แบบ ท.12
ใบสมัครเขาเปนสมาชิกนิติบุคคล

Company
Logo

(Application Form for Corporate Entities)
หมายเลขทะเบียนสมาชิก (Membership Number).............................................................................................................วันที่ (Date)............./................./...............
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

ชื่อนิติบุคคล (Name of Corporate Entity)..............................................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ (Name in English).......................................................................................................................................................................................
ที่อยูสำนักงานเลขที่ (Ofﬁce Address).......................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย (Post Code).......................................................โทรศัพท (Tel.) .......................................... โทรสาร (Fax) ..............................................
โรงงาน (Factory) ..................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย (Post Code) ......................................................โทรศัพท (Tel.).................................................โทรสาร (Fax) .............................................
ชื่อผูแทนนิติบุคคล (Names of Representatives of the Corporate Entity)
1) ...........................................................................................................................................................................................................ผูแทนลำดับที่ 1
...............................................................................................................................................................................................(First Representative)
2) ...........................................................................................................................................................................................................ผูแทนลำดับที่ 2
.........................................................................................................................................................................................(Second Representative)
3) ...........................................................................................................................................................................................................ผูแทนลำดับที่ 3
..............................................................................................................................................................................................(Third Representative)
ประเภทกิจการ (Type of Business).......................................................................................................................................................................................
เปนบริษัทรวมทุนกับตางประเทศ (Joint Venture wity Foreign Country)
ไมใช (No)
ใช (Yes)
ชื่อบริษัทรวมทุน (Name of Joint Venture)...........................................................................................................................................................................
ทุนจดทะเบียน (Registered Capital)...........................................................ทุนชำระแลว (Paid up Capital)............................................................................
ทุนตางประเทศ (Foreign Equity)........................................................% จากประเทศ (Country).......................................................................................
ทุนในประเทศ (Domestic Equity)........................................................%
จำนวนพนักงาน (Total Number of Employees)
ชาย(Male).......................คน หญิง (Female)....................คน
ผูมีอำนาจทำการแทนกิจการ (The Authorized Representative)
ชื่อ (Name).................................................................................................ตำแหนง (Position).............................................................................................
ขอสมัครเปนสมาชิกนิติบุคคล I apply for corporate membership

รายป (Annual)

ตลอดชีพ (Life)

ขาพเจาทราบระเบียบและขอบังคับของ วสท. ดีแลว และจะปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับอยางเครงคัด
(I fully understand the rules and regulations of EIT., and I duly follow these rules and regulations.)
ลงชื่อ..............................................................ผูสมัครสมาชิก
(Signature)
(Applicant)
(.........................................................................................)
ลงชื่อ............................................................สมาขิก วสท. ผูรับรอง
(Signature)
(Applicant)
(.........................................................................................)
หมายเลขทะเบียนสมาชิกผูรับรอง..................................................
(Seconder’s Membership Number)

สำหรับเจาหนาที่ วสท. (For Staff Use Only)
ประกาศตามขอบังคับขอ 8 ตั้งแตวันที่......................................
ในคราวประชุมคระกรรมการ อำนวยการ ว.ส.ท. ครั้งที่.......................
เมื่อวันที่................................มีมติใหรับเขาเปนสมาชิกนิติบุคคลไดแจงให
ผูสมัคร เหรัญญิก และบรรณาธิการทราบเมื่อวันที่...............................
ใบสมัคร และหลักฐานสงนายทะเบียนวันที่............................................

ลงชื่อ..............................................
เลขาธิการ วสท.

แบบ ท.12
หลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิกนิติบุคคลและการชำระคาสมาชิก

สมาชิกนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.
เปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2.
ประกอบอุตสาหกรรม หรือวิสาหกิจทางดานวิศวกรรม หรือเกี่ยวของกับวิศวกรรม
การสมัครเปนสมาชิกนิติบุคคล
1.
กรอกใบสมัครในแบบ ท.12 ใหครบตามระบุในแบบฟอรม
2.
แนบสำเนาใบจดทะเบียนนิติบุคคล
3.
ทาง ว.ส.ท. จะทำการประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่สมัครเปนสมาชิก ว.ส.ท. เปนเวลา 30 วัน
หากสมาชิก ว.ส.ท. เห็นวานิติบุคคลใดขาดคุณสมบัติตามที่ ว.ส.ท. กำหนดแลว ทาง ว.ส.ท. จะ
ดำเนินการตามระบบไวในระเบียบ ว.ส.ท.
การชำระเงิน (ราคมนี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %)
1.
ตองชำระคาบำรุงสมาชิก ซึ่งมีใหเลือกเปนรายป หรือชำระตลอดชีพ (ชำระครั้งเดียว)
สมาชิกนิติบุคคล ปละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
สมาชิกนิติบุคคล ตลอดชีพ 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)
2.
ตองชำระคาลงทะเบียนเมื่อแรกสมัครเขาเปนสมาชิกอีก 20.00 บาท
3.
ชำระคาสมาชิกเปนเงินสด หรือ เช็คธนาคาร หรือธณานัติ สั่งจายในนามสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สั่งจาย ป.ณ. จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
สิทธิประโยชนของสมาชิกนิติบุคคล
1.
ประดับเครื่องหมายของ ว.ส.ท. และไดรับประกาศนียบัตรของ ว.ส.ท. ตามระเบียบ ว.ส.ท.
2.
รับวารสารของ ว.ส.ท. จำนวน 2 ชุด ตอสมาชิกนิติบุคคลและสามารถซื้อวารสาร สิ่งพิมพ ของ
ว.ส.ท. ในราคาสมาชิก (ลด 25%)
3.
ใชสถานที่ของ ว.ส.ท. ตามระเบียบ ว.ส.ท.
4.
สงพนักงานเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ ว.ส.ท. ตามประกาศของ ว.ส.ท.
5.
เสนอขอคิดเห็น หรือเรียกรองตอคณะกรรมการอำนวยการ ว.ส.ท. เกี่ยวกับความเสียหายอันพึงมี
6.
มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลืกตั้งคณะกรรมการอำนวยการและในที่ประชุมใหญจำนวน
หนึ่งเสียงตอสมาชิกนิติบุคคล แตไมมีสิทธิสมัครเปนกรรมการอำนวยการ ว.ส.ท.
7.
มีสิทธิอื่นๆ ตามระเบียบที่ ว.ส.ท. จะกำหนดขึ้น

