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สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซ.ศูนย์วจิ ัย 4 ถ.พระราม 9 (17) แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ฝ่ ายทะเบียน โทร. 0-2319-6555 ต่อ 109 โทรสาร 0-2319-6419
Email : register@asa-member.com
www.asa.or.th
แบบ สส.๑

เอกสารประกอบการสม ัคร

ื� -นามสกุล (ระบุยศถ้ามี)
ชอ

ิ สมาคมฯ (แบบ สส.๑ และ แบบ สส. ๑.๒) กรอกเอกสารด้วยต ัวบรรจง
ใบสม ัครเป็นสมาชก

1.
2.
3.

……………………………………….………………..…………………………………………………….……..…………………

ื� นามสกุลด ้านหลังรูปด ้วย
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ) เขียนชอ

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว� 1รูป
หล ักฐานแสดงคุณวุฒ ิ
ิ ประเภท
สมาชก

ภาคี - รายปี

ึ ษา Transcript
สําเนาใบแสดงผลการศก
ิ ประเภท
สมาชก

สามัญ - ราย 5 ปี

ึ ษา Transcript
สําเนาใบแสดงผลการศก

(ถ ้ามี)

ี สถาปั ตยกรรมหลัก
และ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพ
4.

ั
หล ักฐานแสดงความเป็นผูม
้ ส
ี ญชาติ
ไทย หรือมีถน
ิ� พําน ักอยูใ่ นประเทศไทยเป็นการถาวร
สําเนาทะเบียนบ ้าน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาบัตรประจําตัวข ้าราชการ

5.

อืน
� ๆ…………………………………..

ผูท
้ จ
ี� บ ค.อ.บ. หรือ ปวส.
ื รับรองการผ่านงาน 2 และ 3 ปี ขน
สําเนาหนังสอ
ึ� ไปตามลําดับ

6.

ค่าลงทะเบียน บวก ภาษีมล
ู ค่าเพิม
� 7%
ประเภท ภาคี รายปี

=

100 บาท

ประเภท สามัญ ราย 5 ปี =

500 บาท

บันทึก …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. สมาชก
ิ ภาคี รายปี คือ ผู ้สมัครทีม
ี สถาปั ตยกรรมหลัก
� ใี บอนุญาตหรือยังไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชพ
2. สมาชก
ิ สามัญ ราย 5 ปี คือ ผู ้สมัครทีม
ี สถาปั ตยกรรมหลัก
� ใี บอนุญาตประกอบวิชาชพ

การชําระเงิน

กรณีการโอนเงิน

เงินสด

ชาํ ระเงินที� สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน

เข ้าในนาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเหม่งจ๋าย บัญชเี งินฝากสะสมทรัพย์
เลขทีบ
� ญ
ั ช ี 048-7-13826-5

ส่งหลักฐานการชําระเงิน โทรสาร : 0-2319-6419 หรือ Email: register@asa-member.com
ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2319-6555 กด 113 (ทะเบียน) และฝ่ ายการเงินจะจัดส่งใบเสร็จให ้ทางไปรษณีย ์

ิ สมาคมฯ ทางไปรษณีย ์ ให ้สง่ ใบสมัครพร ้อมหลักฐานก่อนชาํ ระเงิน ทีส
การสมัครสมาชก
� มาคมฯ

ติดต่อ 0-2319-6555 ต่อ 113 และทางทะเบียนจะติดต่อกลับเพือ
� ดําเนินการต่อไป

รูปถ่าย
แบบ สส. ๑.๒

ิ
ใบสม ัครสมาชก

วันที� ……………………………………..…………..…

ื� - ชอ
ื� สกุล(ระบุยศ ถ ้ามี) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………..…….……….
ชอ
ื� - ชอ
ื� สกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………..……………………………………………………………………………..…….……….
ชอ
สถานะภาพ

บัตรประชาชนเลขที�
ั ชาติ …………………..….
เพศ …………..……… สญ

สมรส

โสด

ศาสนา......................... วัน เดือน ปี เกิด ………………..…….………

ทีอ
� ยูป
่ ั จจุบน
ั ……………..……. หมูท
่ ้าน…………………………………... ซอย ………………………..…………....……
่ ี� ……..… หมูบ
ถนน ……………………........... แขวง/ตําบล ………………………… เขต/อําเภอ …………………..……จังหวัด …………….………
ั ท์...............................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ………………………..…..… โทรศพ
ั ท์มอ
โทรศพ
ื ถือ........................................ E-mail …………………………………………………………………………………………
ึ ษา (วุฒ)ิ ………………………………….……………… สาขา …………………………………………..…………...….………
สําเร็จการศก
ึ ษา ……………………………………………………………………………………… ปี พ.ศ.ทีจ
สถาบันการศก
� บ …………….……………..
สถานทีท
� ํางาน ……………………………………………………………………………………………………….…………..……………..….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ั ท์ ……………………………………….……………….…….โทรสาร......………………………………………….………………..…….
โทรศพ
ี สถาปั ตยกรรม หมายเลข .............................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชพ
ผู ้สมัครขอรับรองว่าได ้ให ้ข ้อมูลตามความเป็ นจริง และยอมรับว่าจะปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบและข ้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
การเป็ นสมาชิกจะสมบูรณ์เมือ
� ได ้ผ่านการอนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการสมาคมฯ
หมายเหตุ

ลงนาม …………….……………………….……………. (ผู ้สมัคร)

สมาคมขอสงวนสิทธ์ในการตรวจสอบเอกสารของท่าน หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารใดๆก็ตาม
สมาคมฯ ขอยกเลิกสถานะภาพในการเป็นสมาชิกของท่านท ันที

ํ หร ับเจ้าหน้าที�
สา
คํารับรอง
� - ชือ
� สกุล ………………………………………......….…
ชือ

� - ชือ
� สกุล ……………..……………….…….….......…..
ชือ

สมาชิกสามัญ สมาคมสถาปนิกสยามฯ เลขที� …..………

สมาชิกสามัญ สมาคมสถาปนิกสยามฯ เลขที� …….....…

ขอรับรองว่าผู ้สมัครมีคณ
ุ สมบัตท
ิ จ
ี� ะเป็ นสมาชิกได ้

ขอรับรองว่าผู ้สมัครมีคณ
ุ สมบัตท
ิ จ
ี� ะเป็ นสมาชิกได ้

ลงนาม ………………………………………….……(ผู ้รับรอง)

ลงนาม …………………..….……………..…………. (ผู ้รับรอง)

ิ ประเภท
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได ้รับเข ้าเป็ นสมาชก

สามัญ

ภาคี

เลขที.� .............................................เมือ
� วันที� ...........................................................
ลงนาม

ใบเสร็จรับเงิน เลขที�

..................................

ลงวันที�

................

………………………………………………………….………………..

(นายทะเบียนสมาคมสถาปนิกสยามฯ)

/ ................... / ....................

ชําระค่าลงทะเบียน/ค่าบํารุงสมาคมฯ จํานวน .................................บาท

�
ลงชือ

........................................................................

ผู ้รับเงิน

