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ใบสมัครสมาชิก ประเภท วิสามัญ ข
วันที่ ........... เดือน .............................พ.ศ. ...................
1. ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ประเภท
บริษัท จากัด (มหาชน)
บริษัท จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
อื่น ๆ ...............................................
ชื่อ (บริษัท / ห้าง) ......................................................................... (ภาษาอังกฤษ) .........................................................................
ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง เลขที่ ................................ ถนน ........................................... ตาบล / แขวง ................................................
อาเภอ / เขต ............................................................ จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่ ............................... ถนน ........................................... ตาบล / แขวง .................................................
อาเภอ / เขต ............................................................ จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................
โทรศัพท์ .................................................................................... โทรสาร .......................................................................................
E - mail ……………………………………………………………. Website ……………………………………………………………..
ผู้ติดต่อประสานงาน ........................................................................................... โทรศัพท์มือถือ ....................................................
E-mail ผู้ติดต่อ ............................................................................................................. ID Line …………………………………….
2. ทุนจดทะเบียน .................................................................. บาท / ทุนชาระแล้ว ................................................................. บาท
3. ชือ่ ประธานกรรมการ ................................................................................................................................................................
4. ชือ่ กรรมการผู้จัดการ....................................................................................... โทรศัพท์มือถือ ...................................................
E-mail ......................................................................................................................... ID Line …………………………………….
5. ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งมีอานาจลงนาม
5.1 ชื่อ ............................................................................................. ตาแหน่ง .........................................................................
5.2 ชื่อ ............................................................................................. ตาแหน่ง .........................................................................
5.3 ชื่อ ............................................................................................. ตาแหน่ง .........................................................................
6. ประเภทของสินค้าและบริการของบริษัท .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
7. ลูกค้าหรือผลงานของบริษัทฯ ที่สามารถอ้างอิงได้
7.1 ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7.2 ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7.3 ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7.4 ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7.5 ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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8. พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาด้วยแล้ว นี้
 รูปถ่ายผู้แทนนิติบุคคล ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้แทนนิติบุคคล
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้แทนนิติบุคคล
**กรณีผแู้ ทนเป็นชาวต่างชาติ** ให้ใช้เอกสาร Passport หรือ Work Permit
สาเนาหน้า Passport
สาเนา Work Permit
 สาเนาหนังสือรับรองของสานักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (คัดสาเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 สาเนาหนังสือ ภพ. 20






โครงสร้างบริหารองค์กร (Organization Chart)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผลงานการบริการของบริษัท (รูปถ่ายผลงานที่ให้บริการ)
แผนที่บริษัท
ภาพถ่ายสถานที่ตั้งสานักงาน,โชว์รูม หรือห้องโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์

9. ข้าพเจ้าฯ ขอชาระค่าบารุงสมาคมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ดังนี้
 ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%
 ค่าบารุงรายปี (ปัจจุบัน)
ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7%

จานวน 1 รูป
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ชุด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
3
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จานวน ................................................................. บาท
จานวน ................................................................. บาท
จานวน ................................................................. บาท
จานวน ................................................................. บาท
รวมทั้งสิ้น ............................................................. บาท

10. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ตลอดจนมติของคณะกรรมการบริหารฯ ทุกประการ
11. ผู้แนะนา ชื่อ .................................................................................... บริษัท .......................................................................

ประทับตราสาคัญ
ของบริษัท / ห้าง

ลงชื่อ ...................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อ ...................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อ ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ............../.........................../..........................
ผู้แทนนิติบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัท / ห้าง ...........................................................
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ความเห็นฝ่ายทะเบียน
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว
( ) ครบถ้วน
( ) อื่น ๆ คือ .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................
เจ้าหน้าที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
วันที่ ........ / ...................... / .................
ความเห็นฝ่ายทะเบียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................
นายทะเบียนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
วันที่ ........ / ...................... / .................

ฝ่ายทะเบียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ........ / ................... เมื่อวันที่ ......... / ............ / ...........
เลขที่สมาชิก ….... / ……..

หนังสือตอบรับ สรบ.(น) ............ / ............ ลงวันที่ .......... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................................
เจ้าหน้าที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
วันที่ ........./...................../...................

เอกสารสมัครสมาชิก ประเภทวิสามัญ ข หน้าที่ 3

