ใบสมัครสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
ประเภทนิติบุคคล(Application Form for Corporate Entities)

ใบเสร็จรับเงินเลขที่
หมายเลขสมาชิก

1. ชื่อนิตบิ ุคคล_____________________________________________________________________________________
(Name of Corporate Entity)
ชื่อภาษาอังกฤษ__________________________________________________________________________________
(Name in English)
2. ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
บริ ษทั จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล
อื่น ๆ (ระบุ)
__________________________________________________________________________
ทะเบียนเลขที่________________________วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน______________________________________
3. ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ (Office Address)
เลขที่____________ตรอก/ซอย_____________________________ถนน____________________________________
แขวง/ตาบล________________________เขต/อาเภอ__________________________จังหวัด____________________
รหัสไปรษณี ย_์ ______________โทรศัพท์__________________________โทรสาร___________________________
E-mail _______________________________________Web site__________________________________________
4. สถานทีต่ ดิ ต่ อ

เหมือนข้อ 3 หรื อ

เลขที่____________ตรอก/ซอย_____________________________ถนน____________________________________
แขวง/ตาบล________________________เขต/อาเภอ__________________________จังหวัด____________________
รหัสไปรษณี ย_์ ______________โทรศัพท์__________________________โทรสาร___________________________
E-mail _______________________________________Web site__________________________________________
5. ประเภทงานวิชาชีพ
งานศึกษาโครงการ
งานออกแบบ
งานตรวจสอบ
งานให้คาปรึ กษา
6. ผลงานด้ านการออกแบบและวางผังภูมสิ ถาปัตยกรรม

งานบริ หารและอานวยการก่อสร้าง

6.1____________________________________________________________________________________________
6.2____________________________________________________________________________________________
6.3____________________________________________________________________________________________
6.4____________________________________________________________________________________________

7. รายชื่อกรรมการหรือผู้มอี านาจบริหารนิตบิ ุคคลตามหนังสือรับรอง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ตาแหน่ง
หน้าที่ในนิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบ วิชาชีพ

ลายมือชื่อ

8. ผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล จานวน________________คน คือ
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
เอกสารประกอบการสมัคร
1 สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิที่ได้รับรองมาแล้ว
จานวน_______รายการ
2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับรองมาแล้ว ไม่เกินหกเดือน
จานวน_______รายการ
3 สาเนารายชื่อผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินหกเดือน
จานวน_______รายการ
4 สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริ ษทั จากัด
จานวน_______รายการ
5 หนังสื อมอบอานาจให้เป็ นผูย้ นื่ คาขอแทนนิติบุคคล
5.1 สาเนาบัตรประชาชนผูม้ อบอานาจพร้อมลงลายมือรับรอง
จานวน_______รายการ
5.2 สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจพร้อมลงลายมือรับรอง
จานวน_______รายการ
6 สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
จานวน_______รายการ
7 สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน_______รายการ
8 สาเนาหลักฐานการเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
จานวน_______รายการ
หรื อสถาบันที่สภาสถาปนิกรับรอง (ถ้ามี)
9 เอกสารอื่น ๆระบุ________________________________________
จานวน_______รายการ
ค่าสมัคร โดยชาระผ่านทาง
เงินสด
เช็คส่วนตัวหรื อเช็คธนาคาร สัง่ จ่าย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
จานวน_____________บาท (___________________________)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ อความข้ างต้ น เป็ นจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(
)
วันที่_________/______________/______

สาหรับเจ้ าหน้ าทีสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
บันทึกฝ่ ายธุรการ
ได้ รับเอกสารและหลักฐานครบถ้ วน
ได้ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแล้ ว ยังขาดเอกสารดังนี ้
1._____________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________
ลงลายมือชื่อ _____________________________เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
(______________________________)
________ / __________ / _______

มติของคณะกรรมการสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
ตามมติคณะกรรมการสมาคมภูมิสถาปั ตยกรรม ครัง้ ที่_______ / ____________เมื่อวันที่______ / _____ / _______
ให้ เป็ นสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยที่เป็ นนิติบคุ คล
ไม่ให้ เป็ นสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยที่เป็ นนิติบคุ คล
เนื่องจาก ___________________________________________________________________________________
ลายมือชื่อ_____________________________ เลขาธิการสมาคมภูมิสถาปั ตยกรรม
(________________________________)
________ / ___________ / _______

งานทะเบียน / ประวัติ
1. ออกใบสมาชิกทีเ่ ป็ นนิติบคุ คล เลขที่ __________________________
2. แจ้ งให้ มาชาระค่าธรรมเนียมและรับใบสมาชิกได้ ในวันที่ ________ / __________ / ______________
3. ผู้มารับใบสมาชิก___________________________________ วันที่ ________ / __________ / ____________
ลงลายมือชื่อ___________________________นายทะเบียน
(________________________________)
________ / ___________ / _______

สาหรับเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ได้ รับเงินตามใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่ _____________ เลขที่ ___________________ลงวันที่ _________________________________
ลายมือชื่อ_______________________________ผู้รับเงิน
(________________________________)
________ / ___________ / _______

