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NOHMEX คืออะไร  
 NOHMEX ย่ อ ม า จ า ก  NORTHERN HANDICRAFTS MANUFACTURERS AND EXPORTERS 
ASSOCIATION คือ สมาคมผูผ้ลิตและผูส่้งออกสินคา้หตัถกรรมภาคเหนือ 

วตัถุประสงค์หลกัของสมาคมฯ มีดังนี ้
1. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและหรือส่งออกสินคา้หตัถกรรมต่างๆ ของภาคเหนือ 
2. สนบัสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งติดตามความเคล่ือนไหวทางการตลาด

การคา้หตัถกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการคา้ อุตสาหกรรม 
การเงิน และเศรษฐกิจ 

3. แลกเปล่ียนความคิดรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ในทางวิชาการ ข่าวสารการคา้ เก่ียวกบัการผลิตและการ
ส่งออกสินคา้หตัถกรรมของภาคเหนือ 

4. ส่งเสริมคุณภาคของสินคา้หตัถกรรมของภาคเหนือ ในหมู่สมาชิก และปรับปรุงการผลิตและการคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
5. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิต และการส่งออกสินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือให้อยู่ใน

มาตรฐานท่ีดีสอดคลอ้งกบันโยบายของทางราชการ 
6. ส่งเสริมการผลิต และการตลาดเพื่อใหมี้ปริมาณเพียงพอแก่ความตอ้งการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
7. ประนีประนอมขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิก หรือระหวา่งสมาชิกกบับุคคลภายนอก 
8. ให้ความอนุ เคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัส ดิการ เท่ าท่ีไม่ เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่ง

พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 

สิทธิและผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิก 
1. ข่าวสารและขอ้มูลต่างๆ เช่น การสัมมนาท่ีสมาคมฯ จดั และหน่วยงานต่างๆ ท่ีจดัร่วมกบัสมาคมฯ 
2. มีสิทธ์ิเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยสมาคมฯ จะผลักดนัและสนับสนุนเท่าท่ีจะ

อ านวยได ้
3. มีสิทธ์ิน าสินคา้เขา้ร่วมโชวแ์ละและจ าหน่ายในพื้นท่ี หอ้งโชวแ์สดงสินคา้ และพื้นท่ี Outlet ของสมาคมฯ 
4. มีสิทธ์ิน าเสนอความคิดเห็นหรือค าแนะน าต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการ ในอนัท่ีจะเป็นประโยชน์แก่

สมาชิกและสมาคมฯ 
5. มีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ และเสนอญัตติในการประชุมใหญ่

สมาชิก 
6. สมาชิกสามญัเท่านั้น มีสิทธ์ิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ และมีสิทธ์ิได้รับเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
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ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก 
1. ประเภทสามัญ 

คือนิติบุคคล ท่ีประกอบวิสาหกิจเก่ียวกับการผลิตและ/หรือ การส่งออกสินคา้หัตถกรรม มีเอกสารจด
ทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั/ห้างหุน้ส่วนจ ากดั/คณะบุคคล หรือทะเบียนร้านคา้และมีกิจการอยูใ่นเขตจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน และไม่มีประวติัเสียหายทางการคา้ 
สามัญรายปี ค่าลงทะเบียน 500 บาท ค่าบ ารุงสมาคมฯ รายปี 2,000 บาท รวม 2,500 บาท 
 
2. ประเภทวสิามัญรายปี 

คือนิติบุคคล บุคคลธรรมดา/กลุ่มท่ีประกอบวิสาหกิจเก่ียวกับการผลิต และ/หรือ การส่งออกสินค้า
หตัถกรรม แต่ไม่มีกิจการอยูใ่นเขตจงัหวดัภาคเหนือตอนบน บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจดา้นการ
ผลิต และ/หรือการส่งออกสินคา้หตัถกรรม และไม่มีประวติัเสียหายทางการคา้ อตัราค่าสมคัร สมาชิกวิสามญัรายปี 
ตอ้งช าระค่าลงทะเบียนสมาชิก 500 บาท และค่าบ ารุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 2,500 บาท  รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
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ข้อมูลผู้สมัครสมาชิกสมาคมผู้ผลติและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) 
 
ช่ือบริษทั: .................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูบ่ริษทั: .................................................................................................................................................................. 
ผูติ้ตต่อ: ........................................................................... ต  าแหน่ง: ........................................................................... 
โทรศพัท:์ ........................................โทรสาร: ......................................................มือถือ: ............................................ 
อี-เมล:์ ...........................................................................เวบ็ไซต:์ ................................................................................ 
ประเภทของผลิตภณัฑ์: ................................................................................................................................................ 
 
สถานะของผู้ประกอบการ ประเภทของสมาชิกทีส่มัคร 
  ผูผ้ลิต (Manufacturer)   สมาชิกสามญัรายปี 
  ผูส่้งออก (Exporter)   สมาชิกวสิามญั (เป็นสมาชิกรายปี) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ เป็นสมาชิกองคก์รอ่ืนคือ............................................................ 
  
เอกสารประกอบการสมัคร 
 ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาใบรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 บตัรผูส่้งออก (ออกโดยกรมศุลกากร) (ถา้มี) 
 รูปถ่ายผูส้มคัร  
 รูปถ่ายสินคา้/โบรชวัร์/แคตตาล๊อคสินคา้ 

 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................................ผูส้มคัร    ลงช่ือ.........................................................ผูรั้บสมคัร 
         (.................................................................)          วนัท่ี.................................................. 
ต าแหน่ง............................................................ 
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วธีิช าระค่าสมาชิกสมาคม NOHMEX  
 
ขา้พเจา้ .......................................................................................................................................... 
ในนามบจก./ หจก./ ร้าน................................................................................................................... 

 ประเภทสามญัรายปี ค่าลงทะเบียน 500 บาท ค่าบ ารุงรายปี 2,000 บาท +VAT7% 
  ประเภทวสิามญัรายปี ค่าลงทะเบียน 500 บาท ค่าบ ารุงรายปี 2,500 บาท +VAT7% 
มีความประสงคจ์ะช าระค่าสมาชิกรายปี โดย 
  ช าระเป็นเงินสด ท่ีสมาคมฯ  

 โอนเขา้บญัชี “สมาคมผูผ้ลิตและผูส่้งออกสินคา้หตัถกรรมภาคเหนือ” 
       บญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ/สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม่   เลขบัญชี  544-3-50094-6 
 ตัว๋แลกเงิน สั่งจ่ายในนาม “สมาคมผูผ้ลิตและผูส่้งออกสินคา้หตัถกรรมภาคเหนือ” 

 
รวมเป็นเงิน ......................................................(................................................................) บาท 
 
 

ลงช่ือ ...........................................................ผูส้มคัร 
(..........................................................) 
วนัท่ี...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณ ีโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ ขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายังอเีมล nohmex@nohmex.com 

 

 

 

 

 

แนบหลกัฐานการโอน 


