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ใบสมัครสมาชิกสมาคมบริหารทรัพยส์ินแหง่ประเทศไทย 
 

        วนัท่ี……….เดือน…………………พ.ศ. ………… 
เรื่อง สมคัรเป็นสมาชิก 
เรียน เลขาธิการสมาคมบริหารทรพัยส์ินแห่งประเทศไทย 
 

 ขา้พเจา้……………………………………...............................…….................….……..อาย…ุ…..............….ปี   
ท่ีอยู่เลขท่ี……………......…..ซอย…………............……….ถนน………............……………..แขวง………....…………….
เขต…………….......…..........………จงัหวดั…………….......................…..........…รหสัไปรษณีย…์………...................… 
โทรศพัท…์………….............................................................โทรสาร……………............................................................ 
อีเมล……………............................................................……………............................................................................. 
สถานท่ีท างาน/บริษัท....…………..................................................................ต  าแหน่ง………………………....…………..
ท่ีอยู่เลขท่ี……………......…..ซอย…………............……….ถนน………............……………..แขวง………....…………….
เขต…………….......…..........………จงัหวดั…………….......................…..........…รหสัไปรษณีย…์………...................… 
โทรศพัท…์………….............................................................โทรสาร……………............................................................ 
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท์างดา้น 

 บริหารโครงการหลงัการขาย (บริหารทรพัยส์นิ) 
 ผูป้ระกอบการอาคารชดุ/อาคารส านกังานและบา้นจดัสรร 
 อื่น ๆ  (ระบ)ุ ……………………………………………… 

มีความประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกประเภท 
   สามญั    วิสามญั    สมทบ 
โดยสมคัรในนาม 
   บคุคล    บริษัท (ระบ)ุ ………………………………………............... 
ซึง่แตง่ตัง้ให…้…………………..............……………………เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  และขา้พเจา้ขอรบัผิดชอบในการกระท า
ของผูแ้ทนทุกประการขา้พเจา้ขอใหค้  ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค ์ ขอ้บังคับ  ตลอดจนระเบียบต่างๆ  ของ
สมาคมฯ  อย่างเคร่งครดัพรอ้มกันนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือรบัจรรยาบรรณผูบ้ริหารทรพัยส์ินของสมาคมฯ และยินดียึดถือ
ปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัตอ่ไป 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอคณะกรรมการสมาคมฯ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไปดว้ย 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
       ………………………………………..….. 
                   (              ) 
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ส าหรับสมาชกิประเภทสามัญ 
1. ประสบการณบ์ริหารทรพัยส์ิน………..ปี  
2. จ านวนหอ้งชดุ / บา้นท่ีบรหิารรวม………..ยนิูต / หลงั / แปลง 
3. จ านวนพืน้ท่ีบริหารรวม………ตารางเมตร / ตารางวา /ไร ่
4. ชมุชนท่ีบริหาร 

4.1 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.2 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.3 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.4 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.5 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.6 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.7 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.8 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.9 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.10 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.11 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.12 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.13 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.14 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.15 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.16 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.17 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.18 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.19 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 

4.20 โครงการ……………………………………โทร………………………..โทรสาร……………………… 
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จรรยาบรรณผู้บริหารทรัพยส์ิน โดยสมาคมบริหารทรัพยส์ินแหง่ประเทศไทย 
 

ขอ้  ๑ ตอ้งใชค้วามรู ้ความช านาญในงานวิชาชีพของตน รบัผิดชอบ และใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก ต่อความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน ของผูพ้กัอาศยั และผูม้าเยือน  (Safety and Security) 

ขอ้  ๒  ตอ้งมีความซื่อสตัยส์จุริตในวิชาชีพการบริหารทรพัยส์ิน (Professional Ethics) 

ขอ้  ๓ ตอ้งรกัษาความลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพบริหารทรพัยส์ิน (Confidentiality) 
 

ขอ้  ๔ ตอ้งแสดงความคิดเห็น  และเผยแพรค่วามรูต้ามขอ้เท็จจริง และหลกัวิชาชีพเท่านัน้ (Unbiased 

Professional Opinion) 

ขอ้  ๕ ตอ้งไมม่ีผลประโยชนท์บัซอ้น (Non-Conflict of Interest) 

ขอ้  ๖ ตอ้งท าธุรกิจโดยแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และ ไมก่ระท าการใด ๆ โดยจงใจใหผู้ป้ระกอบการรายอื่นเสื่อมเสีย
ช่ือเสียง (To Act in Good Faith) 

 
ขอ้  ๗ ตอ้งสง่เสริมภาพลกัษณข์องวิชาชีพบริหารทรพัยส์นิ ใหเ้ป็นท่ียอมรบัตอ่สาธารณะชน (Good 

Representative) 
 

 
                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ขา้พเจา้รบัทราบจะปฎิบตัิตามจรรยาบรรณผูบ้ริหารทรพัยส์นิ โดยสมาคมบริหารทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยอย่างเครง่ครดั  
   ลงช่ือ………………………..….. ผูส้มคัรสมาชิก 
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ขา้พเจา้ไดอ้า่น และท าความเขา้ใจจรรยาบรรณผูบ้ริหารทรพัยส์ินของสมาคมบริหารทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยโดย

ตลอดแลว้จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้ตวัแทนของสมาคม  และยินดีท่ีจะยืดถือปฏิบตัิอย่างเครงครดัตอ่ไป หาก
ขา้พเจา้ปฏิบตัิผิดตอ่จรรยาบรรณดงักลา่ว ขา้พเจา้ยินดีใหส้มาคมฯ พิจารณาการเป็นสมาชิกของขา้พเจา้ทกุประการ 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………..….. ผูส้มคัรสมาชิก 
          (    ) 

 
 

ลงช่ือ ………………………………………..….. กรรมการฝ่ายพฒันาจรรยาบรรณฯ 
          (    ) 

 
 

ลงช่ือ ………………………………………..….. กรรมการฝ่ายทะเบียน 
          (    ) 
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ขา้พเจา้(1)………………………………………………(2)………………………………………………………… 
และ (3)……………………………………………. เป็นสมาชิกสามญัของสมาคมขอใหค้  าแนะน าและขอรบัรองผูส้มคัรรายนี ้
 

      ลงช่ือ………………………………………….ผูร้บัรอง 
       (             ) 
    

      ลงช่ือ………………………………………….ผูร้บัรอง 
       (             ) 
 

      ลงช่ือ………………………………………….ผูร้บัรอง 
       (             ) 

 

 เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการสมาคม ครัง้ท่ี ……/……… เม่ือวนัท่ี………เดือน……..……..........พ.ศ…...……… 
เพ่ือพิจารณา 
       ลงช่ือ………………………………………….ผูร้บัรอง 
       (             ) 

 

 อนมุตัิใหร้บัเขา้เป็นสมาชิก 

 ไมอ่นมุตัิ  
เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………………….. 
    ลงช่ือ……………………………………….นายทะเบียนสมาคมฯ 
     (            ) 

 

 รบัเขา้เป็นสมาชิกประเภท……………………………ลงทะเบียนสมาชิกหมายเลข………………………. 

 ช าระคา่ลงทะเบียนและคา่บ ารุงแลว้ เม่ือวนัท่ี……….เดือน……………..……………พ.ศ………......….. 
 

ลงช่ือ………………………………………….พนกังานธรุการ 
 (                ) 

ค ำรบัรองของสมำชิกสำมญั 

ค ำรบัรองของสมำชิกสำมญั 

ค ำรบัรองของสมำชิกสำมญั 

กำรเสนอเข้ำท่ีประชุม 


