ใบสมัครเปนสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย
Application Form for Membership of Thai Hotels Association
ประเภท
Apply for

1.

 สามัญ
Ordinary

 วิสามัญ
Extra-Ordinary

 สมทบ
Associate

 กิตติมศักดิ์
Honorary

ขอมูลดานคุณสมบัติผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย (QUALIFICATION)
1.1 ชื่อบริษัท _____________________________________________ (ไทย/Thai)
Name of Company ______________________________________ (อังกฤษ/English)
1.2 ประเภทธุรกิจ
Type of Business

 โรงแรม
Hotel

 กิจการที่สงเสริมการทองเที่ยว
Tourism Promotion Business

1.2.1 ชื่อโรงแรม _______________________________________ (ไทย/Thai)
Name of Hotel ____________________________________ (อังกฤษ/English)
1.2.2 ชื่อกิจการที่สงเสริมการทองเที่ยว __________________ ประเภท ________________
Name of Business Tourist Promotion _______________ Category ________________
1.3 ใบอนุญาตประกอบการโรงแรมเลขที่ ___________________ วันที่หมดอายุ ______________
Hotel License No.__________________________________ Expiry Date_______________
1.4 เลขทะเบียนผูเสียภาษี ________________________________
Tax I.D. No.________________________________________
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1.5 ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ (Location)
เลขที่ ________ หมูที่ ______ ซอย ________________________ถนน _______________________
No. _________ Moo ______ Soi _________________________Road _______________________
แขวง/ตําบล __________________ เขต/อําเภอ _________________ จังหวัด __________________
Sub.District __________________ District ____________________ Province ________________
รหัสไปรษณีย __________ โทรศัพท ______________________ โทรสาร____________________
Post Code _____________ Telephone _____________________ Fax _______________________
Website ______________________________ E-mail Address _____________________________
1.6 สถานที่ติดตอทางไปรษณีย (Mailing Address)
เลขที่ ________ หมูที่ ______ ซอย ________________________ถนน _______________________
No. _________ Moo ______ Soi _________________________Road _______________________
แขวง/ตําบล __________________ เขต/อําเภอ _________________ จังหวัด __________________
Sub.District __________________ District ____________________ Province ________________
รหัสไปรษณีย __________ โทรศัพท ______________________ โทรสาร____________________
Post Code _____________ Telephone _____________________ Fax _______________________
Website ______________________________ E-mail Address _____________________________
1.7 บริษัทกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ____________ เปดดําเนินการทางธุรกิจเมื่อป พ.ศ. ___________
In Operation since
Established since
1.8 เนื้อที่รวมของสถานประกอบการ ___________ ไร _______ งาน _________ ตารางวา
Total area of Premises
Rai
Ngan
Sq.Wah
1.9 ระยะหางของพื้นที่ตั้งโรงแรมจาก (Hotel’s location distance from)
สนามบิน ___________________ Km.
สถานีรถไฟ __________________ Km.
Railway Station
Airport
หางสรรพสินคา ______________ Km.
สถานีตํารวจ __________________Km.
Police Station
Department
ชายหาด ____________________ Km.
สถานีรถโดยสารประจําทาง _____ Km.
Bus Station
Beach
ใจกลางเมือง _________________ Km.
ที่ทําการไปรษณีย _____________ Km.
Post Office
Center of the town
โรงพยาบาล __________________Km.
ทาเทียบเรือ __________________ Km.
Hospital
Pier / Ferry
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1.10 จํานวนหองพักรวม _______ หอง จํานวนหองจัดเลี้ยงรวม ______ หอง _______ ตารางเมตร
No. of Rooms
No. of Conference Rooms
จํานวนภัตตาคาร และบาร / ไนทคลับ รวม ______ หอง _________ ตารางเมตร
No. of Restaurants, Bars and Nightclubs Total
Room
Sq.Metre
1.11 มาตรการดานความปลอดภัย (Safety and Security Measures)
 มี
 ไมมี 1. โรงแรมของทานมีการปลูกสรางสิ่งกอสรางและมีการดัดแปลง และ
ตอเติมอาคารโดยไมไดรบั อนุญาตจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหรือไม
 มี

 ไมมี 2. โรงแรมของทานมีการใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย เชน รับคนตางชาติ

เขาทํางานโดยไมไดรับอนุญาต,การใชแรงงานเด็กหรือไม
 มี

 ไมมี 3. โรงแรมของทานมีการกอสราง ติดตั้งสิ่งที่วาดวยความปลอดภัย

ตามกฎหมาย เชน บันไดหนีไฟ, อุปกรณดับเพลิงหรือไม

2.

เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ (SUPPORTING DOCUMENTS)
 สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 1 ชุด
1 Copy of Hotel License
 สําเนาใบอนุญาตกอสราง 1 ชุด
1 Copy of Construction License
 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 1 ชุด
1 Copy of Building Inspection Certificate (Ror. 1)
 สําเนาหนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด
1 Copy of Certificate Registration of Company
 สําเนาบัตรประชาชน
1 Copy of I.D. Card
 ภาพถายสถานประกอบการพรอมคําอธิบาย จํานวน 1 ชุด
1 Photos of Location, Premises with Explanation
 Fact Sheet 1 set
 Brochure 1 set
 Tariff Rate 1 set
 CD Presentation 1 set

เอกสารและหลักฐานที่เกีย่ วของ จะตองมีการลงชื่อกํากับทุกรายการ
All supporting documents must be initiated and stamped.
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3.

ขาพเจา _____________________________ ตําแหนง ___________________________
Name_______________________________ Position ___________________________
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนโรงแรม และขอรับรองวาขอมูลที่กรอกในใบสมัครนี้เปนความจริง
ทุกประการ
has power to act on behalf of the hotel and confirm that the above information is correct.
ประทับตราของบริษัท
Company Stamp

ลงชื่อ
Signature
ตําแหนง
Position
วันที่ _________ เดือน _____________ พ.ศ. _________
Date
Month
Year

****************************************************

หมายเหตุ : กรณีสมัครเปนสมาชิกสมทบกรุณากรอกขอมูลเฉพาะขอ 1.1, 1.2, 1.2.2 , 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
ขอ 2. และขอ 3 เทานั้น
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4.

ขอมูลทั่วไปของโรงแรม (GENERAL INFORMATION)

ขอมูลดานลางซึ่งโรงแรมไดกรอกไมมีผลใด ๆ ตอการสมัครเปนสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย ทาง
สมาคมฯ ตองการเก็บเปนขอมูลเทานั้น This information is for THA record only and has no effect upon the
status of your membership.
 มี

Yes
 มี

Yes
 มี

Yes
 มี

Yes
 มี

Yes
 มี

Yes
 มี

Yes
 มี

Yes

 ไมมี

No
 ไมมี

No
 ไมมี

No
 ไมมี

No
 ไมมี

No
 ไมมี

No
 ไมมี

No
 ไมมี

No

1. โรงแรมของทานบุกรุกที่สาธารณะ (ปญหาเรื่องการใชประโยชนที่ดินไมถูกกฎหมาย) เชน ปดกั้นทางน้ํา
บุกรุกปาสงวนหรือไม
1. Does your hotel encroach on public area (Problem of illegal land exploitation) i.e. blocking water way or
encroaching forest reserve ?
2. โรงแรมของทานมีการกระทําใดๆ ที่ฝาฝนกฎกระทรวง หรือ กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวของกับผังเมือง และการใช
ประโยชนที่ดินหรือไม
2. Do you have any activity that violates Ministerial Regulation or the Law concerning town plan and land
exploitation ?
3.โรงแรมของทานมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานหรือไม
3. Do you perform your functions under the Rules and Regulations stated in the Promotional Energy Reserves
Act ?
4. โรงแรมของทานจัดใหมีการแสดงระดับความลึกของสระวายน้ําอยางจัดเจน และมีการควบคุมความลึกของ
สระวายน้ํา รวมถึงระดับการใชสารเคมีฆาเชื้อ และความเปนกรด-ดางของน้ําถูกตองหรือไม (กรณีไมมีสระ
วายน้ําไมตองตอบ)
4. Do you have a clear indication showing the dept of water levels at the swimming pool and the dept of water
under control as well as chemical used to prevent infection with an appropriate amount of alkali and acid in
the water ? (Answer is not needed if you do not have a swimming pool in the hotel)
5. โรงแรมของทานมีเวลาเปด-ปดสระวายน้ําอยางชัดเจนและมีผูดูแลความปลอดภัย บริเวณสระวายน้าํ แกผูมาใช
บริการสระวายน้าํ ตลอดเวลาที่ใหบริการหรือไม (กรณีไมมีสระวายน้าํ ไมตองตอบ)
5. Do you have a signboard stating opening and closing time of the swimming pool and the presence of the
safeguards during service hours ?
6. โรงแรมของทานจัดใหมีการเดินสายสงอุปกรณไฟฟาเพือ่ การติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอาคารให
สามารถใชงานไดทุกฤดูกาลอยางปลอดภัยหรือไม (กรณีไมมีสายสงไมตองตอบ)
6. Do you have reliable and efficient wireless system set up for communications in your hotel ? (Answer is
not needed in the case of not having electrical equipment installed)
7. โรงแรมของทานจัดหาและไดมาซึ่งน้ําใชในธุรกิจการโรงแรม และการทองเที่ยวโดยไมไดลวงล้ําแหลงน้ํา
ธรรมชาติและริดรอนสิทธิการใชประโยชนของชุมชนหรือของผูอ ื่นใชหรือไม
7. Do you have your own arrangements made for water supply used in your hotel and tourism business by not
encroaching any source of natural water, causing problems and extorting the rights of people living in the
area ?
8. โรงแรมของทานจัดการขยะที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยวอยางถูกตอง โดยไมกอ
ใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอนื่ ใชหรือไม
8. Do you have proper garbage system set up for your thrash by not causing problems and disturbances to
hotel guests and others ?
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 มี

Yes
 มี

Yes
 มี

Yes
 มี

Yes

 ไมมี

No
 ไมมี

No
 ไมมี

No
 ไมมี

No

9. โรงแรมของทานไดจดั ใหมีการปองกันความรําคาญและเดือดรอนตอชุมชนจากการกอสรางกิจกรรมใดๆ ของ
โรงแรม ใชหรือไม
9. Any measures to prevent disturbance and problems to community concerning activities in your hotel ?
10.โรงแรมของทานไดดําเนินการปองกันการกระทําใดๆ ที่จะทําใหเกิดกลิน่ เสียง การสั่นสะเทือน เขมาควัน
อันจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการและชุมชนใชหรือไม
10.Do you have sufficient equipment installed for controlling scent, sound, vibration and smoke in your hotel?
11.โรงแรมของทานไดมกี ารจัดใหมีระบบกําจัดน้ําเสียของอาคารอยางถูกตองตามกฎหมายหรือไม
11.Do you have a proper waste water system set up as required by the Law ?
12.โรงแรมของทานกอมลพิษรบกวนสิ่งแวดลอมจนเปนที่เดือดรอนรําคาญหรือไม
12.Does your hotel cause disturbance and pollution to the environment ?

ลงชื่อ __________________________________
Signature
ตําแหนง _______________________________
Position
วัน ______ เดือน ______________ พ.ศ. ______
Date
Month
Year

7
5.

มาตรฐานการสมัคร (STANDARD EXAMINATION)
 คาใชจายบรรดาที่เกิดจากการที่คณะกรรมการของสมาคมโรงแรมไทยทําการตรวจสอบ
มาตรฐานโรงแรมเปนภาระหนาที่ของผูสมัครเปนผูชําระ
Any expenses incurred in examining the standard of the Hotel by the Executive Committee
of THA Board, will be borne by the Applicant.
 บุคคลที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยประเภทสมาชิกสามัญ หรือสมาชิก
วิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ กรุณาแสดงความจํานงคโดยใหสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย
ประเภทสมาชิกสามัญอยางนอยจํานวน 2 ทานลงนามรับรองการสมัครในเอกสารฉบับนี้
Application for Membership. Persons wishing to apply for Ordinary, Extra-ordinary or
Associate Membership are required to indicate their intentions to the Association’s
Membership Committee by submitting the completed form together with supporting documents
prescribed by the Association with the sponsorship of at least two Ordinary Members.
รับรองโดย : 1. ___________________________ โรงแรม ____________________________
Approved By
Hotel
2. ___________________________ โรงแรม ____________________________
Hotel
รับรองโดยประธานฝายสมาชิกภาพ : _______________________________________
Approved By Chairman of Membership
วันที่ ______ เดือน __________________ พ.ศ. ________
Date
Month
Year
กรุณาแนบนามบัตรของบุคคลที่สมาคมสามารถติดตอประสานงานได
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6.

คาธรรมเนียมสมาชิก (MEMBERSHIP FEE)
 สมาชิกสามัญ / วิสามัญ
คาลงทะเบียนสมาชิกสามัญ / วิสามัญ
Ordinary / Extra-Ordinary Membership Registration
คาธรรมเนียมสมาชิกสามัญ / วิสามัญ
Ordinary / Extra-Ordinary Membership Fee
คาธรรมเนียมสงเสริมการขาย
Sales Promotion Fee
คาอาหารในการประชุม 250  6 ครั้ง / ป
Luncheon
 สมาชิกสมทบ
คาลงทะเบียนสมาชิกสมทบ
Associate Membership Registration
คาบํารุงสมาชิกสมทบ
Associate Membership Fee
คาอาหารในการประชุม 250  6 ครั้ง / ป
Luncheon

คาธรรมเนียมการเปลี่ยนสมาชิกภาพจากสมาชิกสมทบ
เปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ
Membership Fee for changing status

8,000.-บาท
Baht
3,000.-บาท / ป
Baht / Year
25.-บาท / หอง / ป
Baht / Room / Year
1,500.-บาท / ป
Baht / Year

5,000.-บาท
Baht
3,000.-บาท / ป
Baht / Year
1,500.-บาท / ป
Baht / Year

3,000.-บาท
Baht

******************************************************

