
 
 

ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
วนัท่ี.............เดือน.................พ.ศ............... 
 

ช่ือสโมสร/ชมรม..................................................................................................................................................................... 
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี ........................... หมู่ท่ี........................... หมู่บา้น ........................................................................................... 
ซอย.................................................. ถนน................................................... ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์............................................ 
โทรศพัท.์............................................ E-mail......................................................... Line ID: ................................................ 
 
ช่ือประธานสโมสร/ชมรม (นาย/นาง/นางสาว)................................................ นามสกุล........................................................ 
ท่ีอยู ่(หากไม่ใช่ท่ีอยูเ่ดียวกบัสโมสร/ชมรม โปรดระบุ).......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
โทรศพัท.์............................................ E-mail......................................................... Line ID: ................................................ 
ปัจจุบนัมีนกักีฬาในสังกดั รวมทั้งส้ินมีจ านวน.......................... คน เป็นชาย.......................... คน  หญิง......................... คน  
 
 ในกรณีมีสนามเป็นของสโมสร/ชมรมเอง ใหก้รอกในขอ้ ก.  หากตอ้งเช่าสนามผูอ่ื้นให้กรอกขอ้ ข. 
ก. มีสนามในร่มมาตรฐานเป็นของสโมสร/ชมรมเอง ใหน้กักีฬาในสังกดัเล่นประจ า (โปรดระบุช่ือสนาม) 

................................................................................................................................................................................... 
 ท่ีตั้งของสนาม (อธิบายพอสังเขป) ............................................................................................................................ 

โทรศพัท.์.......................................................... E-mail............................................................................................. 
 

ข. ไม่มีสนามในร่มเป็นของสโมสร/ชมรม ตอ้งเช่าสนามให้นกักีฬาในสังกดัฝึกซอ้ม สัปดาห์ละ..................... วนั  
คือ วนัจนัทร์/ องัคาร/ พุธ/ พฤหสับดี/ ศุกร์/ เสาร์/ อาทิตย ์ท่ีสนามแบดมินตนั (โปรดระบุช่ือสนาม) ..................... 
................................................................................................................................................................................... 

 ท่ีตั้งของสนาม (อธิบายพอสังเขป) ............................................................................................................................ 
โทรศพัท.์.......................................................... E-mail............................................................................................. 
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ท่านประสงคใ์หส้มาคมฯ ติดต่อกบั สโมสร/ชมรม โดยแจง้เป็นหนงัสือ หรือโทรศพัท์/โทรสาร หรือแจง้ทางส่ืออิเล็ก ทรอ
นิกส์ โดยแจง้ไปยงั: 
� ประธานสโมสร/ชมรม (โปรดระบุช่ือ) ............................................................................................................................ 
โทรศพัท.์............................................ E-mail......................................................... Line ID: ................................................ 
 
� เลขานุการสโมสร/ชมรม (โปรดระบุช่ือ) ......................................................................................................................... 
โทรศพัท.์............................................ E-mail......................................................... Line ID: ................................................ 
 
สถานภาพของผูส้มคัร  
� ประเภทบุคคลธรรมดา    
� ประเภทนิติบุคคล (กรุณากรอกขอ้มูลและแสดงเอกสารและหลกัฐาน ดงัน้ี) 

1. ช่ือนิติบุคคลผูข้อสมคัรสมาชิก...................................................................................................................................... 
c บริษทั c หา้งหุน้ส่วนจ ากดั c หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน      c อ่ืนๆ........................................ 
ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. วนั/เดือน/ปีท่ีจดทะเบียน.......................................................... 
ทุนจดทะเบียน............................................................................................................................................................... 

2. ท่ีตั้งส านกังานใหญ่เลขท่ี...................................... ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................... 
หมู่ท่ี................ แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ..........................................จงัหวดั....................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท/์โทรสาร............................................E-mail:............................................. 

3. เอกสารและหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอสมคัรสมาชิก  
c ส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และวตัถุประสงค ์ 
c รายช่ือผูมี้อ านาจบริหารนิติบุคคล หรือผูมี้อ านาจกระท าการแทน  
 

 กรณีมอบอ านาจ  
 c หนงัสือมอบอ านาจให้เป็นผูมี้อ านาจแทนนิติบุคคล  
 c ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และผูม้อบอ านาจทุกคน 
 c ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ และผูม้อบอ านาจทุกคน  
 c รูปถ่ายผูรั้บมอบอ านาจ 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป ถ่ายไวไ้ม่เกินหน่ึงปี หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า  

c กรณีประธานสโมสร/ชมรม ไม่ใช่บุคคลเดียวกนักบัผูแ้ทนนิติบุคคล ใหน้ าหนงัสือมอบอ านาจของผูแ้ทน  
      นิติบุคคล มาประกอบการยืน่ใบสมคัรดว้ย 
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จุดประสงคก์ารสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
�สมาชิกสมทบ       �สมาชิกสามญั 
cใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก           cใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
cส าเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น(ประธานสโมสร/ชมรม)              cผา่นการเป็นสมาชิกสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี            
cส าเนาบตัรประชาชน/สูติบตัร (นกักีฬาของสโมสร/ชมรม)                           และมีสโมสรสมาชิกสามญัรับรองสถานะ 
cบญัชีรายช่ือนกักีฬาของสโมสร/ชมรม (ไม่นอ้ยกวา่ 10 คน)      cส าเนาโฉนดท่ีดิน (เจา้ของลงนามรับรอง)  
cหลกัฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมทบ (500 บาท)     cหนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้นามจากผูใ้หเ้ช่า 
cหลกัฐานการช าระเงินค่าบ ารุงประจ าปีสมาชิกสมทบ (250 บาท)       cส าเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น ของผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า      

     cสญัญาการเช่าสนาม (เจา้ของลงนามรับรอง) 
      cรูปภาพประกอบ ถ่ายจากสถานท่ีจริง  

 cหลกัฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามญั  
                 (1,000 บาท) 

cหลกัฐานการช าระเงินค่าบ ารุงประจ าปีสมาชิกสามญั       
                             (500 บาท) 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ จะปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั ของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถมัภ์ และตามธรรมนูญของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก (Badminton World Federation) และสมาพนัธ์แบดมินตนั
แห่งเอเชีย (Badminton Asia) ซ่ึงสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาชิกสมบูรณ์อยู่ และจะส่งเสริม 
สนบัสนุนกิจกรรมทั้งมวลของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งกิจกรรมท่ี สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทยฯ กระท าร่วมกบัองคก์รนานาชาติหรือสถาบนัแบดมินตนัอ่ืนๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างสรรค์
และพฒันาวงการกีฬาแบดมินตนัของชาติโดยเฉพาะ พร้อมน้ี ไดแ้นบรายช่ือ ท่ีอยู ่และลายเซ็นของนกักีฬาในสังกดัมาเป็น
หลกัฐานประกอบการพิจารณา 

 
 
 
ลงช่ือ........................................................................... ลงช่ือ........................................................................... 
     (.............................................................................)       (.............................................................................) 

ประธานสโมสร/ชมรม     เลขานุการสโมสร/ชมรม 
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บญัชีรายช่ือนกักีฬาในสงักดั สโมสร/ชมรม .................................................................................... 
 
ล าดบัท่ี ช่ือและนามสกุล ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ ลายมือช่ือ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายช่ือนกักีฬาในสังกดั สโมสร/ชมรม................................................ท่ีแจง้มาถูกตอ้งเป็นจริง 
 
 

ลงช่ือ........................................................................  
               (.............................................................................) 
                  ประธานสโมสร/ชมรม  
 
หมายเหตุ.- ถา้มีการรับหรือยา้ยสังกดันกักีฬา ตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนสมาคมฯ ทราบทุกคร้ังภายใน 15 วนั สมาคมฯ 

จะติดต่อกบัประธานสโมสร/ชมรม หรือเลขานุการสโมสร/ชมรม ตามท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร เขา้เป็นสมาชิก 
เท่านั้น หากมีการเปล่ียนแปลงตอ้งแจง้ใหเ้ลขาธิการสมาคมฯ ทราบทนัที  

 
(ถา้ไม่พอ อนุญาตใหใ้ชก้ระดาษอ่ืนแทนได ้แต่ตอ้งมีขอ้ความท่ีตอ้งการ) 


