สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION

www.treba.or.th e-mail : treba@treba.or.th line id : treba

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ ว

ใบสมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคลรายปี /ใบสมัครสอบ ครั้งที่ ......... รุ่นที่ .........
TREBA: ........................................ (สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่)

วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ..........
ข้ ำพเจ้ ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ........................................................................................ อำยุ .......... ปี สัญชำติ ....................
เชื้อชำติ ............... เลขที่บัตรประชำชน ----ว.ด.ป.เกิด ..................
ตำแหน่ง ............................................. บริษัท ................................................. ประเภทธุรกิจ .............................................
ชื่อเลขำ .............................................. ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ ............... ซอย ......................... ถนน .........................
แขวง/ตำบล ................................ เขต/อำเภอ ................................ จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ....................
โทรศัพท์ .............................. โทรสำร .............................. Web Site: ................................. Line ID: ..............................
ทีอ่ ยู่จดั ส่งเอกสาร บจก./หจก. .......................... ตั้งอยู่เลขที่ ............... หมู่ .......... ซอย ......................... ถนน .......................
แขวง/ตำบล ................................ เขต/อำเภอ ................................ จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ....................
โทรศัพท์ .............................. โทรสำร .............................. E-mail : .......................................... มือถือ .............................
 โปรดระบุ ชื่อ- นำมสกุลเดิม ภำยใน 1 ปี ที่ผ่ำนมำ (นำย/นำง/นำงสำว) .....................................................................
 ท่ำนได้ ทำงำนภำยใต้ บริษัทใดมำบ้ ำง และเป็ นอำชีพนำยหน้ ำอสังหำริมทรัพย์หรือไม่ ......................................................
 ท่ำนเคยทำงำนบริษัทนำยหน้ ำอสังหำริมทรัพย์จำกที่ใดมำบ้ ำง บจก./หจก. ..................................................................

ขอสมัครสมำชิกสมำคมนำยหน้ ำอสังหำริมทรัพย์ไทย ประเภท : สามัญนิติบุคคลรายปี  สมัครสอบ  โดยเป็ นผูก้ ระทาการต่างๆ ด้วยตนเอง
 โดยแต่งตั้งให้ (นำย/นำง/นำงสำว) ......................................................... ตำแหน่ง ..........................................
ฝ่ ำย ............................................. เป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรเป็ นสมำชิกของสมำคมฯ ทุกประกำร
ชาระค่าสมัครสมาชิกประเภท :-  สำมัญนิติบุคคล สมำชิกรำยปี 2,000 บำท/ปี , ค่ำลงทะเบียนแรกเข้ ำ 500 บำท,
ค่ำบัตรสมำชิก 300 บำท, ค่ำสำยคล้ องคอ 100 บำท และค่ำสมัครสอบ 200 บำท ค่ำคู่มือสอบ 100 บำท  ค่ำจัดส่ง EMS 70 บำท
ชาระโดย :-  เงินสด วันที่ชำระ ................................................. เลขที่ใบเสร็จ เล่มที่ .................... เลขที่ ....................
 เช็คธนำคำร .............................. สำขำ ..................... เลขที่เช็ค .............................. วันที่เช็ค ........../........../..........
โอนเงินเข้ ำบัญชี “สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย” ธนำคำรกสิกรไทย สำขำสวนพลู บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 064-2-70349-8 พร้ อมส่งสำเนำใบนำฝำกมำยังสมำคมฯ ทำงโทรสำรหมำยเลข 02–286-3457

โดยแนบสาเนาเอกสารการสมัครสมาชิกมาพร้อมกันนี้ (เซ็นชือ่ รับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ)





รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)  สำเนำบัตรประชำชน  สำเนำทะเบียนบ้ ำน
สำเนำวุฒิบัตรกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำมัธยมศึกษำปี ท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ
ประกำศนียบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิกำรสอบผ่ำนหลักสูตรนำยหน้ ำอสังหำริมทรัพย์ไทย
หนังสือมอบอำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท, สำเนำบัตรประชำชน, สำเนำทะเบียนบ้ ำน
และรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (กรณี มอบอำนำจให้ บุคคลอืน่ )
 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทฯ แนบท้ ำยหนังสือวัตถุประสงค์หลักกำรเป็ นนำยหน้ ำอสังหำริมทรัพย์
(โดยระบุ : ประกอบธุรกิจตัวแทนและนำยหน้ ำซื้อขำย เช่ำ อสังหำริมทรัพย์) และหนังสือรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ  สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น  ภพ.20  ภพ.01  แผนที่ และรูปถ่ำย บจก./หจก.
*** หมายเหตุ : หากเอกสารไม่ครบ ทางสมาคมฯ ไม่จัดทาบัตรให้ ในกรณีท่านได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .................................................. สมำชิก ลงชื่อ .................................................. กรรมกำรบริหำรฯ รับรองประทับตรำบริษัท
(..................................................)
(..................................................)
รับรองโดย ลงชื่อ ................................ นำยกสมำคมฯ ลงชื่อ ................................ อุปนำยกสมำคมฯ ลงชื่อ ................................ กรรมกำรสมำคมฯ

