แบบ สทท. 1

ใบสมัครสมาชิกสามัญ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันที่………เดือน………………พ.ศ………..
1. ชื่อสมาคม………………………………………………………………………………………..
NAME OF ASSOCIATION……………………………………………………………………..
2. จดทะเบียนเป็ นสมาคมที่จงั หวัด ………………………..ใบอนุญาตเลขที่……………………...
3. สถานที่จดทะเบียนเลขที่…………อาคาร…………………………ชั้น…………………………
ห้องเลขที่………………. หมู่บา้ น…………………………หมู่ที่……………………………...
ตรอก/ซอย…………………………………...ถนน……………………………………………..
แขวง/ตาบล………………………………….เขต/อาเภอ……………………………………….
จังหวัด……………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………… โทรศัพท์…………………………….
โทรสาร………………………………………………………………………………………….
E-mail Address………………………….…………..Website…………………………..………
4. สถานที่ติดต่อ (หากเหมือนกับข้อ 3. ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียด)
เลขที่………………………อาคาร……………………………..ชั้น……………………………
ห้องเลขที่……………….หมู่บา้ น…………………………..หมู่ที่……………………………...
ตรอก/ซอย…………………………………..ถนน………………………………………………
แขวง/ตาบล…………………………………เขต/อาเภอ………………………………………..
จังหวัด……………………………………...รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………………….
โทรศัพท์………………………………….โทรสาร…………………………………………….
E-mail Address…..…………………….…………..Website…………………………..……….
5.วัตถุประสงค์และดาเนิ นกิจการ (กรุ ณาระบุเพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง หรื อ เขตใดเขตหนึ่งเพียงข้อเดียว)
5.1 เพื่อส่ งเสริ มการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสาขา ดังนี้
□ (1) สาขาวิชาชีพมัคคุเทศก์
□ (2) สาขาที่พกั แรมสาหรับนักท่องเที่ยว
□ (3) สาขารับขนส่ งนักท่องเที่ยวทางบก
□ (4) สาขารับขนส่ งนักท่องเที่ยวทางน้ า
□ (5) สาขารับขนส่ งนักท่องเที่ยวทางอากาศ □ (6) สาขาธุ รกิจนาเที่ยวเข้ามาในประเทศ
□ (7) สาขาธุ รกิจนาเที่ยวไปต่างประเทศ
□ (8) สาขาธุ รกิจนาเที่ยวภายในประเทศ
□ (9) สาขาส่ งเสริ มการประชุม จัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
□ (10) สาขาผูป้ ระกอบธุ รกิจด้านอาหารและเครื่ องดื่มสาหรับนักท่องเที่ยว
□ (11) สาขานันทนาการ
□ (12) สาขาธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้าสาหรับนักท่องเที่ยว
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□ (13) สาขาส่ งเสริ มความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศหรื อระหว่างประเทศ
5.2 เพื่อส่ งเสริ มการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมพื้นที่
□ (1) เขต 1 ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน แพร่
□ (2) เขต 2 ได้แก่ อุตรดิตถ์ สุ โขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก กาแพงเพชร
□ (3) เขต 3 ได้แก่ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู ขอนแก่น สกลนคร นครพนม
□ (4) เขต 4 ได้แก่ กาฬสิ นธุ์ มุกดาหาร อานาจเจริ ญ ยโสธร ศรี สะเกษ อุบลราชธานี
□ (5) เขต 5 ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุ รินทร์ นครราชสี มา
□ (6) เขต 6 ได้แก่ นครสวรรค์ อุทยั ธานี ชัยนาท สิ งห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรี อยุธยา
สุ พรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี
□ (7) เขต 7 ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
□ (8) เขต 8 ได้แก่ สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี
□ (9) เขต 9 ได้แก่ ระยอง จันทบุรี ตราด
□ (10) เขต 10 ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุ ราษฎร์ ธานี
□ (11) เขต 11 ได้แก่ พังงา กระบี่ ภูเก็ต
□ (12) เขต 12 ได้แก่ นครศรี ธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล
□ (13) เขต 13 ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
7. กรรมการสมาคมที่มีสัญชาติไทย จานวน………………..คน คิดเป็ นร้อยละ………….
และกรรมการที่ไม่มีสัญชาติไทย จานวน……………คน คิดเป็ นร้อยละ………..
8. สมาชิกของสมาคมที่มีสัญชาติไทย จานวน……………….คน คิดเป็ นร้อยละ…………..
และสมาชิกที่ไม่มีสัญชาติไทยจานวน……………คน คิดเป็ นร้อยละ…………
9. ชื่อผูแ้ ทนของสมาคมที่ประสงค์ให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย…………………………………………………………………………………………….
สถานที่ติดต่อของผูแ้ ทน เลขที่…………หมู่ที่…………… อาคาร ……………..……………………...
ถนน……………………….ตรอก/ซอย……..…………….……แขวง/ตาบล………………………….
เขต/อาเภอ………………………...จังหวัด……..………………….รหัสไปรษณี ย…
์ ….………………
โทรศัพท์………………………..………….……โทรสาร……………………………………………..
E-mail Address…………………………….…………..Website……….……………………..……….
สาเนาเอกสารหลักฐานที่แนบท้ายใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าได้ลงชื่ อรับรองสาเนาถูกต้อง
พร้ อมทั้งประทับตราของสมาคม (ถ้ามี) เป็ นสาคัญ และขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฎในใบสมัครนี้
เป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความหรื อหลักฐานไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการพิจารณา
ปฏิเสธการรับสมัครสมาชิก หรื อเพิกถอนสมาชิกภาพของข้าพเจ้าได้
ประทับตรา
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………..ผูแ้ ทนของสมาคม
(………………………………..)
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