ใบสมัครสมาชิกสมาคม ฯ
Application Form for Membership of RESAM
ประเภทสมาชิก(Membership Type)


สามัญ VIP (นิติบคุ คล) VIP Member

เลขที่สมาชิก(No.) SM 4800-…………….

สามัญ(นิติบคุ คล)Ordinary Member


เลขที่สมาชิก(No.) SM 4801-…………….

วิสามัญ(บุคคลธรรมดา) Extraordinary Member

เลขที่สมาชิก(No.) SM 4802-…………….

ชื่ อ-สกุล (Name) นาย (Mr) นาง (Mrs) นางสาว (Miss)
(ภาษาไทย)...………………………………………..…... (English)…….……………………………………….…
เกิดวันที่(Date of Birth) ….…/…..…/….……. เชื้อชาติ(Race).…………..…สัญชาติ(Nationality)…………....…
ศาสนา (Religion)…………..…..
เลขที่บัตรประชาชน(ID card)

-

-

-

-

ชื่ อบริษัท (Company Name) ………………………………………………………………………………………...
ตำแหน่ง (Position)…………………………...……….………Website ……..….…………………………………..
E-mail: ………….……..…………………………………….. โทรสาร(Fax)………………………………………
โทรศัพท์(Telephone)………………………………….มือถือ(Mobile Phone)..........................................................
ที่อยู่ที่ติดต่ อได้ สะดวก/ที่อยู่สำหรับจัดส่ งเอกสำร
ที่อยู(่ Address) …………………………………………………………………………….........................................
ชื่ อผู้ประสำนงำน(Name of Coordinator) ………..……………………………........................................................
ตำแหน่ง(Position)…………………………………….............E-mail : ………….……..…………..........................
มือถือ(Mobile Phone).........................................................โทรศัพท์(Telephone)……………..…………………….
ลงชื่อผูม้ ีอำนำจลงนำม/ Signed with the Seal ……………………………..………
(………/………/……….)

ขอเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก(Required Documents)
รายการ
1) ใบสมัครสมาชิก(Application Form)

1 ใบ

2) รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (1 inch photo)

2 รู ป

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(Copy of ID card)

1 ใบ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน(Copy of Household Registration)

1 ใบ

5) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ

1 ชุด (ถ้ามี)

(Certificate of Personal Name Change Registration)
6) นามบัตรที่มีตราโลโกบริ ษทั ฯ

1 ใบ (ถ้ามี)

(Business cards with the company logo)
7) หนังสื อรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ฯ

1 ชุด(ครบชุด)

(Certificate of incorporation)
8) ชื่อWEB SITE ของท่านที่ตอ้ งการ LINK ใน WEB SITE ของสมาคมฯ
www. ………………………………………………………………
หมายเหตุ กรุ ณาจัดส่ งเอกสารทั้งหมด โดยสแกนและส่ งมาทางอีเมลล์สมาคมฯresam@resam.or.th
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่
หมายเลข 086-466-4669,
ID Line: resam9836
E-mail: resam@resam.or.th
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ค่ำลงทะเบียนเข้ำเป็ นสมำชิกและค่ ำบำรุงสมำคม
Registration Fee and Membership Fee
1)

ประเภท VIP นิติบุคคล ลงทะเบียน
(VIP Member)

(Registration Fee)

ค่าบำรุ งสมาชิกรายปี (Annual Fee)
รวมเป็ นเงิน(Total)

2) ประเภทสามัญนิติบุคคล ลงทะเบียน (Registration Fee)
(Ordinary Member)

500 บาท (ชำระครั้งเดียว)
39,000 บาท / ปี (Baht per Year)
39,500 บาท (Baht)

500 บาท (ชำระครั้งเดียว)

ค่าบำรุ งสมาชิกรายปี (Annual Fee)

2,000 บาท / ปี (Baht per Year)

รวมเป็ นเงิน(Total)

2,500 บาท (Baht)

3) ประเภทวิสามัญ บุคคลธรรมดำ ลงทะเบียน (Registration Fee)
(Extraordinary Member) ค่าบำรุ งสมาชิกรายปี (Annual Fee)
รวมเป็ นเงิน(Total)

500 บาท (ชำระครั้งเดียว)
1,000 บาท / ปี (Baht per Year)
1,500 บาท (Baht)

ชำระโดย: - (กรุ ณาชำระเงินพร้อมกับยื่นใบสมัคร) Method of Payment
เงินสด/Cash วันที่ชำระ(Date) ...........................................................................................
 โอนเข้าบัญชี“สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริ มทรัพย์” ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขารัตนาธิเบศร์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 348-2-21652-6 พร้อมส่งใบส าเนาน าฝากมายังสมาคมฯ ทางE-mail: resam@resam.or.th


(Transfer to bank account “Real Estate Sales and Marketing Association” SCB bank, Rattanathibet branch, saving
account No. 348-2-21652-6 and please send a copy of the deposit to the Association E-mail: resam@resam.or.th )
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สำหรับเจ้าหน้าที่
(For the staff)
วันที่สมัคร.................................................

ลงชื่อ……………………………..……เลขาธิการ

วันที่เสนอที่ประชุม.................................

(………………………………….)
ลงชื่อ……………………………..……เลขาธิการ

วันที่ชำระเงิน............................................
วันที่ต่ออายุสมาชิก.................................

วันที่หมดอำยุสมาชิก........................
เหตุผลที่พน้ จากสมาชิกภาพ………………..
……………………………………………....
……………………………………………....

(………………………………….)
ลงชื่อ……………………………..……เลขาธิการ
(………………………………….)
ลงชื่อ……………………………..……เลขาธิการ
(………………………………….)
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