
 

 

เงื่อนไขสมาชิก 
 

1.1 ประเภทสมาชิก 
1. สมาชิกสามัญ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

(1) สมาชิกสามัญ ประเภท ก ได้แก่ 
ก.  ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองหรือการ

ออกแบบชุมชนเมือง หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่า โดยสภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา 
ข.  ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

และได้ศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองหรือการ
ออกแบบชุมชนเมือง หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่า โดยสภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา 

ค.  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองจาก
สภาสถาปนิก 

(2) สมาชิกสามัญ ประเภท ข ได้แก่ 
ก.  ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาภูมิ

สถาปัตยกรรม หรือสาขาบริหารชุมชนเมืองหรือในชื่ออ่ืนที่เทียบเท่า โดยมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมผังเมืองหรือการผังเมือง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ข.  ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมผังเมืองหรือการผังเมือง ใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ 
บุคคลหรือสถาบัน ที่มีชื่อเสียงและหรือมีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการศึกษาหรือการพัฒนา
ชุมชนเมือง อย่างเด่นชัดต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง  โดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ 

3. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ 
สมาชิกซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกแล้ว 

4. สมาชิกทั่วไป ได้แก่ 
ผู้ที่มีความสนใจและต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจทางสถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง  



 

 

1.2 คุณสมบัติของสมาชิก 
บุคคลที่จะเข้าเป็นสมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประเภทสมาชิก 
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
4. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารของ

สมาคมฯ เห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสมาคมฯ และต่อวิชาชีพ 
5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟ่ันเฟือน 

 
1.3 ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง 

1. สมาชิกสามัญ 
มิต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
มิต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

3. สมาชิกนิติบุคคล 
จะต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนครั้งแรก 500 บาท และค่าบ ารุงทุก 5 ปีจดทะเบียนนิติ
บุคคล 10,000 บาท 

4. สมาชิกท่ัวไป  
จะต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนสมาชิก 100 บาท และมิต้องเสียค่าบ ารุงแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
 

1.4 การลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก 
การลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
กรอกใบสมั ค รตามขั้ น ตอนที่ เ ว็ ป ไซด์ ของสมาคมฯ  https://www.tuda.or.th/index.php/ 

membership/ โดยต้องท าความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขข้อบังคับการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ทุก
ประการ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและวุฒิถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ 
แล้ว ให้นายทะเบียนน าใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาว่าจะ
รับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ หรือไม ่ในล าดับต่อไป 

  

https://www.tuda.or.th/index.php/%0bmembership/
https://www.tuda.or.th/index.php/%0bmembership/


 

 

1.5 สมาชิกภาพ 
1. สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ 

ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
2. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ตอบรับค าเชิญ 
3. สมาชิกภาพของสมาชิกนิติบุคคล 

ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 30 วัน นับจาก
วันที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ หากเลย
ก าหนดระยะเวลา 30 วัน การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะถือเป็นโมฆะ  

4. สมาชิกภาพของสมาชิกทั่วไป 
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 30 วัน นับจาก
วันที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ หากเลย
ก าหนดระยะเวลา 30 วัน การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะถือเป็นโมฆะ  

ห ม า ย เ ห ตุ : ผู้ ส มั ค ร ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ส ม า ชิ ก ภ า พ ไ ด้ ใ น เ ว็ ป ไ ซ ด์ ข อ ง ส ม า ค ม ฯ 
https://www.tuda.or.th/index.php/membership/ 
5. การขาดจากสมาชิกภาพ 

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
(1) ถึงแก่กรรม 
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร 
(3) ขาดคุณสมบัติสมาชิกข้อใดข้อหนึ่งใน ข้อ 2.2 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ หรือคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้ถอนชื่อออกจาก

ทะเบียนสมาชิก เพราะสมาชิกผู้นั้นประพฤติเสียหาย และน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ 
(5) สมาชิกผู้นั้นค้างช าระค่าบ ารุงสมาคม หรือค้างช าระหนี้สินอ่ืนที่มีต่อสมาคม และยังคงเพิกเฉย

ไม่ช าระเงินที่คงค้างหลังจากเหรัญญิกสมาคมได้มีหนังสือแจ้งขอให้ช าระเงินที่คงค้างแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ ง และให้ เวลาในการช าระเงินดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน และ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้ถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 

  

https://www.tuda.or.th/index.php/membership/


 

 

1.6 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
1. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้ 

(1) มีสิทธิรับสวัสดิการต่างๆ และเข้าใช้สถานที่ของสมาคมฯ อย่างเท่าเทียมกัน 
(2) สิทธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ 
(3) มีสิทธิการเข้าร่วมประชุมใหญ่ และกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น 
(4) มีสิทธิในการประชาสัมพันธ์หรือน าเสนอผลงานผ่าน platform ของสมาคมฯ รูปแบบต่างๆ 

โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมบริหารสมาคมฯ 
(5) มีสิทธิในการรับใบประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพผังเมือง 
(6) มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ต่อคณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ และสิทธิได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

(7) มีสิทธิการออกคะแนนเสียงและลงมติต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คนละ  
1 คะแนนเสียง 

(8) มีสิทธิการร้องขอการตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคมฯ โดยการลงชื่อสมาชิก
สามัญอย่างน้อย 5 คน 

(9) มีสิทธิการร้องขอการจัดประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมฯ โดยการลงชื่อสมาชิกสามัญอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท้ังหมด 

2. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เหมือนกับในข้อ 1. ทุกประการ ยกเว้นข้อ (6) (7) (8) (9) 
3. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกนิติบุคคล เหมือนกับในข้อ 1. ทุกประการ ยกเว้นข้อ (5) (6) (7) (8) (9) 
4. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกทั่วไป เหมือนกับในข้อ 1. ทุกประการ ยกเว้นข้อ (4) (5) (6) (7) (8) (9) 


