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              ส ำนกังำนฯ อำคำรสภำสถำปนิก เลขท่ี 12 ถนนพระรำม 9  แขวง หวัหมำก ข.บำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-319-3317-8 

ใบสมคัรสมาชกิ  
เลขท่ี..................................(กรอกโดยเจ้ำหน้ำท่ีสมำคม) 

 

          ประเภทสมาชิก                  สามญัประเภท ก                     สมทบ 
                                                    สามญัประเภท ข                           กิตติมศกัด์ิ 
                                                     ภาคี                                              ทัว่ไป                                                                

 

 สว่นที ่ 1  (ผูส้มคัรกรอก)                                               วนัท่ี.................................................... 

 ช่ือ – นามสกุล (  ภาษาไทย )................................................................................เลขท่ีบตัรประชาชน..................................................... 

 ช่ือ – นามสกุล (  ภาษาองักฤษ )...................................................................................... ..........................................................................  

เพศ..........................สญัชาติ................................อาย.ุ....................ปี     วนั เดือน ปีเกิด...........................................................................                                                           

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี..................หมู่ท่ี...............ซอย................................ถนน................................... ต าบล/แขวง.....................................

อ  าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัทมื์อถือ...............................................

โทรศพัทบ์า้น...................................โทรสารบา้น....................................E-mail …………..…………………………………………...

ส ำเร็จกำรศึกษำ          วุฒิ                                สาขาวิชา                                          สถานศึกษา                               ปีท่ีจบการศึกษา                                                                                                                                                                               

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

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

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

สถานท่ีท างาน........................................................................ท่ีอยู.่...........................................................................................................

โทรศพัท.์.....................................................โทรสาร.........................................................สถานท่ีติดต่อ       ท่ีอยู ่       ท่ีท  างาน  

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา.................................................ระดบั...........................เลขท่ี.............................

ผูส้มคัรให้สัญญาว่า เม่ือขา้พเจา้เป็นสมาชิกสมาคมฯ แลว้ จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ทุกประการ 

                                                                               ลงนาม............................................................. ..... ผูส้มคัร 

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

                     วนัท่ี.............เดือน........................พ.ศ.................. 
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               เอกสารประกอบการสมคัร  ชื่อและสกุล....................................................................................................... 

 

1.   ใบสมคัรเป็นสมาชกิสมาคม 

2.   รปูถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  น้ิว  3  รปู 

3. หลกัฐานส าหรบัสมาชกิ 

3.1 หลกัฐานบุคคล 

    ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

  ส าเนาทะเบยีนบ้าน    อื่นๆ 

3.2 หลกัฐานคุณวุฒ ิ

  ส าเนาปรญิญาบตัร หรอืวุฒบิตัรอื่นๆ หรอื 

  ใบรบัรองจากสถานศกึษา หรอื 

  ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (กรณีจบปรญิญาโทขอใหแ้นบส าเนาระดบัปรญิญาตรดีว้ย)   อื่นๆ 

3.2 หลกัฐานผลงานการปฏบิตัวิชิาชพี 

 ส าเนาเอกสารแสดงผลงาน 

4. ค่าลงทะเบยีนแรกเขา้เป็นสมาชกิ 100.-  บาท  (หน่ึงรอ้ยบาท) 

5. ค่าบ ารุงสมาคม  

  สมาชกิสามญัประเภท  ก และ ข ตลอดชพี           2,000   บาท 

  สมาชกินิตบุิคคล    ทุก ๆ 5 ปี จดทะเบยีน              10,000 บาท 

  สมาชกิภาค ี สมทบ  ทัว่ไป                       ไม่มค่ีาบ ารุงรายปี  

6. การช าระค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงสมาคมโดย 

  โอนเงนิเขา้บญัช ี   “สมาคมสถาปนิกผงัเมอืงไทย”    ธนาคารยโูอบ ีสาขาบรรทดัทอง            

บญัชสีะสมทรพัย ์ เลขทีบ่ญัช ี 705-165-112-3  (กรุณาแนบส าเนาใบฝากเงนิ E-Mail : Tuda2018@hotmail.com 

หรอื โทรสาร : 02-319-3318) 

  เชค็ไปรษณีย ์/ ธนาณตั ิสัง่จ่าย  สมาคมสถาปนิกผงัเมอืงไทย    ช าระดว้ยเงนิสด 

mailto:Tuda2018@hotmail.com
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สมาคมสถาปนกิผงัเมอืงไทย (Thai Urban Designers Association) 

 

1. ท่ีท  าการ   :  ส านกังานฯ อาคารสภาสถาปนิก เลขท่ี 12 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 

2. ประเภทสมาชิก 
 

2.1   สมาชิกสามญั  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
           

(1)  สมาชิกสามญั ประเภท ก ไดแ้ก่    
 

        ก.   ผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมืองหรือการออกแบบชุมชนเมือง  
        (Urban Design)  หรือสาขาอ่ืนท่ีเทียบเท่าท่ีสภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา 
 
        ข.   ผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาภูมิสถาปัตยกรรมและศึกษาต่อใน    
        สาขาผงัเมือง (Urban Planning) หรือสาขาอ่ืนท่ีเทียบเท่าท่ีสภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา 
 
        ค.   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมืองจากสภาสถาปนิก 

     
(2) สมาชิกสามญั ประเภท ข ไดแ้ก่   
 
        ก.   ผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาภูมิสถาปัตยกรรมประสบการณ์ใน   
        การปฏิบติัวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมผงัเมือง (Urban Design) และ หรือ ผงัเมือง  (Urban Planning) หรือในช่ืออ่ืนท่ี     
        เทียบเท่ามีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี และผา่นการพิจารณาของ คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทย 
 
        ข.   ผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาการบริหารชุมชนเมือง (Urban Affairs) หรือในช่ืออ่ืนท่ี   
        เทียบเท่ามีประสบการณ์ในการปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรมผงัเมือง (Urban Design) และ หรือ ผงัเมือง  
        (Urban  Planning) ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกผงั   
        เมืองไทย 
 
        ค.   ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรมผงัเมือง (Urban Design) มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 ปี และ    
        ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทย 

 
 2.2   สมาชิกนิติบุคคล    
ไดแ้ก่ สมาชิกซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรมผงัเมือง และไดรั้บใบอนุญาตเป็น ผู  ้ประกอบวิชาชีพ    
สถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกแลว้ 
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2.3   สมาชิกสมทบ     
 
   ก.   ผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาสถาปัตยกรรม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาการ 
   บริหารชุมชนเมือง (Urban Affairs) หรือในช่ืออ่ืนท่ีเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการปฏิบติัวิชาชีพทาง 
   สถาปัตยกรรมผงัเมือง (Urban Design) และ หรือ ผงัเมือง  (Urban Planning) มีระยะเวลา นอ้ยกว่า  5 ปี 
 
     ข.   ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติัวิชาชีพสถาปัตยกรรมผงัเมือง (Urban Design) มาเป็นเวลานอ้ยกว่า 15 ปี 
     และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของสมาคม 
 
      ค.   ผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จากสาขาวิชา การผงัเมือง 
 
      ง.   ผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จากสาขาอ่ืนท่ีมิใช่สถาปัตยกรรม แต่ท าการศึกษาเพ่ิมเติมใน   
        สาขาวิชา การผงัเมือง   
 
       จ.   ผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป สาขาอ่ืนท่ีมิใช่สถาปัตยกรรม แต่ท าการปฏิบติัวิชาชีพ 
       ทางสถาปัตยกรรมผงัเมือง หรือการผงัเมือง มานอ้ยกว่า 15 ปี 
 
 
2.4   สมาชิกภาคี   
ไดแ้ก่ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรสถาปัตยกรรมผงัเมือง ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง ระดบัปริญญาตรีตั้งแต่ปีท่ี 3 ข้ึนไป   
หรือระดบัปริญญาโทข้ึนไป 
 
2.5   สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
บุคคลหรือสถาบนั ท่ีมีช่ือเสียงและหรือมีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการศึกษาหรือการพฒันาชุมชนเมืองมาแลว้ โดย  
การพิจารณาของกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทยเชิญมาเป็นสมาชิก 
 
2.6   สมาชิกทัว่ไป  
ไดแ้ก่บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ ตอ้งการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองสาธารณะ ส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพของ   
ชุมชน ชุมชนเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสถาปัตยกรรมผงัเมือง และตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้ความร่วมมือกบั  
สมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทย เพ่ือเสริมสร้างวิชาชีพสถาปัตยกรรมผงัเมืองให้กา้วหนา้ 


