แบบฟอร์มทะเบียน ๐๒

ิ นิตบ
ใบสม ัครและต่ออายุ สมาชก
ิ ค
ุ คล

1. ชื่อ นิ ติ บ คุ คล (ไทย) ......................................................................................................................อาษา
(อังกฤษ)...........................................................................................................................................................................
2. ผูบ้ ริ หารของนิ ติ บ คุ คล ชือ่ ..........................................สกุล....................................................หมายเลขสมาชิกสามัญสมาคมฯ ………….
3. ประเภทสํา นัก งาน
สํานักงานวิชาชีพสถาปั ตยกรรม สาขาสถาปั ตยกรรมหลัก ทีใ่ ห้บริการออกแบบ (Professional Architect’s Office)
สํานักงานวิชาชีพสถาปั ตยกรรม สาขาสถาปั ตยกรรมหลัก ทีไ่ ม่ได้ให้บริการออกแบบ (Architectural Service Office)
สํานักงานบริการต่อเนื่องด้านสถาปั ตยกรรม หรือสํานักงานวิชาชีพสถาปั ตยกรรมสาขาอื่นๆ (Architecture Related Office)
4. การลงทะเบีย น
สมัครลงทะเบียนใหม่
ต่ออายุสมาชิกภาพ
5. เอกสารประกอบ
5.1
สํา เนาหนังสือ รับ รองและวัต ถุป ระสงค์ก ารจดทะเบีย นนิ ติ บ คุ คลกับ กระทรวงพาณิ ชย์ อายุไม่เกิ น 12 เดือ น
5.2
สํา เนาบัญ ชีร ายชื่อ ผูถ้ ือ หุ้น (วัน ที่อ อกเอกสารไม่เกิ น 12 เดือ น)
5.3
สํา เนาใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพสถาปัต ยกรรมควบคุม สาขาสถาปัต ยกรรมหล กั ของ
5.3.1 ผูบ้ ริหารของนิตบิ ุคคลอย่างน้อย 1 คน
5.3.2 สมาชิกสามัญของสมาคมฯ ผูร้ บั รองคุณสมบัตนิ ิตบิ ุคคล 2 ท่าน
5.4
สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน และทะเบีย นบ้า นของผูบ้ ริ หารของนิ ติ บ คุ คล ตาม ข้อ 5.3.1
(สําเนาเอกสารทุกหน้า ต้องมีการรับรองสําเนา โดยมีผลู้ งนามพร้อมประทับตรา)
ข้าพเจ้าในฐานะผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทนสํานักงานข้างต้น ขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดทีไ่ ด้ให้สมาคมเป็ นความจริงทุกประการ และจะชําระ
ค่าลงทะเบียนตามอัตราดังนี้
ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุง ราย 2 ปี
4,000.00 บาท
ลงชื่อ ...........................................................................ผูส้ ม คั ร (พร้อมตราประทับถ้ามี)
(.........................................................................)
ตําแหน่ง.........................................................................
สํา หรับ สมาชิ ก สมาคมฯ ผูร้ บั รองคุณ สมบัติ ส าํ นัก งาน
ขอรับรองว่านิตบิ ุคคลนี้ได้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมจริง
1. ลงชือ่ ......................................................................................... ผูร้ บั รอง

2. ลงชือ่ ......................................................................................... ผูร้ บั รอง

(.......................................................................................)

(.......................................................................................)

สมาชิกสามัญ สมาคมฯ หมายเลข..............................................

สมาชิกสามัญ สมาคมฯ หมายเลข..............................................

รับ รองการขึน้ ทะเบีย น
ลงชือ่ ...............................................................................นายทะเบียน

สํา หรับ เจ้า หน้ า ที่ส มาคมฯ
การชํา ระค่า ธรรมเนี ย ม
ชําระเงิน

เงินสด

เช็คธนาคาร

ธนาณัติ

ลงวันที.่ .....................................................................

จํานวนเงิน.............................................บาท
ธนาคาร.....................................................เลขที.่ ...............................................................................
ลงชือ่ ................................................................................ ผูร้ บั เงิน วันที…
่ .……/………../25……..

แบบรายละเอีย ดข้อ มูล นิ ติ บ คุ คลที่ล งทะเบีย นกับสมาคมฯ
โปรดให้ขอ้ มูลในรายละเอียดทุกข้อและอย่างถูกต้อง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะถูกบรรจุอยูใ่ นระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของสมาคมฯ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อท่านทัง้ ด้านข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ก. ข้อมูลทัวไป
่
ข้อ มูล ทัวไป
่
1. ชื่อสํานักงาน (ไทย)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(Eng.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. สถานทีต่ ดิ ต่อ (ไทย)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(Eng.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

โทรศัพท์

_________________________________________________________________

3. โทรศัพท์มอื ถือ

โทรสาร _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Homepage

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

4. จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ _________________________________________________________________________________________________________
ทุนจดทะเบียน _________________________________________________________________________________________________________________________________________
หมายเลขทะเบียนการค้า __________________________________________________________________________________________________________________________
ชนิดของกิจการ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
บริษทั จํากัด

ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล
อื่นๆ (ระบุ)________________________________

5. การขึน้ ทะเบียนกับหน่วยราชการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(เช่น สภาสถาปนิก, สภาวิศวกร, การขึน้ ทะเบียนทีป่ รึกษาของกระทรวงการคลัง)
5.1 ทะเบียน ____________________________________________________________ เลขที่ ________________________________________________________________
5.2 ทะเบียน ____________________________________________________________ เลขที่ ________________________________________________________________
5.3 ทะเบียน ____________________________________________________________ เลขที่ ________________________________________________________________
5.4 ทะเบียน ____________________________________________________________ เลขที่ ________________________________________________________________

ข้อ มูล ทัวไป
่
6. เจ้าของสํานักงาน / ผูบ้ ริหารระดับสูง
6.1 ไทย __________________________________ ตําแหน่ง _________________________
Eng. __________________________________ Position _________________________
สมาชิกสมาคมหมายเลข ____________
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม สาขา_________________________ หมายเลข ____________
6.2 ไทย __________________________________ ตําแหน่ง _________________________
Eng. __________________________________ Position _________________________
สมาชิกสมาคมหมายเลข ____________
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม สาขา_________________________ หมายเลข ____________
6.3 ไทย __________________________________ ตําแหน่ง _________________________
Eng. __________________________________ Position _________________________
สมาชิกสมาคมหมายเลข ____________
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม สาขา_________________________ หมายเลข ____________
6.4 ไทย __________________________________ ตําแหน่ง _________________________
Eng. __________________________________ Position _________________________
สมาชิกสมาคมหมายเลข ____________
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม สาขา_________________________ หมายเลข ____________
7. บริษทั ในเครือ
7.1 ชื่อ
(ไทย)
________________________________________________________________________________________________________________________________

(Eng.)
________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2 ชื่อ

(ไทย)
________________________________________________________________________________________________________________________________

(Eng.)
________________________________________________________________________________________________________________________________

7.3 ชื่อ

(ไทย)
________________________________________________________________________________________________________________________________

(Eng.)
________________________________________________________________________________________________________________________________

7.4 ชื่อ

(ไทย)
________________________________________________________________________________________________________________________________

(Eng.)
________________________________________________________________________________________________________________________________

ข. ข้อมูลผลงาน / ประสบการณ์
โปรดให้รายละเอียดเพื่อการเผยแพร่
8. โครงการทีต่ อ้ งการเผยแพร่เป็ นพิเศษ
ในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสมาคมฯ ได้จดั ให้มที ส่ี าํ หรับข้อมูลผลงานทีท่ า่ นเห็นว่าสมควรจะได้รบั การเผยแพร่ใน
รายละเอียด
8.1 (ไทย)ชือ่ โครงการ _____________________________ ทีต่ งั ้ __________________ เจ้าของโครงการ _______________
(Eng.)ชือ่ โครงการ _____________________________ทีต่ งั ้ ___________________ เจ้าของโครงการ _______________
ค่าก่อสร้าง _____________________________ ความรับผิดชอบ ___________________________________________
8.2 (ไทย)ชือ่ โครงการ _____________________________ ทีต่ งั ้ __________________ เจ้าของโครงการ _______________
(Eng.)ชือ่ โครงการ _____________________________ทีต่ งั ้ ___________________ เจ้าของโครงการ _______________
ค่าก่อสร้าง _____________________________ ความรับผิดชอบ ___________________________________________
8.3 (ไทย)ชือ่ โครงการ _____________________________ ทีต่ งั ้ __________________ เจ้าของโครงการ _______________
(Eng.)ชือ่ โครงการ _____________________________ทีต่ งั ้ ___________________ เจ้าของโครงการ _______________
ค่าก่อสร้าง _____________________________ ความรับผิดชอบ ___________________________________________
8.4 (ไทย)ชือ่ โครงการ _____________________________ ทีต่ งั ้ __________________ เจ้าของโครงการ _______________
(Eng.)ชือ่ โครงการ _____________________________ทีต่ งั ้ ___________________ เจ้าของโครงการ _______________
ค่าก่อสร้าง _____________________________ ความรับผิดชอบ ___________________________________________
8.5 (ไทย)ชือ่ โครงการ _____________________________ ทีต่ งั ้ __________________ เจ้าของโครงการ _______________
(Eng.)ชือ่ โครงการ _____________________________ทีต่ งั ้ ___________________ เจ้าของโครงการ _______________
ค่าก่อสร้าง _____________________________ ความรับผิดชอบ ___________________________________________

ในกรณีทต่ี ่ออายุ

โปรดแนบรูปสี 1 รูป ต่อ 1 โครงการ และกรุณาส่งรูปดังกล่าวเป็ นไฟล์ .JPG
ไปยัง E-mail : memberasa@gmail.com

ในกรณีทส่ี มัครใหม่

แนบเอกสารโปร์ไฟล์ ภาพสี แนบประกอบการสมัคร

9. จํานวนโครงการที่ม ีป ระสบการณ์ม าแล้ว
ประเภทโครงการ
9.1

บ้า นพัก อาศัย

9.2

โครงการบ้า นจัด สรร

9.3

อาคารชุด พัก อาศัย

9.4

อาคารพาณิ ชย์

9.5

อาคารสํา นัก งาน

9.6

โรงภาพยนตร์

9.7

โรงแรม

9.8

โรงพยาบาล

9.9

โรงงานอุต สาหกรรม

จํานวน
โครงการ
ทัง้ หมด

มูลค่ารวม
ทัง้ หมด
(ล้านบาท)

จํา นวนโครงการแยกประเภท
ตามล กั ษณะงานที่ร บั ผิด ชอบ
ตามสถานที่ต งั ้ โครงการ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9.10 โครงการวางผัง
9.11 งานวิ เคราะห์/วิ จ ยั
9.12 งานตกแต่งภายใน
9.13 งานภูมิ ส ถาปัต ยกรรม
9.14 งานออกแบบอุต สาหกรรม
9.15 อื่น ๆ โปรดระบุ

คํา แนะนํา :
- เว้นแต่งานวางผังและวิเคราะห์ / วิจยั งานทีเ่ หลือต้องเป็ นงานทีไ่ ด้เริม่ การก่อสร้างทีเ่ ป็ นรูปร่างมองเห็นได้แล้ว
- มูลค่ารวมทัง้ หมด ของการวิเคราะห์วจิ ยั ระบุเป็ นล้านบาท ของมูลค่าการลงทุนทัง้ หมด , งานทีเ่ หลือ ระบุเป็ นล้านบาท
ของค่าก่อสร้างรวมทัง้ หมด
- ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ (ระบุจาํ นวนโครงการในแต่ละงาน และแต่ละโครงการมีหลายลักษณะงาน)
1. ออกแบบ / วางผัง
2. สถาปั ตยกรรม / วิศวกรรม
3. อํานวยการก่อสร้าง
4. การก่อสร้าง
5. บริหารอาคาร
6. พัฒนาทีด่ นิ
7. อื่นๆ ____________________________
8. อื่นๆ ____________________________
- สถานทีต่ งั ้ โครงการ (ระบุจาํ นวนโครงการในแต่ละทีต่ งั ้ )
9. กรุงเทพฯ
10. ทีอ่ ่นื ๆในประเทศไทย
12. ทีอ่ ่นื ๆในทวีปเอเชีย 13. ประเทศในแถบ Middle East
15. ทวีปออสเตรเลีย
16. ทวีปอเมริกาเหนือ

11. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
14. ทวีปแอฟริกา
17. ทวีปอเมริกาใต้

15

16

17

ค. ข้อ มูล เพื่อ การศึก ษา (ไม่เผยแพร่ใ นลัก ษณะข้อ มูล ดิ บ )
โปรดให้รายละเอียดเพือ่ สมาคมฯ จะได้ทาํ การศึกษาหาแนวทางสนับสนุนวิชาชีพและสมาชิกต่อไป
10 จํานวนและมูล ค่าของผลงาน (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบนั )
ประเภทโครงการ
จํานวนโครงการ
ปี
10.1 บ้านพักอาศัย
10.2 โครงการบ้านจัดสรร
10.3 อาคารชุดพักอาศัย
10.4 อาคารพาณิชย์
10.5 อาคารสํานักงาน
10.6 โรงภาพยนต์
10.7 โรงแรม
10.8 โรงพยาบาล
10.9 โรงงานอุตสาหกรรม
10.10 โครงการวางผัง
10.11 งานวิเคราะห์/วิจยั
10.12 งานตกแต่งภายใน
10.13 งานภูมสิ ถาปั ตยกรรม
10.14 งานออกแบบอุตสาหกรรม
10.15 อื่นๆ โปรดระบุ

มูลค่ารวมงานก่อสร้าง(ล้านบาท)

11

จํานวนเจ้าหน้ าที่ / บุค คลของสํานัก งาน (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบนั )
จํา นวนคน

เจ้าหน้ าที่ / พนัก งาน ปี
ประจํา

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

ไม่
ประจํา ประจํา

ไม่
ประจํา

ประจํา

ไม่
ไม่
ไม่
ประจํา ประจํา ประจํา ประจํา ประจํา

สถาปนิก
วิศวกร
มัณฑนากร
ภูมสิ ถาปนิก
ช่างวางผัง/นักผังเมือง
ช่างเทคนิค
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ/การเงิน
อื่นๆ โปรดระบุ

ลงชื่อ

(พร้อ มตราประทับ ถ้า มี)
(………..…………………………………………)

ตํา แหน่ ง…………………………………………………

