ใบสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
วันที. .......................................
ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................................................................
[นาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย)]
[MR./MRS./MISS (IN ENGLISH)]
ทีอ ยู่ปจั จุบนั เลขที. ........................ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.........................
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทรศัพท์.............................
โทรศัพท์มอื ถือ.....................................e-mail address…………………………………………….………..
ขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ตามประเภทดังนีF
o ขอสมัค รเป็ นสมาชิ กสามัญ โดยข้า พเจ้าเป็ นพนัก งานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด หน่ ว ยงาน
แผนก/กอง.....................ฝา่ ย......................อาคาร.........................ชันF .......................เลขประจําตัว.......................
โทรศัพท์ทที าํ งาน...................................................
 ชําระค่าบํารุงรายปี ปี ละ 200 บาท + ค่าขึน
F ทะเบียน 40 บาท
 ชําระค่าบํารุงตลอดชีพ 2,000 บาท (หักเงินเดือน 4 เดือน) + ค่าขึน
F ทะเบียน 40 บาท
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย หักเงินค่าบํารุง, ค่าขึนF ทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ เกีย วกับการเป็ นสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานจากเงินเดือนของข้าพเจ้าได้ ตังF แต่วนั ที. ..................................
เดือน...............................พ.ศ..........................เป็ นต้นไป
o ขอสมัค รเป็ นสมาชิ กวิ ส ามัญ โดยข้ า พเจ้ า เป็ น
สามี ภรรยา
บุ ต ร ของสมาชิ ก สามั ญ
(ชือ-สกุล)...............................................................................เลขประจําตัว................................ สังกัดหน่ วยงาน
แผนก/กอง..................................ฝา่ ย..........................................โทรศัพท์ทที าํ งาน...........................................
 ชําระค่าบํารุงรายปี ปี ละ 200 บาท + ค่าขึน
F ทะเบียน 40 บาท
 ชําระค่าบํารุงตลอดชีพ 2,000 บาท (หักเงินเดือนสมาชิกสามัญ 4 เดือน) + ค่าขึน
F ทะเบียน 40 บาท
o ขอสมัค รเป็ นสมาชิ กอาวุ โ ส (ตลอดชี พ ) โดยข้า พเจ้ า พ้ น สภาพจากการเป็ น พนั ก งานบริษั ท ฯ เมือ วัน ที
.................................................เลขประจําตัว........................................
 ชําระค่าบํารุง 1,000 บาท (เป็ นสมาชิกสมาคมสโมสรฯ ต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 3 ปี )
 ชําระค่าบํารุง 2,000 บาท (เป็ นสมาชิกสมาคมสโมสรฯ ต่อเนืองมาน้อยกว่า 3 ปี )
 ชําระค่าบํารุง 2,000 บาท (ไม่เคยเป็ นสมาชิกสมาคมสโมสรฯ) + ค่าขึน
F ทะเบียน 40 บาท
o ขอสมัครเป็ นสมาชิ กสมทบ โดยข้าพเจ้าเป็ น แรงงานภายนอก
อืนๆ.....................................................
 ชําระค่าบํารุงรายปี ปี ละ 200 บาท + ค่าขึน
F ทะเบียน 40 บาท
o ได้รบั เชิ ญเป็ นสมาชิ กกิ ตติ มศักดิ ตามมติคณะกรรมการสมาคมสโมสรฯ ครังF ที. ........วันที. .....................................
และได้รบั ยกเว้นการชําระค่าบํารุง และค่าขึนF ทะเบียน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบ และเข้าใจกฎ ระเบียบ รวมทังF ข้อบังคับต่างๆ เกีย วกับการเป็ นสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยแล้ว
ตกลงปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยทุกประการ
(เฉพาะกรณีสมัครสมาชิกวิสามัญ)
ลงชือ................................................ผูส้ มัคร
ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................
(...............................................)
สมาชิกสามัญสมาคมสโมสรฯ เลขประจําตัว...........................ตกลงยินยอมให้สมาคม
วันที. ...................................................
สโมสรฯ หักเงินค่าบํารุง,ค่าขึนF ทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ของสมาชิกวิสามัญ
ลงชือ................................................เจ้าหน้าทีร บั สมัคร นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................จากเงินเดือนของข้าพเจ้า
ลงชือ................................................................สมาชิกสามัญ
(...............................................)
(.....................................................................)
วันที. .................................................
ลงชือ................................................นายทะเบียน
(...............................................)
วันที. ................................................

ลงชือ................................................ผูจ้ ดั การสมาคมสโมสรฯ
(................................................)
วันที. .................................................

การสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
1. สมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1.1 สมาชิ กสามัญ หมายถึง พนักงานรายเดือนทีบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จ้างไว้เป็ นการ
ประจํา และได้รบั เงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนของบริษทั ฯ
1.2 สมาชิ กวิ สามัญ หมายถึง คูส่ มรสและบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ ต้องชําระค่าขึนF ทะเบียนสมาชิก 40 บาท และชําระอัตราค่าบํารุงดังนีF
- ค่าบํารุงรายปี ๆ ละ 200 บาท หรือ
- ค่าบํารุงครังF เดียว 2,000 บาท เพือเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ
1.3 สมาชิ กอาวุโส หมายถึง พนักงานบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทีครบเกษียณอายุ หรือ
เกษียณอายุก่อนกําหนด หรือลาออกจากการเป็ นพนักงาน ซึงมีสถานภาพเป็ นสมาชิกแบบตลอดชีพ
เมือ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษทั ฯ แล้ว ต้องชําระอัตราค่าบํารุงดังนีF
- หากเป็ นสมาชิ กสมาคมสโมสรฯ ต่อเนื% องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่ตอ้ งชําระค่าขึนF ทะเบียน
สมาชิก แต่ตอ้ งชําระค่าบํารุงครังF เดียว 1,000 บาท โดยให้ถอื ว่าเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ
- หากเป็ นสมาชิ กสมาคมสโมสรฯ ต่ อเนื% องมาน้ อยกว่ า 3 ปี ไม่ต้องชําระค่าขึFนทะเบียน
สมาชิก แต่ตอ้ งชําระค่าบํารุงครังF เดียว 2,000 บาท โดยให้ถอื ว่าเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ
- หากไม่เคยเป็ นสมาชิ ก สมาคมสโมสรฯ ต้อ งชําระค่าขึFนทะเบียนสมาชิก 40 บาท และ
ชําระค่าบํารุงครังF เดียว 2,000 บาท โดยให้ถอื ว่าเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ
ทังF นีF คู่สมรสและบุตรของสมาชิกจะต้องชําระค่าขึนF ทะเบียนและค่าบํารุงในอัตราเดียวกัน โดยให้ถอื ว่า
เป็นสมาชิกแบบตลอดชีพด้วย
1.4 สมาชิ กกิ ตติ มศักดิ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ซึงคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
เห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็ นสมาชิก ได้รบั การยกเว้นการชําระค่าขึนF ทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
สโมสรฯ
1.5 สมาชิ กสมทบ หมายถึง
1.5.1 ลูกจ้างของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จ้างให้ปฏิบ ตั ิงานเป็ นการชัวคราว

โดยมี
ระยะเวลาและได้รบั ค่าจ้างเป็ นรายวัน หรือรายเดือน ตามอัตราทีบริษัทฯ กําหนด รวมทังF
ลูกจ้างทีบ ริษทั ฯ จ้างผ่านบริษทั จัดหาแรงงานทีเ รียกว่า Outsource หรือ
1.5.2 บุคคลซึงคณะกรรมการสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกสมทบ เพือกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมสโมสรฯ
โดยจะต้องชําระค่าขึนF ทะเบียนสมาชิก 40 บาท และค่าบํารุงสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยปีละ 200 บาท
ทังF นีF ไม่สามารถเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพได้
2. หากมีก ารเปลีย นแปลงแก้ ไ ขข้อ มูล ภายหลัง ขอความกรุณ าแจ้ง ให้ส มาคมสโมสรฯ ทราบ เพือ สิท ธิ
ประโยชน์ของท่าน

