NOHMEX คืออะไร
NOHMEX ย่ อ ม า จ า ก NORTHERN HANDICRAFTS MANUFACTURERS AND EXPORTERS
ASSOCIATION คือ สมาคมผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
วัตถุประสงค์ หลักของสมาคมฯ มีดังนี้
1. ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการผลิตและหรื อส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมต่างๆ ของภาคเหนือ
2. สนับสนุ นและช่วยเหลือสมาชิ ก แก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด
การค้าหัตถกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่การประกอบธุ รกิจการค้า อุตสาหกรรม
การเงิน และเศรษฐกิจ
3. แลกเปลี่ยนความคิดรู ้ความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า เกี่ ยวกับการผลิ ตและการ
ส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมของภาคเหนือ
4. ส่ งเสริ มคุณภาคของสิ นค้าหัตถกรรมของภาคเหนือ ในหมู่สมาชิก และปรับปรุ งการผลิตและการค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
5. ร่ ว มมื อ กับ รั ฐ บาลในการส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการส่ ง ออกสิ น ค้า หั ต ถกรรมของภาคเหนื อ ให้ อ ยู่ใ น
มาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
6. ส่ งเสริ มการผลิต และการตลาดเพื่อให้มีปริ มาณเพียงพอแก่ความต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรื อระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
8. ให้ ค วามอนุ เคราะห์ แ ก่ ส มาชิ ก ในด้ า นสวัส ดิ ก าร เท่ า ที่ ไ ม่ เป็ นการต้ อ งห้ า มตามมาตรา 22 แห่ ง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
สิ ทธิและผลประโยชน์ จากการเป็ นสมาชิก
1. ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เช่น การสัมมนาที่สมาคมฯ จัด และหน่วยงานต่างๆ ที่จดั ร่ วมกับสมาคมฯ
2. มี สิ ท ธิ์ เข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าทั้งในและต่ างประเทศ โดยสมาคมฯ จะผลัก ดัน และสนับสนุ น เท่ าที่ จะ
อานวยได้
3. มีสิทธิ์ นาสิ นค้าเข้าร่ วมโชว์และและจาหน่ายในพื้นที่ ห้องโชว์แสดงสิ นค้า และพื้นที่ Outlet ของสมาคมฯ
4. มีสิทธิ์ นาเสนอความคิดเห็ นหรื อคาแนะนาต่อสมาคมฯ หรื อคณะกรรมการ ในอันที่จะเป็ นประโยชน์แก่
สมาชิกและสมาคมฯ
5. มี สิ ทธิ์ เข้าร่ วมประชุ ม อภิ ป รายแสดงความคิ ดเห็ นซักถามกรรมการ และเสนอญัตติ ในการประชุ มใหญ่
สมาชิก
6. สมาชิ กสามัญเท่านั้น มี สิ ทธิ์ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ป ระชุ มใหญ่ และมี สิทธิ์ ได้รับเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ หารสมาคมฯ
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ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิ ก
1. ประเภทสามัญ
คือนิ ติบุ คคล ที่ ป ระกอบวิสาหกิ จเกี่ ยวกับการผลิ ตและ/หรื อ การส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรม มีเอกสารจด
ทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด/ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด/คณะบุคคล หรื อทะเบียนร้านค้าและมีกิจการอยูใ่ นเขตจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน และไม่มีประวัติเสี ยหายทางการค้า
สามัญรายปี
ค่ าลงทะเบียน 500 บาท ค่ าบารุ งสมาคมฯ รายปี 2,000 บาท
รวม 2,500 บาท
2. ประเภทวิสามัญรายปี
คื อ นิ ติ บุ ค คล บุ ค คลธรรมดา/กลุ่ ม ที่ ป ระกอบวิส าหกิ จเกี่ ย วกับ การผลิ ต และ/หรื อ การส่ ง ออกสิ น ค้า
หัตถกรรม แต่ไม่มีกิจการอยูใ่ นเขตจังหวัดภาคเหนื อตอนบน บุคคลธรรมดาหรื อกลุ่มที่เริ่ มประกอบธุ รกิจด้านการ
ผลิต และ/หรื อการส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรม และไม่มีประวัติเสี ยหายทางการค้า อัตราค่าสมัคร สมาชิกวิสามัญรายปี
ต้องชาระค่ าลงทะเบียนสมาชิก 500 บาท และค่ าบารุ งสมาคมเป็ นรายปี ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็ นเงิน 3,000 บาท
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ข้ อมูลผู้สมัครสมาชิ กสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสิ นค้ าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
ชื่อบริ ษทั : ....................................................................................................................................................................
ที่อยูบ่ ริ ษทั : ..................................................................................................................................................................
ผูต้ ิตต่อ: ........................................................................... ตาแหน่ง: ...........................................................................
โทรศัพท์: ........................................โทรสาร: ......................................................มือถือ: ............................................
อี-เมล์: ...........................................................................เว็บไซต์: ................................................................................
ประเภทของผลิตภัณฑ์: ................................................................................................................................................
สถานะของผู้ประกอบการ
 ผูผ้ ลิต (Manufacturer)
 ผูส้ ่ งออก (Exporter)
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................

ประเภทของสมาชิกทีส่ มัคร
 สมาชิกสามัญรายปี
 สมาชิกวิสามัญ (เป็ นสมาชิกรายปี )
เป็ นสมาชิกองค์กรอื่นคือ............................................................

เอกสารประกอบการสมัคร
 สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
 บัตรผูส้ ่ งออก (ออกโดยกรมศุลกากร) (ถ้ามี)
 รู ปถ่ายผูส้ มัคร
 รู ปถ่ายสิ นค้า/โบรชัวร์ /แคตตาล๊อคสิ นค้า

ลงชื่อ ....................................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................)
ตาแหน่ง............................................................

ลงชื่อ.........................................................ผูร้ ับสมัคร
วันที่..................................................
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วิธีชาระค่ าสมาชิกสมาคม NOHMEX
ข้าพเจ้า ..........................................................................................................................................
ในนามบจก./ หจก./ ร้าน...................................................................................................................
 ประเภทสามัญรายปี ค่าลงทะเบียน 500 บาท ค่าบารุ งรายปี 2,000 บาท +VAT7%
 ประเภทวิสามัญรายปี ค่าลงทะเบียน 500 บาท ค่าบารุ งรายปี 2,500 บาท +VAT7%
มีความประสงค์จะชาระค่าสมาชิกรายปี โดย
 ชาระเป็ นเงินสด ที่สมาคมฯ
 โอนเข้าบัญชี “สมาคมผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมภาคเหนือ”
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งเทพ/สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เลขบัญชี 544-3-50094-6
 ตัว๋ แลกเงิน สั่งจ่ายในนาม “สมาคมผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมภาคเหนือ”
รวมเป็ นเงิน ......................................................(................................................................) บาท

ลงชื่อ ...........................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................)
วันที่......................................................

แนบหลักฐานการโอน

กรณี โอนเงินเข้ าบัญชีสมาคมฯ ขอให้ ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายังอีเมล nohmex@nohmex.com
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