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ใบสมัครสมาชิก ประเภท วิสามัญ ก 

 

วันที ่........... เดือน .............................พ.ศ. ................... 
 1.  ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ประเภท 

บริษัท จ ากัด (มหาชน)         บริษัท จ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อื่น ๆ ............................................... 
ชื่อ (บริษัท / ห้าง) ......................................................................... (ภาษาอังกฤษ) ................. ........................................................ 
เลขที่ ............................... ถนน ............................................................ ต าบล / แขวง ................................................................... 
อ าเภอ / เขต ............................................................ จังหวัด ............................................ ...... รหัสไปรษณีย์ .................................. 
โทรศัพท์ .................................................................................... โทรสาร ........................ ............................................................... 
E -  mail ……………………………………………………………. Website …………………………………………………………….. 
ผู้ติดต่อ .................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ  ............................................................. 
E-mail ผู้ติดต่อ ................................................................................................................. ID Line ………………………………….  
 

2.  ทุนจดทะเบียน .................................................................. บาท / ทุนช าระแล้ว ........................... ....................................... บาท 
 

3.  ประวัติบริษัท / ห้าง 
     ผู้ก่อตั้ง ................................................................................................... ปีที่ก่อตั้ง .................................................................. 
     สถานที่ต้ังส านักงานเร่ิมแรก ................................................................................................. ..................................................... 
     สถานที่ต้ังส านักงานปัจจุบัน ......................................................................................................................................................  
     จ านวนสาขาปัจจุบัน ........................... สาขา (ถ้ามี) 
     3.1   สาขาแห่งที่ 1 ................................................................................................................................................................... . 
     3.2   สาขาแห่งที่ 2 .................................................................................................................................................................... 
     3.3   สาขาแห่งที่ 3 ....................................................................................................................................................................  
 

4.  ชือ่ประธานกรรมการ .................................................................................................................... ............................................. 
 

5.  ชือ่กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการ ..................................................................................................................................................  
 

6.  ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งมีอ านาจลงนาม  
     6.1 ชื่อ ............................................................................................. ต าแหน่ง . ........................................................................ 
     (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................. Position ……………………………………………………. 
     6.2 ชื่อ ............................................................................................. ต าแหน่ง ............................................................. ............ 
     (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................. Position ……………………………………………………. 
     6.3 ชื่อ ............................................................................................. ต าแหน่ง .............. ........................................................... 
     (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................. Position ……………………………………………………. 
     6.4 ชื่อ ............................................................................................. ต าแหน่ง .............. ........................................................... 
     (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................. Position ……………………………………………………. 
     6.5 ชื่อ ............................................................................................. ต าแหน่ง ......................................................................... 
     (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................. Position ……………………………………………………. 
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7.  โครงสร้างบริหารองค์กร ( Organization Chart  ถ้ามีโปรดแนบมาด้วย) 
 

8.  จ านวนพนักงานทั้งส้ิน ...................................... คน 

    วิศวกร  ภาคี  จ านวน .................... คน   สามัญ   จ านวน ................... คน   วุฒิ  จ านวน ...............  คน 

    สถาปนิก ภาคี  จ านวน .................... คน   สามัญ   จ านวน ................... คน   วุฒิ  จ านวน ...............  คน 

    ผู้ควบคุมงานสนาม      จ านวน ................... คน 

    ช่างฝีมือ          จ านวน ................... คน  

    ผู้รับเหมาช่วง (ถ้ามี)     จ านวน ................... คน 

    เจ้าหน้าที่ทั่วไป            จ านวน ................... คน 
 

9.  ความเชี่ยวชาญขององค์กร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
             บ้านพักอาศัย                             อาคารส านักงาน                                   อาคารโรงงาน                             อาคารอื่น ๆ 
             งานทาง                                     งานสะพาน / ทางยกระดับ                     งานระบบบ าบัด                          งานเข่ือน 
             งานโครงสร้างเหล็ก                     อื่น ๆ ..............................................................................................................................  
 

10.  ผลงานก่อสร้างบ้าน (เฉพาะบ้านเด่ียว) ที่ผ่านมา (สมาชิกวิสามัญ ก ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)  
10.1   เจ้าของบ้าน ........................................................................................ แล้วเสร็จเม่ือ .................................................... 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................................ 
โทรศัพท์เจ้าของบ้าน(มือถือ)..................................................................... งบประมาณก่อสร้าง ........... .................................... 
10.2   เจ้าของบ้าน ........................................................................................ แล้วเสร็จเม่ือ .................................................... 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................................ 
โทรศัพท์เจ้าของบ้าน(มือถือ)..................................................................... งบประมาณก่อสร้าง ........... .................................... 
10.3   เจ้าของบ้าน ........................................................................................ แล้วเสร็จเม่ือ .................................................... 
ที่อยู่ ............................................................................... ......................................................................................................  
โทรศัพท์เจ้าของบ้าน(มือถือ)..................................................................... งบประมาณก่อสร้าง ........... .................................... 
10.4   เจ้าของบ้าน ........................................................................................ แล้วเสร็จเม่ือ .................................................... 
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์เจ้าของบ้าน(มือถือ)..................................................................... งบประมาณก่อสร้าง ........... .................................... 
10.5   เจ้าของบ้าน ........................................................................................ แล้วเสร็จเม่ือ .................................................... 
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์เจ้าของบ้าน(มือถือ)..................................................................... งบประมาณก่อสร้าง ........... .................................... 
10.6   เจ้าของบ้าน ........................................................................................ แล้วเสร็จเม่ือ .................................................... 
ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................... .......... 
โทรศัพท์เจ้าของบ้าน(มือถือ)..................................................................... งบประมาณก่อสร้าง ...... ......................................... 
10.7   เจ้าของบ้าน ........................................................................................ แล้วเสร็จเม่ือ .................................................... 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................ ..................... 
โทรศัพท์เจ้าของบ้าน(มือถือ)..................................................................... งบประมาณก่อสร้าง ............................................... 
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11.  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาด้วยแล้ว นี้ 

 รูปถ่ายผู้แทนนิติบุคคล (ตามข้อ 6) ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน  2  รูป  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้แทนนิติบุคคล   จ านวน  1  ฉบับ  

 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้แทนนิติบุคคล     จ านวน  1  ฉบับ  

 ส าเนาหนังสือรับรองของส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   จ านวน  1  ชุด  

 ส าเนาหนังสือ ภพ. 20      จ านวน  1  ชุด  

 ภาพถ่ายผลงานก่อสร้าง (ตามข้อ 10)    จ านวน  3  ชุด 

 ส าเนาสัญญาก่อสร้าง (ตามข้อ 10)     จ านวน  1  ชุด 

 ภาพถ่ายผลงานที่ก าลังปลูกสร้าง พร้อมแผนที่   จ านวน  3  หลัง 

 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกร     จ านวน  1  ชุด 

 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก     จ านวน  1  ชุด 

 แผนที่บริษัท       จ านวน  1  ชุด  

 ภาพถ่ายสถานที่ตั้งส านักงาน,โชว์รูม หรือห้องโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์ จ านวน  1  ชุด 

 ผลิตภัณฑ์หรือแบบบ้านมาตรฐานเป็นของตัวเอง ไม่น้อยกว่า 10 แบบ จ านวน  1  ชุด 
 

12.  ข้าพเจ้าฯ ขอช าระค่าบ ารุงสมาคมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ดังนี้ 

 ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า     จ านวน ................................................................. บาท 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมอัตรา  7%     จ านวน ................................................................. บาท 

 ค่าบ ารุงรายปี (ปัจจุบัน)     จ านวน ................................................................. บาท 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมอัตรา  7%     จ านวน ................................................................. บาท 
       รวมทั้งส้ิน ............................................................. บาท 

 

13. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ตลอดจนมติของคณะกรรมการบริหารฯ ทุกประการ 

 

14. ผู้แนะน า  ชื่อ ..................................................... บรษัิท ........................................................... หมายเลขสมาชิก .... ............  
 

ลงชื่อ ................................................................... 
         (.................................................................) 
ลงชื่อ ................................................................... 
         (.................................................................) 
วันที่  ............../.........................../.......................... 
      ผู้สมัคร / ผู้แทนนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
 
บริษัท / ห้าง ........................................................... 

 
                  
 
 
 

    ประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท / ห้าง 
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ความเห็นฝ่ายทะเบียน        ความเห็นฝ่ายการเงิน 
 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว      ได้รับการช าระเงินแล้ว 
(  ) ครบถ้วน         (  ) เงินสด 

   (  ) อื่น ๆ คือ..........................................................    (  ) เช็ค ธนาคาร .............................. เลขท่ี .................. 
     .........................................................................    (  ) อื่น ๆ ..................................................................... 
                     ลงชื่อ ...............................................              ลงชือ่ .................................................... 
         ฝ่ายทะเบียน                  ฝ่ายบญัช ี
           ......../....................../...............                  ......../....................../...........     
              ลงชื่อ ..............................................    

     สมาชิกสามัญ 
......../....................../...............                                                              

ลงชื่อ ............................................... 
       สมาชิกสามัญ                 

......../....................../...............    
                                                                                                         
 

 

น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี ................................... เมือ่วันท่ี .................................................... 
มติท่ีประชุม                                   อนุมัติรับเป็นสมาชิก   อื่น ๆ ................................................... 
                 ลงชื่อ ............................................ผู้บันทึก         
            วันท่ี ........./...................../................... 
        เลขท่ีสมาชิก ..........................             เลขท่ีหนังสือตอบรับ ......................... ลงวันท่ี ................................... 
                  ลงชือ่ ....................................ฝ่ายทะเบียน    

   วันท่ี ........./...................../...................                                                       
 


