แบบ TFMA. 3 (2556)
เลขทะเบียนสมาชิก…………………………….
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิตบิ ุคคล

Company

วันที่ (Date)…………………………………………………..

Logo

1. ชื่อนิติบุคคล (Corporate Name in Thai)……………………………………………………….………..……………………
ชื่อภาษาอังกฤษ (Corporate Name in English) )……………………………………………………….………..………….……………

2. ที่อยูส่ านักงานเลขที่ (Office Address)…………………อาคาร (Building) ………………………………………….……....……………………………………
ถนน (Road)………………………………………….แขวง (Sub-District)………………………………………เขต (District)………………………………………….
จังหวัด (Province)………………………………………..…………รหัสไปรษณีย์ (Post Code)…………………………………………
โทรศัพท์ (Tel.)…………………………………………..… โทรสาร (Fax)……………………………………….E-mail…………………………………………………
3. ชื่อผู้แทนนิติบุคคล (Company Representative)
ผู้แทนลาดับที่ 1 (First Representative)………………………………………………………………….……….………………………………………………….……….
โทรศัพท์ (Tel.)…………………………………….… โทรเคลื่อนที่ (Mobile)……………………………………….E-mail……………………………………………
ผู้แทนลาดับที่ 2 (Second Representative)…………………………………………………………….……….………………………………………………….……….
โทรศัพท์ (Tel.)…………………………………….… โทรเคลื่อนที่ (Mobile)……………………………………….E-mail……………………………………………
ผู้แทนลาดับที่ 3 (Third Representative)……………………………………………………………….……….………………………………………………….……….
โทรศัพท์ (Tel.)…………………………………….… โทรเคลื่อนที่ (Mobile)……………………………………….E-mail……………………………………………
4. ประเภทกิจการ (Type of Business)……..……………………………………………………………….……….………………………………………………….……….
5. เป็นบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศ (Joint Venture with Foreign Country)

 ไม่ใช่ (No)

 ใช่ (Yes)

ชื่อบริษัทร่วมทุน (Name of Joint Venture) …..…………………………………………………….……….……………………………………………..…….……….
6. ทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ……………….……..…….……………….ทุนชาระแล้ว (Paid up Capital) ……………….……….……………….
ทุนต่างประเทศ (Foreign Equity) ……………….……….……………….%

จากประเทศ (Country) ……………….……….…………………….

ทุนในประเทศ (Domestic Equity) ……………….……….……………….%
7. จานวนพนักงาน (Total Number of Employees)

ชาย (Male) …………….……….…คน

หญิง (Female) …………….……….…คน

8. ผู้มีอานาจทาการแทนกิจการ (The Authorized Representative)
ชื่อ (Name) ……………….……..…….……………….……………….……..…….ตาแหน่ง (Position) ……………….……..…….……………………………………..
9. ขอสมัครเป็นสมาชิกนิติบุคคล I apply for corporate membership

 ราย 1 ปี (One Year)

 ราย 5 ปี (Five Year)

10. การชาระเงินค่าค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกและค่าบารุง (The payment of the registration and membership fee)
10.1 ค่าจดทะเบียนสมาชิก (Member Registration Fee)

1,500 บาท (Baht)

แบบ TFMA. 2 (2556)

10.2 ค่าบารุงสมาคม (Association Fee)

 ราย 1 ปี 3,500 บาท (3,500 Baht/year)

 ราย 5 ปี 14,000 บาท (14,000 Baht/5 years)
10.3 รวมทั้งสิ้น (Total)………………………………..บาท (Baht) โดยชาระเป็น (Paid by)

 เงินสด (Cash) จ่ายที่ฝ่ายทะเบียน

 เงินโอน (Transfer) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนต์ พระราม 9 เลขที่บัญชี 405-301483-2 เมื่อวันที…่ ………....…………………..
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค (Cheque/Cashier Cheque) ธนาคาร/สาขา……………………………………………………….เลขที่ (No)………..……
11. เอกสารและหลักฐานตามข้อบังคับสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
 11.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (Company Registration)

………แผ่น (Sheet)

 11.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื่นๆ ของผู้แทน…………………………………………

………แผ่น (Sheet)

(Copy of identification card / passport / other of representatives………………………………………….……………………….)

 11.3 สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้แทน (Copy of Household Registration of representatives)

………แผ่น (Sheet)

 11.5 หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
 11.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื่นๆ ของผู้มอบอานาจ……………………………… ………แผ่น (Sheet)
(Copy of identification card / passport / other of grantor………………………………………….…………………………………….)

 11.7 สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอานาจ (Copy of Household Registration of grantor)

………แผ่น (Sheet)

 11.8 อื่นๆ (ระบุ) (Other-Specify),,,,,………………………………………………………………………………………………… ………แผ่น (Sheet)
ข้าพเจ้าทราบระเบียบและข้อบังคับของสมาคมดีแล้ว และจะปฎิบัตติ ามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
(I fully understand the rules and regulations of the association and I duty follow these rules and regulations.)
Signature………………………………………………………….ผู้สมัคร (Applicant)
(………………………………………………………………………….)
สาหรับสมาชิก TFMA ผู้รับรองคุณสมบัติ
ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างล่างนี้ ขอรับรองว่านิตบิ ุคคลมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามข้อบังคับ สมควรรับเข้าเป็นสมาชิก
ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน

