = 4,000 บาท
4.สมัครครั้งแรกเดือนตุลาคม-ธันวาคม ชําระคาบํารุงสมาชิก 1,500บาท + คาแรกเขา 1,000บาท = 2,500 บาท

หมายเหตุคาบํารุงสมาชิกปถัดไปจะเริ่มเดือนมกราคมของทุกป

วิธีการชําระคาบํารุงสมาชิก
ชําระดวยตนเองเงินสด
โอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี “สมาคมผูประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย” ธนาคารธนชาต สาขาถนนสาทรใต
บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 183-2-08893-7
กรุณาแฟกซใบ Pay –In-Slip พรอมระบุชื่อ-ทีอ่ ยูที่ตองการใหออกใบเสร็จรับเงินไปที่ แฟกซ
เช็คสั่งจาย

0-2712-4227 เบอรโทร 0-2712-4226

"สมาคมผูประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย"

หมายเหตุสมาคมฯไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีหัก ณ.ทีจ่ าย สําหรับคาบํารุงสมาชิกประจําป

ที่อยูเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
สมาคมผูประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
เลขที่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 0109546000239

ทีอ่ ยูเพื่อติดตอสมาคมฯ
สมาคมผูประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
เลขที่ 86/6 อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซอยตรีมิตร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ติดตอ คุณประสาน
โทรศัพท 0-2712-4226 โทรสาร 0-2712-4227
e-mail: hasla@hasla.or.th

