
 

1 | P a g e  

 

แบบฟอรมทะเบยีน ๐๒ 

ใบสมัครและตออายุ สมาชิกนิติบุคคล สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 
  
1. ชื่อนิติบุคคล  (ไทย) ...............................................................................................................................................................อาษา   -     

    (อังกฤษ)..............................................................................................................................................................................................................  

2. ผูบริหารของนิติบุคคล ชื่อ..............................................................สกุล...............................................................หมายเลขสมาชิกสามัญสมาคมฯ.......................... 

3. ประเภทสํานักงาน  

      สํานักงานวิชาชีพสถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรมหลัก ที่ใหบรกิารออกแบบ (Professional Architect’s Office)   

   สํานักงานวิชาชีพสถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรมหลัก ที่ไมไดใหบรกิารออกแบบ (Architectural Service Office)  

   สํานักงานบริการตอเน่ืองดานสถาปตยกรรม หรือสํานักงานวิชาชีพสถาปตยกรรมสาขาอื่นๆ (Architecture Related Office)  

4. การลงทะเบียน  

      สมัครลงทะเบียนใหม  

    ตออายุสมาชิกภาพ  

5. เอกสารประกอบ  

   5.1  สําเนาหนังสือรับรองและวัตถปุระสงคการจดทะเบียนนติบิุคคลกับกระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 12 เดือน  

   5.2  สําเนาบญัชีรายชื่อผูถือหุนวันที่ออกเอกสารไมเกิน 12 เดือน)  

   5.3  สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลัก  ของ  

     5.3.1   ผูบริหารของนิติบุคคลอยางนอย 1 คน  

     5.3.2   สมาชิกสามัญของสมาคมฯ ผูรบัรองคุณสมบัตินิติบุคคล 2 ทาน  

   5.4  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานของผูบริหารของนติบิุคคล ตาม ขอ 5.3.1  

(สําเนาเอกสารทกุหนา ตองมีการรับรองสําเนา โดยมีผูลงนามพรอมประทับตรา)  

6. การชาํระคาลงทะเบียนและคาบาํรงุ (ราย 2 ป) 4,000 บาท   

 6.1  เงินสด หรอื เช็คสั่งจาย “สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ” 

 6.2  โอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากออมทรพัยในนาม สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ    

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเหมงจาย  / เลขที่บัญชี 048-7-13826-5  (กรณโีอนเงนิกรุณาจัดสงหลักฐานการชาํระเงนิมาที่   
ฝายทะเบียน email. asa.ratirat@gmail.com หรือไอดีไลน asa.ratirat  สอบถามเพิ่มเติมไดที่  โทร. 02-319-6555 ตอ 113, 061-7758941 

                                                                                                                             
ขาพเจาในฐานะผูมีอํานาจกระทาํการแทนสํานักงานขางตน ขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดที่ไดใหสมาคมฯ เปนความจริงทุกประการ และจะชําระ

คาลงทะเบียน และคาบํารงุ 4,000 บาท (สี่พนับาทถวน) 
 
            ลงชื่อ...........................................................................ผูสมัคร (พรอมตราประทับ)  

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

                          ตําแหนง....................................................................... 
                                                                                                                                                                                

สําหรับสมาชิกสมาคมฯ ผูรับรองคุณสมบัติสํานกังาน 

ขอรับรองวานิตบิุคคลน้ีไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมจริง 

   

1.  ลงชื่อ......................................................................... ผูรับรอง   2.  ลงช่ือ......................................................................... ผูรับรอง 

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

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

รับรองการข้ึนทะเบียน 

 

ลงช่ือ...............................................................................นายทะเบียน 

สําหรับเจาหนาที่สมาคมฯ  

การชําระคาธรรมเนยีม  จํานวนเงิน.............................................บาท  

ชําระโดย      เงนิสด     เงินโอน      เช็คธนาคาร         ธนาคาร.....................................................................เลขที่................................................................ 

ลงวันที่......................................................................  ลงชื่อ......................................................................................... ผูรับเงนิ    วันที่….…...…/……....../25….......... 
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แบบรายละเอียดขอมูลนิติบุคคลที่ลงทะเบียนกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 

  

โปรดใหขอมลูในรายละเอียดทุกขอและอยางถูกตอง เพราะขอมลูเหลานี้จะถูกบรรจุอยูในระบบขอมลูคอมพิวเตอร ของสมาคมฯ ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอทานทั้งดานขอมลูและการเผยแพรประชาสมัพันธ  

  

ก. ขอมูลทั่วไป  

1. ชื่อสํานักงาน  (ไทย)  _______________________________________________________________________________________ 

 (Eng.) _______________________________________________________________________________________ 

 

2. สถานที่ติดตอ (ไทย) _______________________________________________________________________________________ 

 (Eng.) _______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท_____________________________________________________ โทรสาร ______________________________________ 

 

3. โทรศัพทมือถือ _____________________________________________________________________________________________ 

 E-mail _____________________________________________________________________________________________ 

 Homepage _____________________________________________________________________________________________ 

 

4. จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ___________________________________________________________________________ 

 ทุนจดทะเบียน______________________________________________________________________________________________ 

 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล___________________________________________________________________________________ 

ชนิดของกิจการ 

  หางหุนสวนจํากัด   หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

  บริษัทจํากัด    อื่นๆ (ระบุ) _______________________ 

 

5. การขึ้นทะเบียนกับหนวยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 (เชน สภาสถาปนิก, สภาวิศวกร, การขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง) 

 5.1 ทะเบียน_______________________________________________ เลขที่ ____________________________________________ 

 5.2 ทะเบียน_______________________________________________ เลขที่ ____________________________________________ 

5.3 ทะเบียน_______________________________________________ เลขที่ ____________________________________________ 

5.4 ทะเบียน_______________________________________________ เลขที่ ____________________________________________ 
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6.  เจาของสํานักงาน / ผูบริหารระดับสูง 

6.1   ไทย ___________________________________________________ตําแหนง ______________________________________ 

 Eng. __________________________________________________ Position ______________________________________ 

 สมาชิกสมาคมหมายเลข_______________________ 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม สาขา___________________________________หมายเลข______________________ 

6.2   ไทย ___________________________________________________ตําแหนง ______________________________________ 

 Eng. __________________________________________________ Position ______________________________________ 

 สมาชิกสมาคมหมายเลข_______________________ 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม สาขา___________________________________หมายเลข______________________ 

6.3   ไทย ___________________________________________________ตําแหนง ______________________________________ 

 Eng. __________________________________________________ Position ______________________________________ 

 สมาชิกสมาคมหมายเลข_______________________ 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม สาขา___________________________________หมายเลข______________________ 

6.4   ไทย ___________________________________________________ตําแหนง ______________________________________ 

 Eng. __________________________________________________ Position ______________________________________ 

 สมาชิกสมาคมหมายเลข_______________________ 

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม สาขา___________________________________หมายเลข______________________ 

 

7. บริษัทในเครือ 

7.1  ชื่อ  (ไทย) ________________________________________________________________________________________ 

 (Eng.) ________________________________________________________________________________________ 

7.2  ชื่อ  (ไทย) ________________________________________________________________________________________ 

 (Eng.) ________________________________________________________________________________________ 

7.3  ชื่อ  (ไทย) ________________________________________________________________________________________ 

 (Eng.) ________________________________________________________________________________________ 

7.4  ชื่อ  (ไทย) ________________________________________________________________________________________ 

 (Eng.) ________________________________________________________________________________________ 
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ข. ขอมูลผลงาน / ประสบการณ 

โปรดใหรายละเอียดเพื่อการเผยแพร  

 

8. โครงการที่ตองเผยแพรเปนพิเศษ 

 ในระบบขอมูลคอมพิวเตอรของสมาคมฯ ไดจัดใหมีท่ีสําหรับขอมูลผลงานท่ีทานเห็นวาสมควรจะไดรับการเผยแพรในรายละเอียด 

 8.1  (ไทย) ชื่อโครงการ____________________________ที่ต้ัง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   (Eng.)ชื่อโครงการ____________________________ท่ีตั้ง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   คากอสราง_________________________________ความรับผิดชอบ_________________________________________________ 

 8.2  (ไทย) ชื่อโครงการ____________________________ที่ต้ัง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   (Eng.)ชื่อโครงการ____________________________ท่ีตั้ง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   คากอสราง_________________________________ความรับผิดชอบ_________________________________________________ 

 8.3  (ไทย) ชื่อโครงการ____________________________ที่ต้ัง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   (Eng.)ชื่อโครงการ____________________________ท่ีตั้ง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   คากอสราง_________________________________ความรับผิดชอบ_________________________________________________ 

 8.4  (ไทย) ชื่อโครงการ____________________________ที่ต้ัง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   (Eng.)ชื่อโครงการ____________________________ท่ีตั้ง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   คากอสราง_________________________________ความรับผิดชอบ_________________________________________________ 

 8.5  (ไทย) ชื่อโครงการ____________________________ที่ต้ัง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   (Eng.)ชื่อโครงการ____________________________ท่ีตั้ง _______________________เจาของโครงการ______________________ 

   คากอสราง_________________________________ความรับผิดชอบ_________________________________________________ 

 

โปรดแนบเอกสารผลงานของบริษัทเปนภาพสี (โครงการละ1-2 รูป  ประกอบการสมัครลงทะเบียนใหม หรือ ตออายุสภาชิกภาพ) 
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9. จํานวนโครงการท่ีมีประสบการณมาแลว 

 

ประเภทโครงการ 

จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

มูลคารวม

ทั้งหมด  

(ลานบาท) 

จํานวนโครงการแยกประเภท 

ตามลักษณะงานที่รบัผิดชอบ ตามสถานที่ตั้งโครงการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9.1 บานพกัอาศัย                    

9.2 โครงการบานจัดสรร                    

9.3 อาคารชุดพกัอาศัย                    

9.4 อาคารพาณิชย                    

9.5 อาคารสํานักงาน                    

9.6 โรงภาพยนต                    

9.7 โรงแรม                    

9.8 โรงพยาบาล                    

9.9 โรงงานอุตสาหกรรม                    

9.10 โครงการวางผัง                    

9.11 งานวิเคราะห/วิจัย                    

9.12 งานตกแตงภายใน                    

9.13 งานภูมิสถาปตยกรรม                    

9.14 งานออกแบบ

อุตสาหกรรม 

                   

9.15 อ่ืนๆ โปรดระบุ                    

                     

                     

คําแนะนํา :  

- เวนแตงานวางผังและวิเคราะห / วิจัย งานท่ีเหลือตองเปนงานที่ไดเริ่มการกอสรางที่เปนรูปรางมองเห็นไดแลว  

  

- มูลคารวมทั้งหมด ของการวิเคราะหวิจัย ระบุเปนลานบาท ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด , งานที่เหลือ ระบุเปนลานบาท   

  ของคากอสรางรวมทั้งหมด  

  

- ลักษณะงานที่รับผิดชอบ (ระบจุํานวนโครงการในแตละงาน และแตละโครงการมีหลายลกัษณะงาน)  

1. ออกแบบ / วางผงั   2. สถาปตยกรรม / วิศวกรรม   3. อํานวยการกอสราง   

4. การกอสราง    5. บริหารอาคาร      6. พัฒนาที่ดิน     

7. อื่นๆ ____________________________      8. อื่นๆ ____________________________  

  

- สถานที่ต้ังโครงการ (ระบจุํานวนโครงการในแตละที่ตั้ง)  

9.  กรุงเทพฯ    10. ที่อื่นๆในประเทศไทย    11. เอเชียตะวันออกเฉียงใต     

12. ที่อื่นๆในทวีปเอเชีย  13. ประเทศในแถบ Middle East  14. ทวีปแอฟรกิา    

15. ทวีปออสเตรเลีย   16. ทวีปอเมริกาเหนือ     17. ทวีปอเมริกาใต 
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ค. ขอมูลเพื่อการศึกษา (ไมเผยแพรในลักษณะขอมลูดิบ) 

โปรดใหรายละเอียดเพื่อสมาคมฯ จะไดทําการศึกษาหาแนบทางสนับสนนุวิชาชีพและสมาชิกตอไป 

 

10.  จํานวนและมูลคาของผลงาน (ขอมูลยอนหลัง 3 ป จนถึงปจจุบัน) 

ประเภทโครงการ 

จํานวนโครงการ มูลคารวมงานกอสราง (ลานบาท) 

 

ป.............. 

 

ป.............. 

 

ป.............. 

 

ป............. 

 

ป............. 

 

ป............. 

10.1 บานพกัอาศัย       

10.2 โครงการบานจัดสรร       

10.3 อาคารชุดพักอาศัย       

10.4 อาคารพาณิชย       

10.5 อาคารสํานักงาน       

10.6 โรงภาพยนต       

10.7 โรงแรม       

10.8 โรงพยาบาล       

10.9 โรงงานอุตสาหกรรม       

10.10 โครงการวางผงั       

10.11 งานวิเคราะห/วิจัย       

10.12 งานตกแตงภายใน       

10.13 งานภูมิสถาปตยกรรม       

10.14 งานออกแบบอุตสาหกรรม       

10.15 อื่นๆ โปรดระบุ       
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11.   จํานวนเจาหนาที่ / บุคคลของสํานักงาน (ขอมูลยอนหลัง 3 ป จนถึงปจจุบัน) 

              เจาหนาที่ / พนักงาน   

จํานวนคน 

 

ป......................... ป......................... ป......................... 

ประจํา ไมประจํา ประจํา ไมประจํา ประจํา ไมประจํา 

11.1 สถาปนิก       

11.2 วิศวกร       

11.3 มัณฑนากร       

11.4 ภูมิสถาปนกิ       

11.5 ชางวางผัง/นักผังเมือง       

11.6 ชางเทคนิค       

11.7 เจาหนาทีธุ่รการ / การเงิน       

11.8 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ       

        

        

        

 

 

 

 

 

ลงชื่อ....................................................................................(พรอมตราประทับ) 

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

         ตําแหนง..................................................................... 


