
 
 

ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
ประเภทสามัญ 

สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั 

วันที่.............เดือน.................พ.ศ............... 
 

ชื่อสโมสร/ชมรม............................................................................................................... ........................................................ 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ........................... หมู่ที่........................... หมู่บ้าน ...........................................................................................  
ซอย.................................................. ถนน................................................... ตำบล/แขวง....... ................................................ 
อำเภอ/เขต............................................................ จังหวัด..................... ...............รหสัไปรษณีย์............................................. 
โทรศัพท์............................................. E-mail......................................................... Line ID: ................................................ 
 
ชื่อประธานสโมสร/ชมรม (นาย/นาง/นางสาว)................................................ นามสกุล......................... ............................... 
โทรศัพท์............................................. E-mail......................................................... 
ชื่อเลขาสโมสร/ชมรม (นาย/นาง/นางสาว)................................................ นามสกุล............... ......................................... 
โทรศัพท์............................................. E-mail......................................................... 
ปัจจุบันมีนักกีฬาในสังกัด รวมทั้งสิ้นมีจำนวน.......................... คน เป็นชาย.......................... คน  หญิง......................... คน  
 
 ในกรณีมีสนามเป็นของสโมสร/ชมรมเอง ให้กรอกในข้อ ก.  หากต้องเช่าสนามผู้อื่นให้กรอกข้อ ข. 
ก. มีสนามในร่มมาตรฐานเป็นของสโมสร/ชมรมเอง ให้นักกีฬาในสังกัดเล่นประจำ (โปรดระบุชื่อสนาม) 

............................................................................................................................. ...................................................... 
 ที่ตั้งของสนาม (อธิบายพอสังเขป) ........................................................................................................................ .... 

โทรศัพท์........................................................... E-mail.............................................................................................  
 

ข. ไม่มีสนามในร่มเป็นของสโมสร/ชมรม ต้องเช่าสนามให้นักกีฬาในสังกัดฝึกซ้อม สัปดาห์ละ..................... วัน  
คือ วันจันทร์/ อังคาร/ พุธ/ พฤหัสบดี/ ศุกร์/ เสาร์/ อาทิตย์ ที่สนามแบดมินตัน (โปรดระบุชื่อสนาม) ..................... 
............................................................................. ......................................................................................................  

 ที่ตั้งของสนาม (อธิบายพอสังเขป) ...................................................................................................... ...................... 
โทรศัพท์........................................................... E-mail............................................................................................. 
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ท่านประสงค์ให้สมาคมฯ ส่งรหัสการสมัครแข่งขันออนไลน์และ ติดต่อกับ สโมสร/ชมรม โดยแจ้งเป็นหนังสือ หรือโทรศัพท์/
โทรสาร หรือแจ้งทางสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ โดยแจ้งไปยัง  (พร้อมแนบสำเนาบตัรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง) 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. นามสกุล.................................. ....................................... 
โทรศัพท์............................................................. E-mail......................................................... 
 
สถานภาพของผู้สมัคร  

 ประเภทบุคคลธรรมดา    
 ประเภทนิติบุคคล (กรุณากรอกข้อมูลและแสดงเอกสารและหลักฐาน ดังนี้) 

1. ชื่อนิติบุคคลผู้ขอสมัครสมาชิก................................................................................................ ...................................... 
 บริษัท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน       อ่ืนๆ
........................................ 
ทะเบียนเลขที่.............................................................. วัน/เดือน/ปีที่จดทะเบียน.......................................................... 
ทุนจดทะเบียน......................................................................................................................................................... ...... 

2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่...................................... ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................... 
หมู่ที่................ แขวง/ตำบล.............................เขต/อำเภอ..........................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์/โทรสาร............................................E-mail:............................................. 

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำขอสมัครสมาชิก  
 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์       

         ของนิติบุคคลที่รับรอง มาแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน  
 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 รายชื่อผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน  
 

 กรณีมอบอำนาจ  
  หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้มีอำนาจแทนนิติบุคคล  
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจทุกคน 
  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจทุกคน  
  รูปถ่ายผู้รับมอบอำนาจ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  
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เอกสารการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ 
 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ประธานสโมสร/ชมรม) 
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (เลขาสโมสร/ชมรม) 
บัญชีรายชื่อนักกีฬาของสโมสร/ชมรม ไม่น้อยกว่า 10 คน (หน้า 4) 
สำเนาบัตรประชาชน/สตูิบัตร นักกีฬาของสโมสร/ชมรม ตามบญัชีรายชื่อ (หน้า 4)  
ผ่านการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (แนบสำเนาหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกสมทบ) 
มสีโมสรสมาชิกสามัญรับรองสถานะจำนวน 2 สโมสร/ชมรม ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 9 (หน้า 5) 
สำเนาโฉนดที่ดิน (เจ้าของลงนามรับรอง) 
หนังสือยินยอมให้ใช้สนามจากผู้ให้เช่า 
สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของผู้ให้เช่าและผูเ้ช่า 
สญัญาการเช่าสนาม (เจ้าของลงนามรับรอง) 
รูปภาพประกอบ ถ่ายจากสถานท่ีจริง 
หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นสมาชิกสามญั จำนวน 1,500 บาท (ค่าแรกเข้า 500 บาท และค่าบำรุงประจำปี 250 บาท 

สมาคมฯจะเรียกเก็บหลังที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมรับรองการเป็นสมาชิก) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประทเศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ และตามธรรมนูญของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และสมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย (BA) ซึ่งสมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาชิก และจะส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทั้งมวลของสมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งกิจกรรมที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการ
ร่วมกับองค์กรนานาชาติหรือสถาบันแบดมินตันอ่ืนๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาวงการกีฬา
แบดมินตันไทย พร้อมนี้ ได้แนบรายชื่อ ที่อยู่และ ลายเซ็นของนักกีฬาในสังกัดมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
 
 
ลงชื่อ........................................................................... ลงชื่อ........................................................................... 
     (.............................................................................)       (.............................................................................) 

ประธานสโมสร/ชมรม     เลขานุการสโมสร/ชมรม 
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บัญชีรายชื่อนักกีฬาในสงักัด สโมสร/ชมรม .................................................................................... 
 

ลำดับที่ ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายชื่อนักกีฬาในสังกัด สโมสร/ชมรม................................................ที่แจ้งมาถูกต้องเป็นจริง  
 
 

ลงชื่อ........................................................................  
               (.............................................................................) 
                  ประธานสโมสร/ชมรม  
 
หมายเหตุ : 

1.ถ้ามีการรับหรือย้ายสังกัดนักกีฬา ต้องแจ้งให้นายทะเบียนสมาคมฯ ทราบทุกครั้งภายใน 15 วัน สมาคมฯ จะติดต่อ 
กับประธานสโมสร/ชมรม หรือเลขานุการสโมสร/ชมรม ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร เข้าเป็นสมาชิก เท่านั้น หากมีกา 
เปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมฯ ทราบทันที  
2. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำขอสมัครสมาชิกทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

(ถ้าไม่พอ อนุญาตให้ใช้กระดาษบันทึกต่อได้ เพื่อให้ได้อ่ืนแทนได้ข้อความที่ต้องการครบถ้วน) 
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วันที่................เดือน..............................ปี พ.ศ.................... 
 
 

เรื่อง รับรองการสมัครเป็นสมาชิกสามัญสโมสร/ชมรม................................................................................................  

เรียน นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ด้วยข้าพเจ้า...........................................................ประธานสโมสร/ชมรม....................................................... 
....................................................เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ขอรับรองว่า สโมสร/ชมรม.....................................................................................เป็นสโมสรกีฬาแบดมินตันที่สร้าง
นักกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและมีกิจกรรมกีฬาแบดมินตันอย่างต่อเนื่อง เห็นสมควรรับรองการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสามัญของสมาคมฯตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 9 
              จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(.........................................................................) 
ประธาน สโมสร/ชมรม............................................................................... 

 


