สมาคมส่ งเสริมวิชาการแว่นตาแห่ งประเทศไทย
THAI OPTOMETRIC ASSOCIATION
___________________________________________________________________________________________________________

ใบสมัครสมาชิก
เขียนที่ .......................................................
วันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ..............
เรียน

นายทะเบียน
ข้าพเจ้า ........................................................................................... สัญชาติ ................................... เชือ้ ชาติ.........................
วัน เดือน ปี เกิด ..................................................................... อายุ .............................................ปี ศาสนา ..........................................
ที่อยู่ – ที่บา้ น ........................................................................ โทรศัพท์ ....................................... E-Mail ……………………………….
ที่อยู่ – ที่ทางาน ........................................................................................................................... โทรศัพท์ ..........................................
ตาแหน่งงาน ................................................... อาชีพปั จจุบนั ............................................ สาเร็จการศึกษา .........................................
สมาคมฯ จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ท่ี ( ) ที่ทางาน ( ) ที่บา้ น ( ) อื่นๆ ระบุ ................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ และเมื่อได้เป็ นสมาชิกของ
สมาคมฯ แล้วจะปฏิบตั ิตวั ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด ทัง้ จะพยายามโดยเต็มความสามารถที่จะช่วยเหลือ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ด้วยความเต็มใจ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ
ประเภท ( ) สามัญ ก. ค่าบารุงปี ละ 1,000.-บาท ค่าลงทะเบียน 5,000.-บาท
( ) สามัญ ข. ค่าบารุงปี ละ 1,000.-บาท ไม่เสียค่าลงทะเบียน
( ) สามัญ ค. ค่าบารุงปี ละ 1,000.-บาท ค่าลงทะเบียน 2,000.-บาท
( ) วิสามัญ
ค่าบารุงปี ละ 2,000.-บาท ค่าลงทะเบียน 10,000.-บาท
โดยขอชาระค่าสมาชิก ...................................... บาท
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็ นสมาชิก
ลงชื่อ .......................................................................... ผูส้ มัคร
1. สาเนาทะเบียนการค้า
(.........................................................................)
2. สาเนาบัตรประชาชน (เซ็นชื่อ)
ลงชื่อ ........................................................................... เจ้าของกิจการ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นชื่อ)
(...........................................................................)
สาหรับนายทะเบียนสมาคมฯ
ข้าพเจ้าได้รบั เงินจานวน ........................................................... บาท ไว้ถกู ต้องแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ ......................... เล่มที่ .................................. วันที่ .................................................................................
.......................................................
........................................................
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เป็ นสมาชิกในประเภท ..................................................................................................
ผูร้ บั รอง ............................................................ (เลขาธิการ)
ผูร้ บั รอง ............................................................
(ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครในกรณีทขี่ าดคุณสมบัต)ิ
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รายละเอียดของสมาชิกประเภทต่ าง ๆ
และกฎระเบียบโดยย่อของการสมัครเป็ นสมาชิก
*******************************************************************************************************

ประเภทสมาชิก แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1.สมาชิกสามัญ ก. ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทย ที่เป็ นเจ้าของร้านค้า หรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การใน
สถานประกอบกิจการค้าปลีกตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
ซึ่งได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย
และ
คณะกรรมการบริ หารลงมติรับเข้าเป็ นสมาชิก
2.สมาชิกสามัญ ข. ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทย ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาตามห้าง
ร้าน บริ ษทั ที่จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย และคณะกรรมการบริ หาร ลงมติรับเข้าเป็ นสมาชิก
3.สมาชิกสามัญ ค. ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทยที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาประเภท
อื่นๆ และคณะกรรมการบริ หาร ลงมติรับเข้าเป็ นสมาชิก
4.สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บริ ษทั ห้างหุน้ ส่วน โรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตเกี่ยวกับแว่นตาหรื อตัวแทนจาหน่าย
โดยเฉพาะของบริ ษทั ห้าง ร้านต่างประเทศ และคณะกรรมการบริ หาร ลงมติรับเข้าเป็ นสมาชิก
5.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ หรื อผูท้ ี่มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการบริ หารมีมติให้
เชิญเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับคาเชิญ
การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฯจะต้องยืน่ ความจานงต่อเลขาธิการ ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ
ได้กาหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญ ก. หรื อสมาชิกวิสามัญ ของสมาคมฯ เป็ นผูร้ ับรองอย่างน้อยสองคน
การพิจารณาคาขอสมัครเป็ นสมาชิก ให้เลขาธิการนาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร หลังจากที่ได้รับใบ
สมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับผูใ้ ดเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสื อแจ้งให้ผสู ้ มัครทราบโดยเร็ว
หน้ าที่ของสมาชิก
1.สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งของสมาคมฯ มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะ
กรรมการบริ หารโดยเคร่ งครัด
2.ดารงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยของสมาคมฯ
3. ส่งเสริ ม และสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ ให้เจริ ญรุ่ งเรื อง และมีความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
4.ชาระค่าบารุ ง ให้แก่สมาคมฯ ตามกาหนด

